
Herexamen havo 2009 

Uitwerkingen 

Jn deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. 

Vertaalde passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

Dit examen bestaat uit 10 teksten en 41 vragen. Je kunt er maximaal 47 scorepunten voor behalen: 

per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je méér dan een punt scoren. 

In dit examen komen enkele open vragen voor. In de betreffende uitwerkingen tref je de tekst 

aan uit het correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 

Jn de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 

aantal punten. 

Tekst 1 Streak of luck 

1 D Alleen al degenen die hem aanraken, worden geacht hiervan profijt te hebben: 

'The naked man ... who touch him.' (r. 20-21 ). De verwachting bevrijd te worden van 

pech en onzuiverheden speelt dus geen rol voor (A) de stad Jnazawa, (B) de officieel 

aangewezen streaker, (C) de duizenden toeschouwers of (E) de bewakers. 

2 Maximumscore 1 punt 

• As for / their luck / they get (zie de laatste zin).

Toelichting: De schrijver verwijst hier naar het omkleden van de deelnemers na afloop

van de jacht op de streaker: de malle lendendoeken mogen af, de gewone kleren gaan

weer aan. Hij noemt dit grappend een onmiddellijke verbetering van hun geluk.

Tekst 2 Are you an email @ddict? 

3 B De schrijver beseft, na het bestuderen van 'the definition of e-addiction' (r. 11) dat hij een 

e-rnailjunkie is. Hij is naar eigen zeggen 'wired, mainlining online' (r. 13). Het is niet zo

dat hij (A) dit ontkent, (D) het zich afvraagt of (C) begrijpt waarom het zo is.

4 C Het doel van alinea 2 is te laten zien hoezeer de schrijver zelf verslaafd is aan e-mail. 

Met de voorbeelden van r. 15-22 illustreert hij 'the degree ofmy addiction' (r. 26-27). 

A, B ofD Het doel is hier niet om (A) uit te leggen hoe men de symptomen van e-mail

verslaving kan verminderen, (B) de gedachte dat e-mailverslaving serieus moet worden 

genomen belachelijk te maken of (D) de noodzaak te benadrukken om mensen met e-mail

verslaving te genezen. 

5 E De kerngedachte in alinea 3 is dat het gebruik van e-mail niet heeft gezorgd voor meer 

betekenisvolle communicatie. We blijven ons 'disconnected' (r. 34) voelen, want de 

communicatie is zinloos: 'So much emailing is piffle' (zie r. 39). 

A Of chat sites leuk zijn en of mensen daardoor hun werk niet behoorlijk doen, wordt niet 

gezegd. Wél dat met e-mail werk wordt uitgesteld (r. 38-39) - maar dat is iets anders. 
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B Er wordt in r. 43 weliswaar verwezen naar hinderlijke spam, maar dat e-advertising voor 
veel mensen irritant is, staat in deze alinea niet centraal. 

C ofD Uit niets blijkt dat (C) e-mailen populairder is geworden dan mobiel bellen of dat 

(D) problemen van technische aard toegang tot internet 011111ogelijk kunnen maken.

6 C Het doel van alinea 4 is te wijzen op een negatief aspect van een populair elektronisch 

apparaat: de Blackberry. Met dit apparaat voegde de werkgever van een vriend van de 

schrijver immers op slinkse wijze nog eens twee uur toe aan zijn 14-urige werkdag (r. 57-

59). 

A, B of D Het gaat de schrijver er niet om (A) kritiek te leveren op Amerikaanse werkgevers 

vanwege het uitbuiten van hun werknemers, (B) duidelijk te maken hoe tijdbesparend 

en efficiënt Blackbenys zijn of (D) een s11ccesverhaal te brengen over de Amerikaanse 

-werkethiek.

7 Maxim11111score J punt 
• Dat de man (van de buurvrouw) dood is.

Toelichting: Met 'in the sky' (r. 93) wordt de huidige verblijfplaats van de buurman - het

hiernamaals - bedoeld. Zijn overlijden wordt ook duidelijk uit het tussen aanhalingstekens

plaatsen van 'emails' in r. 91 en het spijtige 'alas' in r. 92.

8 Maximumscore 2 punten 

• 1) Wel. Hij laat zien dat ook zijn 'banker friend' (r. 50) en 'neigbbour' (r. 90) meedoen

aan de e-.mailverdwazing, en hoe Mark Jones e-mailmisbruik bestrijdt (alinea 6).

• 2) Wel. Het artikel begint bijvoorbeeld met een overdreven beschrijving van de

ontweningsverschijnselen van een e-mailjunk (r. 1-6).

• 3) Niet.

• 4) Wel. Hij ziet zichzelf als een e-mailjunk - zie hiervoor de alinea's l, 2, 3 - en vertelt

ook hoe hij er op de werkvloer mee te maken kreeg (zie alinea 5).

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten.

Tekst 3 (Can't get no) satisfaction 

9 C De keus voor 'the first option' (r. 4) - het lagere bedrag - is logisch bezien verrassend. 
Je zou immers verwachten dat mensen voor de 100.000 dollar zouden kiezen. In r. 5 wordt 

het dan ook een 'seerningly illogical preference' genoemd. Van het maken van deze keus 

kan niet worden gezegd dat het (A) gelukkig, (B) irritant of (D) begrijpelijk is. 

10 Maximumscore 1 punt 
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• (and two,) our desires ... people have/ absolute standard.

Toelichting: Vanaf r. 14 worden twee redenen gegeven waarom ons geluksgevoel vanaf

een bepaald inkomen niet meer toeneemt. De eerste reden (r. 14-15: 'One, our genes ...

happy or unhappy') kan de merkwaardige keus voor het lagere bedrag niet verklaren.

De tweede, hierboven aangehaalde reden uit r. 15-16 kan dat wel, omdat hierin ons

geluksgevoel niet als absoluut, maar als relatief wordt beschreven.
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11 B In deze passage wordt beschreven hoe onze materiele welstand en gezondheid zijn 

verbeterd sinds 1950. Dat geluk in de wereld van vandaag toch zo ongrijpbaar lijkt, kan in 

dit licht 'remarkably' (= opmerkelijk) worden genoemd. 

A, C, D ofE Geen van deze passages beschrijft een aspect van het moderne leven waarvan 

je zou verwachten dat het tot geluk moet leiden, maar dit desondanks (en opmerkelijk 

genoeg) niet doet. 

.12 B Dat mensen zich meer voldaan voelen wanneer iets door eigen inzet wordt bereikt dan 

door louter geluk, blijkt uit 'satisfaction can arise only by the conscious decision to do 

something' (r. 23-24). 

A Van onze genetische opbouw wordt alleen gezegd dat het een factor kan zijn die bijdraagt 

aan het ervaren van 'pleasure' (r. 21 ). Het speelt geen beslissende rol bij het al dan niet 

gelukkig -worden. 

C ofD Dat (C) het vermogen 0111 echt geluk te waarderen afhankelijk is van het hebben 

meegemaakt van ontberingen of dat (D) mensen mei hoge verwachtingen zeker teleur

stellingen zullen ervaren, valt nergens uit af te leiden. 

13 B Een verbinding met maar is juist, aangezien hier sprake is van een tegenstelling: we 

denken dat 'variety is the spice of life' (r. 3 1. ), terwij I het experiment aantoonde dat proef

personen die steeds dezelfde snacks kregen 'more satisfied' (r. 34) waren. 

Met (A) en of (C) want wordt deze tegenstelling ni.et correct weergegeven. 

14 C Gilbert zegt (r. 28) dat de mens het enige dier is dat kan nadenken over de toekomst. En 

concludeert dat mensen vaak verkeerde ideeën hebben over wat zou kunnen bijdragen aan 

hun gelule 'Much of our ... at this forethought.' (r. 28-3 1 ). Het experiment met de snacks 

is hiervan een voorbeeld. 

A, B of D De eindconclusie i.s hier niet dat mensen (A) constant nieuwe uitdagingen 

en sensaties nodig hebben om gelukkig te blijven, (B) een hekel hebben aan het doen 

van voorspellingen over wat hen gelukkig zou kunnen maken of (D) psychologische 

kenmerken hebben die de realisafie van echt geluk onmogelijk maken. 

15 Maximumscore 1 punt 

Elk van de volgende antwoorden is juist: 

• Her <leep; demonstrates just; jc1st how; how time; time and; As she; The basic.

Toelichting: Het voorbeeld over 'lovemaking' (r. 47) maakt duidelijk dat honderd jaar

geleden - in tegenstelling tot nu - seksuele onthouding niet gezien werd als iets dat

afbreuk deed aan je geluk, integendeel. Daarmee illustreert het de gedachte die wordt

uitgesproken in 'Her <leep ... happy are nonsense.' (r. 44-47) waarin centraal staat

dat onderzoek naar het geluksgevoel tijd- en cultuurafhankelijk is. De zeven juiste

antwoorden zijn de beginwoorden van zinnen of zinsdelen uit deze passage.

16 D Jennifer Michael Hecht is volgens r. 43 de 'historian' (= geschiedkundige) waarvan de 

schrijver in r. 7-8 al zegt dat haar 'long-view analysis' uiteindelijk het meest verhelderend 

was. 

A, B of C Het gaat bij deze onderzoekers om respectievelijk een (A) econoom - r. 9, 

(B) psychiater - r. l 8, en een (C) psycholoog - r. 27. Zie D.
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Tekst 4 Psst, wanna buy a kidney? 

17 D Helaas doneren niet genoeg mensen organen. Dat het aanbod aan donornieren 

problematisch achterblijft bij de vraag blijkt uit 'queues for kidneys are lengthening fast' 

(r. l 0). 

A, B of C Dat niet genoeg mensen nierdonor zijn is niet (A) (= dientengevolge) het gevolg 

van of (B) (= daarnaast) een toegevoegd element bij het eerder genoemde. Het is zeker 

ook geen (C) gelukkige omstandigheid. 

18 B Beide groepen (betaalde donoren en nierontvangers) ondergaan de gevolgen van 

nonchalant opereren. Dat dergelijke operaties hen (A) waarschijnlij'/cfatoal worden of 

(C) zullen verplichten tot gerechtelijke vervolging, wordt nergens duidelijk.

19 B Met het Spaanse beleid van 'presumed consent' (r. 20) ten aanzien van overleden donoren 

blijkt het tekort aan nieren niet oplosbaar te zijn. Anderzijds is dat een juiste brug naar een 

geheel andere benadering: het tekort in Amerika zou verdwijnen als slechts 0.06% van de 

gezonde bevolking bij leven één nier zou afstaan. (A) als gevolg hiervan, (C) wat de zaak 

erger maakt en (D) concluderend suggereren een ander, hier afwezig verband. 

20 C De redenering hier is dat de beste manier om dit (d.w.z. het bij leven afstaan van één 

nier) aan te moedigen het legaliseren van de verkoop van nieren is. Dat Iran dit al heeft 

gelegaliseerd blijkt uit' An ofncially approved patients' organisation' (r. 23). Er is geen 

reden aan te nemen dat men de verkoop van nieren moet (A) afdwingen, (B) negeren of 

(D) beperken, en dat dit in Iran al gebeurt.

21 C Uit 'individuals selling their organs' (r. 25) blijkt dat gaat om individuele verkopers, die 

niet moeten worden buitengesloten, maar naast de goedverdienende bedrijven ook een 

plaats in de markt verdienen. Het is niet zinnig om op deze plaats te denken aan (A) 

cosmetische chi1wgen, (B) regeringen of (D) de ouden van dagen. 

22 D De schrijver breekt een lans voor een 'kidney mark et' (r. 32) omdat dit een verbetering 

zou zijn van de huidige bedroevende toestand. fn r. 33-37 wordt een aantal voordelen voor 

kopers en verkopers genoemd. Het is onlogisch om te denken aan een (A) voorzetling, (B) 

verslechtering of (C) uitbreiding van de huidige el lende. 

23 D Ons instinct zegt ons dat 'stukjes' van onszelf verkopen verkeerd is. Daarom doen we het 

niet, en dat leidt tot een tekort aan nieren en 'many premature deaths and much suffering' 

(r. 39). Er is via 'But' in r. 38 ook een tegenstelling met 'right' uit dezelfde regel. 

Bovendien wordt ook in r. 25 naar diezelfde afkeer verwezen. 

(A) acceptabel, (B) gemakkelijk en (C) winstgevend zijn dus fout.

Tekst 5 Elton John 

24 
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Maximwnscore 2 punten 

• 1) Wel. Als toegewijd artiest wist Elton John dat hij ,vaarschijnlijk geen over

donderende speciale effecten nodig had. 
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Zijn reputatie is immers zodanig dat John 'doesn 't need to prove anything to 

anyone' (r. 11-12). Dat 'could be the reason . .. lacked any kind of bombast (r. 13-17). 

• 2) Niet. Nergens staat dat hij te veel had opgetreden in zijn leven en dat hij het niet

meer met hart en ziel deed. Integendeel, hij zong de nummers 'as if he was singing 

them for the first, second or third time' (r. 29-31). 

• 3) Niet. Dat hij niet echt bezig was met de indruk die het concert zou maken staat er

niet. Integendeel, hij doet juist alles om zijn fans tevreden te stellen� zie r. 31-36. 

• 4) Niet. Dat het vo01geschoteld krijgen van een aantal van Elton Johns nieuwe songs

niet voldeed aan de verwachtingen van de concertgangers is onjuist, omdat er geen 

sprake was van nieuwe songs: 'every song was familiar' (r. 26). 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: l punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

25 A De toon is bewonderend, aangezien zowel de eerste als de laatste alinea Elton John 

uitbundig prijzen. Volgens de schrijver verdient hij zelfs een tweede ridderorde (r. 38-39). 

Dit stijgt ver uit boven het (C) zakelijke. Van een (B) kritische of (D) hatelijke toon is al 

helemaal geen sprake. 

Tekst 6 Should childhood come with a health warning? 

26 B Alinea 3 beschrijft met welke meningen van de experts uit alinea 1 en 2 de schrijfster het 

eens is. Zij deelt een aantal van hun 'concerns' (r. 12) en merkt in r. 13 op dat 'children 

now have few er and fewer opportunities to play outdoors'. Hiermee sluit zij aan bij de 

mening van de experts over het tekort aan 'real play' (r. 9). 

A, C of D Het verband tussen alinea 3 en de voorafgaande alinea's is niet dat alinea 3 (A) 

nog een voorbeeld van de schadelijke invloeden op kinderen toevoegt, (C) de redenen 

van de zienswijzen van de experts verklaart of (D) bewijst dat de opvoedingsprincipes uit 

alinea 1 en 2 verouderd zijn. 

27 B En toch is juist, want er is sprake van een tegenstelling. In alinea 3 stemt de schrijfster 

nog deels in met de experts (r. 12: 'l share some of the concerns of the experts'). Maar in 

alinea 4 stelt zij dat veel van hun 'concerns' (r. 17) meer gebaseerd zijn op hedendaagse 

vooroordelen dan op 'real insights into what makes children tick' (r. 18-19). 

28 

(A) tenslotte, (C) bijvoorbeeld en (D) zodoende zijn hier dus onbruikbaar.

Maximumscore 1 punt 

De kern van de aanvullingen moet zijn: 

• Volwassenen begrijpen (zelt) weinig van (nieuwe) technologie (vinden nieuwe

technologie eng) en daarom denken ze dat dit voor kinderen ook/nog veel sterker geldt.

Toelichting: In r. 30-32 wijst de schrijfster op de achterstand die volwassenen hebben ten 

opzichte van kinderen op technologisch gebied, en de daaruit voortvloeiende angst van 

volwassenen voor technologie. Jn r. 32-34 waarschuwt zij voor het projecteren van deze 

angst op kinderen. 

29 C Alinea 6 maakt duidelijk dat de schrijfster een kritische houding aanneemt ten opzichte 

van de manier waarop volwassenen kinderen veiligheid proberen te bieden: ouders zijn 

'overly concerned' (r. 37) en beperken daardoor de kansen van kinderen om echt te spelen 

(r. 36-39). 
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A, B of D Uit deze alinea komt niet als de mening van de schrijfster naar voren dat zij (A) 
gelooft dat kinderen aan grote gevaren worden blootgesteld wanneer ze op straat spelen, 

(B) ervan overtuigd is dat ouders van nu bang zijn hun natuurlijk gezag over kinderen te

verliezen of (D) denkt dat te veel gamen de gezondheid van een kind zal schaden.

30 E Kinderen moeten 'learn to deal with risks' (r. 49), want op die manier leren ze onder 
andere 'social rules' (r. 48) 'assess challenges' (r. 49-50) en 'develop resilience to life's 

inevitable blows' (r. 50-51). Kortom: het nemen van risico's in de kindertijd gaat hand in 

hand met het ontvvikkelen van nieuwe vaardigheden. 

A, B, C of D Het is onjuist na 'ln short' (r. 51) het voorafgaande samen te vatten met (A) het 

draagt bij aan een beter begrip van hun natuurlijke vaardigheden en voorkeuren, (B) het 

haalt ze weg bij de bedieningspanelen van hun spelcomputers, (C) het biedt ze een kans 

hun ouders te bewijzen dat ze te vertrouwen zijn of (D) ouders zouden slechts een oogje in 

het zeil hoeven te houden. 

31 Maximumscore 2 punten 

Real food: 

• (Alinea) 4.

Toelichting: ln deze alinea redeneert de schrijfster dat er geen 'junk food' bestaat: er is

alleen 'real food'.

Real play: 

• (Alinea) 3.

Toelichting: In deze alinea betreurt de schrijfster dat kinderen steeds minder gelegenheid
hebben om buiten te spelen.
• (Alinea) 6.

Toelichting: Deze alinea gaat over overbezorgde ouders die kinderen verhinderen echt te
spelen.
• (Alinea) 7.

Hier zet de schrijfster uiteen waarom kinderen gelegenheid moeten hebben zonder

toezicht van ouderen te spelen.

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten.

32 B Het belangrijkste doel van dit artikel is het geven van een persoonlijke mening over de 

meest recente trends in het grootbrengen van kinderen. Zie hiervoor de goede antwoorden 

bij de voorafgaande vragen. 

A, C of D Het is de schrijfster er niet om te doen (A) het belang van een goede band 

tussen ouder en kind te benadruk/een, (C) de lezer te informeren over het nieuwste van 

het nieuwste op het gebied van kinderopvoeding of (D) de reputatie van zogenaamde 

specialisten op het gebied van pubergedrag af te breken. 

Tekst 7 How to put your name down for a better life 

33 
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Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

• Bij de naam Alan horen gemiddeld slechtere vooruitzichten/ een hogere leeftijd/

minder salaris / andere woonplaatsen dan bij Jeremy /andere namen.
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Of: Omdat bijvoorbeeld Jeremy's een beter/prettiger leven (schijnen te) hebben. 
Toelichting: In alinea 3 is terug te vinden dat de Jeremy's het over het algemeen 
maatschappelijk beter doen dan de Alans. Daarom had de schrijver liever Jeremy geheten. 
Opmerking: Niet goed is een antwoord zoals 'De naam Jeremy past beter bij hem.' of' De 

naam Alan past niet bij hem.' 

Maximumscore 3 punten 

• l )  Wel. Dat een toenemend aantal mensen hun naam officieel verandert, blijkt uit de
cijfers die een toename van 270 naar 30.000 tot 50.000 per jaar aangeven. 

• 2) Niet. Dat een naamsverandering minder duur is geworden, blijkt nergens uit, alleen

dat het vandaag de dag minder dan f 40 kost. 
• 3) Niet. Nergens wordt duidelijk dat een nieuwe naam nemen de l[festyle van mensen

blijvend verandert. 

• 4) Wel. Dat de motieven van sommige mensen voor een naamsverandering moeilijk te

begrijpen zijn, blijkt uit r. 6, waar van de redenen wordt gezegd dat ze 'verge on the 
eccentric, if not the impenetrable.' 

• 5) Niet. Dat de procedure van een naamsverandering meer bureaucratisch is gewovden,

blijkt nergens uit - een dergelijke vergelijking met vroeger wordt niet gemaakt. 
Opmerking: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee 
of minder goed: 0 punten. 

35 B De schrijver wil met het geven van de drie commentaren tussen haakjes duidelijk maken 

dat de statistische gegevens niet op hem slaan. Hij geeft daarmee te kennen dat hij graag 

(weer) 54 zou willen zijn, f 25.000 per jaar wil verdienen en nog nooit in Noordoost
Engeland heeft gewoond. 

A, C of D De commentaren zijn niet bedoeld om (A) te illustreren dat er veel waarheid 

schuilt in wat over namen ·wordt beweerd, (C) de grondige ervaring van de schrijver met 

opinieonderzoek te laten zien of (D) de negatieve invloeden van een bepaalde naam op 

het leven van een individu Ie onderstrepen. 

36 A Dat 'Fred' waarschijnlijk in het Zuidwesten en in een bungalow woont, is niet zo sneu. 

Maar wat na de invulplek volgt wél. Dat is echter zijn 'true curse' (r. 27): een Fred 

verdient gemiddeld het minst. Deze tegenstelling komt niet uit de verf bij een keus voor 
(B) in plaats daarvan, (C) bovendien of (D) zodoende.

37 Maximumscore I punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

• Uit de databases van de Times of: mensen vullen hun gegevens in op de site/ in

enquêtes/ op vragenlijsten.
Toelichting: Zie r. 19-22: 'The Times .. . questionnaires'. 

Opmerking: Een antwoord als (uit) The Times Book ofNames / (uit) het boek van 
de Times wordt niet goed gerekend. Dat boek was immers wel het resultaat van het 

onderzoek, maar niet de bron van de gegevens. 

38 C De schrijver rond zijn artikel af met de opmerking dat zijn vader het nog slechter had 

kunnen doen toen hij hem zijn naam gaf 'at least you didn't call me Fred' (r. 33). 
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A ?f B De schrijver rondt niet af met (A) te illustreren hoe ongelukkig je leven kan zï 1 
Je _een maatschappelijk minderfortuinlijke naam hebt of (B) te laten doorscheme,-e�

1

�:/ 

�lJn leven beter geweest zou kunnen zijn als zijn gezin het belang van het hebben van de 
JUTste naam had overwogen.

Tekst 8 Letters to the Editor 

39 Maximumscore I punt
• Nee.

Toelichting: 
- Don Seaman vindt dat de 'fear of upsetting other faiths' (r. 3-4) geen reden mag ·· d k . . Zijn om e erstv1ermg op het werk af te schaffen. 
- Robert Morris is van tnening dat geen enkele injnderheid aanstoot aan de kerstvierin hoeft te nemen (r. 28-30). g 

Frank Elms vindt dat kerstvierders in het VK zich niet hoeven aan te passen aa andere geloofs_richtingen (r. 42: 'why do we have to do as they do here?'). 
11 

Tony Walton vmdt het vreemd dat een kerstcornité een risicobeoordeling uit moetvoeren voordat er gratis 'mince pies' (r. 50) mogen worden uitgedeeld. Ron Clarke vraagt zich af of degenen die tegen een kerstviering zijn ook de kerstbonus van hun werkgever zullen afslaan. 
Tim Lowe vertelt een aardige anekdote over de 5-jarige leerling Felix die van hetEngelse woord 'page' (r. 66) blijkbaar alleen de betekenis 'bladzijde' kent.

Tekst 9 Soft-paw shuffle hides an environmental kick 

40 Maximumscore 2 punten 
• 1) Wel. 'The songs are wal] to wal!.' (r. 16) - 'the last act sets the mind dancing as wellas the feet' (r. 66-67). 
• 2) 1:iet.

, �p e_en ,be�aald '.11ome�t lijkt het label van 'kinderfilm' niet langer toepasselij�:the kidfück _ st,�k�r rs peelmg off the tin and tots in the audience are beginning towonder what 1s hrttmg them' (r. 52-55). 

Tekst 10 thelondonlistings 

41 Maximumscore 1 punt
• The History Boys.
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�oeli,cht_ing: 'brilliant adaptatio�' - 'drips with intelligence and frequent laugh-out-loudlmes - �-o�s �hou Id be nauseatmg, but they're anything but'. En daarbij 1s drt de enige film zonder negatieve kritiek.
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