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HA-1001-a-21-1-o

Examen HAVO 

2021 
tijdvak 1 

woensdag 19 mei 
13.30 - 16.30 uur 

Nederlands

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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Tekst 1  Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de  
                    rechtlijnigen 

 
“Strikt genomen hadden ze een punt” (regels 4-5) 

1p 1 Citeer het zinsgedeelte uit alinea 1 dat verwoordt welk punt ‘ze’ volgens 
de tekst hadden. 
 
Na de inleiding is tekst 1 onder te verdelen in drie delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden 
voorzien: 
deel 1: De onmogelijkheid van een consequent wereldbeeld 
deel 2: Het dilemma van consequentie in de politiek 
deel 3: De inconsequente mens als ideaal? 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 1? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 

 
“Maar goed, als je consequent bent, kun je het daar niet bij laten.” (regels 
20-21)  

1p 4 Welk bezwaar zou een kritisch lezer kunnen hebben tegen de 
onderbouwing van deze bewering? 
A Demonstrerende vegetariërs worden woorden in de mond gelegd om 

aannemelijk te maken dat ze alleen bij de biologische slager 
demonstreren vanuit de wens consequent te zijn. 

B De tekst beschuldigt vegetariërs die niet gaan demonstreren van 
inconsequent en dus immoreel gedrag om aannemelijk te maken dat 
we daarom inconsequente mensen niet serieus moeten nemen. 

C Er wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt dat vegetariërs die bij de 
biologische slager demonstreren, een goed voorbeeld zijn van mensen 
die consequent volgens hun principes leven. 

D Er wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom mensen die zelf 
een overtuiging hebben, genoodzaakt zijn deze overtuiging ook over 
te brengen op anderen.  

 
In de titel van tekst 1, ‘Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de 
rechtlijnigen’ duidt het woord ‘rechtlijnigen’ een kenmerk aan van een 
bepaalde groep mensen.  

1p 5 Met welk woord wordt dat kenmerk in tekst 1 zelf aangeduid? 
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Uit alinea 3 blijkt een oordeel over het al dan niet consequente gedrag 
van de vegetariër en dat van de niet-vegetariër.  

1p 6 Welk oordeel is dat? 
A Beide groepen spreken elkaar terecht aan op hun inconsequente 

gedrag. 
B Beide groepen zouden best wat minder consequent mogen zijn. 
C Niet-vegetariërs zijn vaak inconsequenter dan vegetariërs. 
D Vegetariërs zijn vaak inconsequenter dan niet-vegetariërs.  
 
Aan alinea 4 kunnen twee functies worden toegekend: een ten opzichte 
van de voorafgaande alinea’s en een ten opzichte van de erop volgende 
alinea’s. 

1p 7 Welke twee functies zijn dat?  
A constatering en standpunt 
B constatering en voorbeeld 
C verklaring en conclusie 
D verklaring en standpunt  
 

1p 8 Welk argumentatieschema wordt in alinea 4 vooral gebruikt? 
een argumentatieschema op basis van  
A autoriteit 
B kenmerk of eigenschap 
C oorzaak en gevolg 
D overeenkomst en vergelijking 
E voorbeelden 
F voor- en nadelen 
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Alinea 5 is te lezen als een zelfstandige redenering. Elke zin binnen deze 
redenering heeft een eigen functie. Twee van die functies zijn in 
onderstaand schema al gegeven.  

3p 9 Vul de ontbrekende functies in. 
Noteer daartoe de nummers van de betreffende zinnen en zet daarachter 
de juiste functie.  
Kies uit: argument, standpunt of tegenargument. Een functie kan meer 
dan een keer voorkomen.
 
zin functie 
1 Het is natuurlijk prettig om een 
helder en consequent 
wereldbeeld te hebben.  
(regels 75-77) 

 

2 Dat geeft duidelijke richtlijnen 
voor je handelen en een gevoel 
van rust. (regels 77-79) 

 

3 Maar het is lastig vol te 
houden: (regels 79-80) 

 

4 de wereld verandert 
voortdurend (regels 80-81) 

 

5 en je hebt nu eenmaal ook te 
maken met anderen die anders 
over dingen kunnen denken. 
(regels 81-83) 

 

6 Bovendien is volledige 
consequentie onmogelijk.  
(regels 83-84) 

tegenargument (bij 1) 

7 Vroeg of laat ontdek je dat elke 
ordening, elk verhaal, elk 
systeem ‘tekortschiet’, dat wil 
zeggen: niet helemaal 
consequent is. (regels 85-88) 

 

8 Er zijn altijd losse eindjes en 
restcategorieën. (regels 88-89) 

argument (bij 6) 
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“Zo kent ook de maatschappij losse eindjes en restcategorieën” (regels 
113-114) 
Een kritisch lezer kan in een tekst verschillende drogredenen herkennen,  
zoals: 
1  cirkelredenering  
2  onjuist beroep op een oorzaak-gevolgschema  
3  overdrijven van voor- of nadelen 
4  overhaaste generalisatie 
5  persoonlijke aanval 
6  verkeerde vergelijking 
7  vertekenen van het standpunt 

2p 10 Geef aan van welke drogreden uit bovenstaande lijst er sprake zou zijn in 
het gegeven citaat en leg uit op grond van de tekst wat er dan niet klopt in 
de argumentatie. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 11 Met welke omschrijvingen is de toon in de alinea’s 7 en 8 het best te 
typeren? 
A betweterig en minachtend 
B spottend en overdrijvend 
C verwijtend en vol onbegrip 
D waarschuwend en nieuwsgierig 
 
“Het is de ultieme manier om desastreuze gevolgen van consequent 
denken te voorkomen.” (regels 139-141) 

1p 12 Wat is ‘de ultieme manier’, volgens tekst 1? 
 
“Want of ze liegen of ze zijn uit op een dictatuur.” (regels 160-161) 

1p 13 Waarom zou er sprake zijn van liegen, volgens de tekst? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
 

Pagina: 8Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-o 6 / 13 lees verder ►►►

“Maar kunnen wij dan zomaar helemaal zonder die ordeningen? Hebben 
wij niet een minimale vorm van consequentie nodig om ons handelen op 
te baseren?” (regels 162-166) 

1p 14 Welke van de onderstaande formuleringen vat het best samen welke 
antwoorden de filosoof Nietzsche en de auteur op die vragen geven? 
A De auteur betwijfelt of de mens wel zonder ordening kan, zoals 

Nietzsche zegt. De auteur wijst erop dat het gebrek aan ordening tot 
het nazisme heeft geleid en vermoedt dat de mens niet in staat is zich 
tot übermensch te ontwikkelen. 

B Nietzsche denkt dat de mens niet meer consequent hoeft te zijn als 
die mens zich heeft ontwikkeld tot übermensch. De auteur betwijfelt 
echter of die übermensch er ooit komt en denkt dat de naar 
consequentie strevende mens moet leren leven met inconsequenties.  

C Nietzsche denkt dat übermenschen best zonder ordening kunnen, 
maar dat de mens ervoor vreest dat nazistische ideologieën dan de 
overhand krijgen. De auteur is het deels met Nietzsche eens, maar 
denkt dat Nietzsches waarschuwing voor het nazisme overdreven is. 

D Nietzsche stelt dat de mens zich eerst tot übermensch moet 
ontwikkelen om te kunnen leven zonder ordening. De auteur gaat 
ervan uit dat het leven zonder ordening sowieso te moeilijk is voor de 
mens, zelfs voor de übermensch. 

 
“Wij naar consequentie strevende mensen zijn volgens Nietzsche dus van 
voorbijgaande aard.” (regels 186-189) 

1p 15 Welke van de onderstaande omschrijvingen drukt het best uit wat hier met 
‘van voorbijgaande aard’ bedoeld wordt? 
Met ‘van voorbijgaande aard’ wordt hier bedoeld 
A dat de mens zich langzaam maar zeker aan het ontwikkelen is tot een 

versie van zichzelf die tegen chaos kan. 
B dat een mensenleven per definitie tijdelijk is, waardoor elk wereldbeeld 

verdwijnt zodra een generatie gestorven is. 
C dat het er niet naar uitziet dat de huidige mens ooit zal uitgroeien tot 

een naar inconsequentie strevende übermensch. 
D dat het nazisme wel heeft aangetoond dat elk consequent wereldbeeld 

uiteindelijk ooit ophoudt te bestaan. 
 
In alinea 11 wordt een advies aan de lezer geformuleerd. 

1p 16 Citeer de zin waarin dit advies het duidelijkst wordt geformuleerd. 
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1p 17 Met welke uitspraak wordt het doel van tekst 1 het best getypeerd?  
Tekst 1 is vooral een betogende tekst  
A die de lezer aan het denken wil zetten over de voor- en nadelen van 

consequent zijn en die probeert aan te zetten tot inconsequent gedrag. 
B die de lezer wil uitleggen waarom mensen niet koste wat kost 

consequent zouden moeten zijn en die suggereert dat inconsequent 
gedrag voordelen heeft. 

C die niet alleen vegetariërs maar ook vleeseters ervan wil overtuigen 
wat flexibeler met hun principes om te gaan. 

D die politici wil overtuigen van de gevaren van consequent zijn en die 
de lezer wil verleiden tot meer waardering voor de inconsequente 
mens. 

 
De titel van tekst 1 is ‘Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de 
rechtlijnigen’. 
In deze titel worden door ‘Leve’ en ‘Wantrouw’ tegengestelde 
waarderingen uitgesproken voor de twee genoemde groepen.  

2p 18 Leg uit waarom de vleesetende vegetariër positief gewaardeerd wordt en 
de rechtlijnigen negatief gewaardeerd worden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
 

Tekst 2  De vlogger is de toekomst van de journalistiek
 

1p 19 Welke uitspraak is het meest van toepassing op alinea 1? 
Alinea 1 bevat 
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
B de probleemstelling die de kern van de tekst vormt. 
C een aanname die in de tekst bestreden wordt. 
D een verklaring voor de titel boven de tekst. 
 
In de regels 31 tot en met 35 lijkt sprake te zijn van een bewuste 
woordkeuze: een verandering in het journalistieke veld wordt geplaatst 
naast een verandering van het journalistieke veld.  

1p 20 Leg uit in welk opzicht de journalistiek is veranderd door de verandering 
in het journalistieke veld, volgens alinea 3. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 

1p 21 Leg uit in welk opzicht de journalistiek is veranderd door de verandering 
van het journalistieke veld, volgens alinea 3. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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In de alinea’s 4 en 5 worden negatieve gevolgen van digitalisering voor de 
journalistiek beschreven. 
Hieronder staan vijf omschrijvingen. 
1  De verdringing van de traditionele media zal de samenleving ernstige 

schade toebrengen. 
2  Het aantal traditionele media neemt af doordat consumenten kiezen 

voor nieuwe media. 
3  Het nieuws op digitale media valt nauwelijks meer te controleren door 

de monopoliepositie van een kleine groep. 
4  Omdat nieuwe media commerciële ondernemingen zijn, zal de 

kwaliteit van de journalistiek afnemen. 
5  Voor traditionele media en hun consumenten wordt het moeilijker om 

elkaar te bereiken. 
2p 22 Welke twee van de bovenstaande omschrijvingen geven het best de 

negatieve gevolgen weer die in de alinea’s 4 en 5 beschreven worden? 
Noteer alleen de nummers van je antwoord. 
 
In tekst 2 worden “journalisten en niet-journalisten” met elkaar vergeleken. 
(regels 111-112). 

1p 23 Wie worden in tekst 2 bedoeld met de journalisten en wie met de  
niet-journalisten? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

1p 24 Welk kenmerk delen deze journalisten en niet-journalisten, volgens 
tekst 2? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“In die samenwerking zal nieuwe, krachtige journalistiek ontstaan.” 
(regels 201-203) 

1p 25 Leg uit wat die samenwerking concreet zal inhouden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
De tekst begint met de vraag: “Zullen mijn kinderen nog weten wat een 
journalist is?” (regels 1-2) 

1p 26 Welk antwoord op die vraag kan uit tekst 2 afgeleid worden? 
A Ja, maar de definitie van het begrip ‘journalist’ moet dan wel behoorlijk 

worden verruimd. 
B Ja, want de journalistiek mag zich dan ontwikkelen, de journalisten 

zelf veranderen niet mee. 
C Nee, maar dankzij vloggers en sociale media zal het begrip 

‘journalistiek’ wel voortbestaan. 
D Nee, want de journalistiek zal in de toekomst niet meer voorbehouden 

zijn aan journalisten. 
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2p 27 Welke omschrijving verwoordt het best wat de hoofdgedachte is van 
tekst 2? 
A Als vloggers de wetten van de traditionele journalistiek gaan 

respecteren, is er niets op tegen om ook zulke nieuwe journalisten tot 
het journalistieke veld te rekenen.  

B Het is maar de vraag of het journalistieke veld nog af te bakenen is, 
aangezien steeds meer zelfbenoemde journalisten de traditionele 
journalistiek langzaamaan verdringen. 

C Het journalistieke veld is aan het veranderen, maar als traditionele en 
nieuwe journalisten meer met elkaar gaan samenwerken, zal de 
journalistiek aan kwaliteit winnen. 

D Vloggers tonen aan dat de journalistiek gebaat is bij verandering, 
maar traditionele journalisten hebben er moeite mee hun ideeën over 
het journalistieke veld los te laten. 

 
1p 28 Hoe is de toon van tekst 2 ten opzichte van de toekomst van de 

journalistiek het best te omschrijven? 
De toon is over het algemeen 
A kritisch. 
B lovend. 
C neutraal. 
D optimistisch. 
 
 

Tekst 3  Wat als werken niet meer móet, maar mág?  
 
In alinea 2 van tekst 3 wordt een toekomstbeeld gegeven. Een gedeelte 
daarvan wordt betwijfeld in het vervolg van tekst 3. 

1p 29 Geef aan welk gedeelte van dat toekomstbeeld dat is.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In de alinea’s 3 tot en met 6 van tekst 3 worden drie redenen gegeven 
waarom we zo hard blijven werken. 

2p 30 Noem die drie redenen. 
 
“Ons werk bepaalt in hoge mate onze status in de samenleving.” 
(regels 73-74)  
In het vervolg van tekst 3 worden drie voor het individu nadelige aspecten 
van deze denkwijze over werk genoemd. 

2p 31 Welke drie aspecten zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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“Doorbreek dit taboe en je boekt maatschappelijke vooruitgang.” 
(regels 113-115)  

1p 32 Leg uit welke maatschappelijke vooruitgang er volgens tekst 3 wordt 
geboekt als het taboe van ‘werken mág’ doorbroken wordt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
 

Tekst 4  Basisinkomen aantasting van autonomie 
 
In de eerste twee alinea’s van tekst 4 worden twee groepen dieren 
tegenover elkaar geplaatst.  

2p 33 Benoem de twee groepen dieren en leg uit waar deze twee groepen voor 
staan, gezien de strekking van de tekst. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
“Met deze praktische oplossing verdwijnt echter de lol van het leven.”  
(regels 18-19) 

1p 34 Wat moet binnen de strekking van tekst 4 onder ‘de lol van het leven’ 
verstaan worden? 
 

1p 35 Op wat voor toon wordt er in de alinea’s 5 en 6 geschreven over het 
basisinkomen? 
op een 
A bezorgde toon 
B genuanceerde toon 
C spottende toon 
D verbaasde toon 
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In de alinea’s 7 tot en met 9 is sprake van een standpunt en argumentatie, 
die in schemavorm als volgt is weer te geven. Daarbij is een aantal 
plekken bewust leeg gelaten. 
 
Standpunt 
 
 Argument 1 

Het basisinkomen haalt de eigen ‘zin van het bestaan’ weg.  

  Subargument 1.1 
 

 Argument 2 
Mensen die nu geen baan hebben, hebben dat met het 
basisinkomen nog steeds niet. 

 Argument 3 
 

  Subargument 3.1 
 

   Voorbeeld 
Als ik hoor dat in Zwitserland na wordt gedacht over een 
basisinkomen, droom ik over geld en gemak voor 
mijzelf. Ik droom niet over ouderen helpen of bergen  
schoonmaken. 

 Argument 4  
 

4p 36 Vul het schema aan op grond van de informatie in de alinea’s 7 tot en met 
9. Neem daartoe onderstaande termen over en zet de bijbehorende 
informatie erachter. 
Standpunt: 
Subargument 1.1: 
Argument 3: 
Subargument 3.1: 
Argument 4: 
Geef antwoord in volledige zinnen. 
 
Het slot van een tekst kan verschillende onderdelen bevatten, zoals  
1  een conclusie 
2  een samenvatting 
3  een toekomstverwachting 
4  een uitsmijter 

2p 37 Welke drie van bovenstaande onderdelen bevat het slot van tekst 4? 
Noteer alleen de nummers van je antwoord. 
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1p 38 Welke omschrijving verwoordt het best wat het doel is van tekst 4? 
Tekst 4 wil de lezer 
A aan het denken zetten over de voors en tegens van het basisinkomen. 
B een informatief overzicht bieden van argumenten voor en tegen het 

basisinkomen. 
C ervan overtuigen dat het basisinkomen alleen negatieve gevolgen zal 

hebben. 
D laten inzien dat het basisinkomen alleen zal werken onder bepaalde 

voorwaarden. 
 
tekstfragment 1 
 
(1) Ik heb een simpel voorstel: we schuiven het idee van een universeel 
basisinkomen op de lange baan. Dat wil zeggen: het wordt geen basis-
inkomen voor iedereen (arm én rijk). Dan hoeven we ons veel minder 
zorgen te maken over de betaalbaarheid. 
(2) Natuurlijk, er zijn goede argumenten om wel voor de universele variant 
te kiezen. Het belangrijkste is dat er geen stigma meer zou zijn op het 
ontvangen van deze ‘uitkering’ (iedereen krijgt haar immers). Om deze 
reden was ik een tijd een pleitbezorger van gratis geld voor iedereen.  
(3) Maar in de afgelopen maanden ben ik ervan overtuigd geraakt dat de 
praktische bezwaren voorlopig nog te groot zijn. Met een universeel 
basisinkomen zouden we namelijk een grote rondpompmachine moeten 
optuigen: miljoenen mensen zouden een basisinkomen krijgen én 
duizenden euro’s aan extra belastingen moeten ophoesten. Met de 
invoering van een universeel basisinkomen zouden bepaalde belasting-
tarieven oplopen naar 70 procent, of misschien nog hoger. Van de 
10 verdiende euro’s zou je er nog maar twee of drie mogen houden. Het 
zou goed kunnen dat mensen in zo’n geval zeggen: laat maar, ik ga niet 
extra werken. Of sterker nog: ik ga veel minder werken. 
 
naar: Rutger Bregman op De Correspondent.nl 
 
 
Tekstfragment 1 en tekst 4 nemen principieel verschillende standpunten 
in over het basisinkomen.  

2p 39 Leg uit welke standpunten dat zijn. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
 

Pagina: 15Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-o 13 / 13 lees verder ►►►

Overkoepelende vragen tekst 3 en tekst 4 
 
“Sterker nog, werk vervult een existentiële rol: het rechtvaardigt ons 
bestaan en geeft ons nut.” (regels 74-77 van tekst 3) 
Uit dit citaat blijkt een visie op de rol van werk. Ook uit tekst 4 is een visie 
op de rol van werk af te leiden. 

2p 40 In hoeverre past de visie van tekst 4 bij de bovenstaande visie van 
tekst 3? 
Ondersteun je antwoord met een citaat van maximaal twee zinnen uit 
tekst 4. Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In zowel tekst 3 als tekst 4 worden mogelijke effecten beschreven van de 
invoering van het basisinkomen voor mensen die ongewild werkloos zijn. 

2p 41 Leg uit wat het verschil is tussen beide teksten met betrekking tot die 
effecten.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
Stel jezelf de volgende situatie voor.  
Mevrouw Van Dongen heeft een goedlopend bedrijf dat veel winst maakt. 
Er zijn verschillende partijen die een bod op haar bedrijf hebben gedaan. 
Als ze het hoogste bod accepteert, hoeft ze nooit meer te werken voor 
haar geld. Toch besluit ze niet op het bod in te gaan en blijft ze als 
eigenaar dagelijks meewerken in het bedrijf. 

1p 42 Met informatie uit welke tekst zou dit gedrag verklaard kunnen worden? 
met informatie uit 
A alleen tekst 3 
B alleen tekst 4 
C zowel tekst 3 als tekst 4 
D geen van beide teksten 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de rechtlijnigen 
 
(1) “Diervriendelijk vlees bestaat 
niet”, scandeerden fanatieke vege-
tariërs voor de deur van de biolo-
gische slager bij mij in de buurt. Strikt 
genomen hadden ze een punt, maar 5 
een beetje vreemd vond ik het wel. Ik 
had sterk de indruk dat ze hun pijlen 
beter hadden kunnen richten op een 
kiloknaller of een megastal.  
(2) Hoe zouden deze vegetariërs tot 10 
hun besluit zijn gekomen om juist bij 
een biologische slager te gaan de-
monstreren? Ze zullen ooit besloten 
hebben geen dierlijk voedsel meer tot 
zich te nemen. Een nobel streven: 15 
daarmee voorkomen ze dierenleed, 
dragen ze aanzienlijk minder bij aan 
de CO2-uitstoot en verkleinen ze hun 
ecologische voetstap onmiddellijk. 
Maar goed, als je consequent bent, 20 
kun je het daar niet bij laten. Want 
als je echt overtuigd bent van je me-
ning, moet je proberen anderen daar-
van te overtuigen. Eigenlijk is het mo-
reel verwerpelijk dat niet te doen. En 25 
zo kan het dus gebeuren dat je op 
een dag besluit vegetariër te worden 
en je jezelf niet veel later al demon-
strerend aantreft bij een biologische 
slager. Als je niet oppast, streef je 30 
heel consequent je doel voorbij.  
(3) En denk nu niet dat alleen vege-
tariërs dit zo doen, het consequente 
denken van niet-vegetariërs is vaak 
nog erger. Als je zegt dat je vegeta-35 
riër bent, grijpen veel niet-vegetariërs 
elke kans aan om je op inconsequen-
ties te wijzen. “Ja, maar je draagt wel 
leren schoenen.” En als ze je een 
keer betrappen op het eten van 40 
vlees, dan is het hek echt van de 
dam. Terwijl de vegetariër, die toch al 

nooit vlees eet, juist het recht heeft 
om zo heel af en toe een stukje dier-
lijk voedsel te eten. Als het gaat om 45 
het verminderen van dierenleed en 
CO2-uitstoot zou het veel effectiever 
zijn als al die vleeseters nu eens een 
stuk minder vlees eten.  
(4) Het komt allemaal doordat we 50 
consequent zijn hoog waarderen en 
inconsequentie zien als een dood-
zonde. Kijk maar naar de politiek. 
Wanneer je als politicus wordt beticht 
van draaien, raak je beschadigd. Het 55 
beroemdste voorbeeld uit de recente 
Nederlandse geschiedenis is onge-
twijfeld dat van Wouter Bos. “U draait 
en u bent niet eerlijk”, zei Balkenen-
de (CDA) tegen hem tijdens een ra-60 
diodebat. Vervolgens bleef het CDA 
Bos als inconsequente draaikont af-
schilderen, met succes: Bos’ Partij 
van de Arbeid lag een straatlengte 
voor in de peilingen, maar uiteindelijk 65 
werd het CDA de grootste partij. En 
er zijn meer politici die proberen zich-
zelf neer te zetten als de enige con-
sequente te midden van inconse-
quenten, vaak met succes. Fijn voor 70 
hen, maar als samenleving schieten 
we er weinig mee op. We zouden 
inconsequentie veel meer moeten 
waarderen.  
(5) Het is natuurlijk prettig om een 75 
helder en consequent wereldbeeld te 
hebben. Dat geeft duidelijke richtlij-
nen voor je handelen en een gevoel 
van rust. Maar het is lastig vol te 
houden: de wereld verandert voort-80 
durend en je hebt nu eenmaal ook te 
maken met anderen die anders over 
dingen kunnen denken. Bovendien is 
volledige consequentie onmogelijk. 
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Vroeg of laat ontdek je dat elke 85 
ordening, elk verhaal, elk systeem 
‘tekortschiet’, dat wil zeggen: niet 
helemaal consequent is. Er zijn altijd 
losse eindjes en restcategorieën.  
(6) Dat merk je al bij iets simpels als 90 
het opruimen van je bureau. Als je 
een indeling hebt bedacht voor de 
stapel papieren, zit je uiteindelijk al-
tijd met een rest, de dingen die niet 
in een van de hokjes passen. Wat 95 
doe je daarmee? Je kunt die gena-
deloos door de papierversnipperaar 
halen, ze wegmoffelen in een ver-
borgen laatje of ze een beetje op je 
bureau laten slingeren. Natuurlijk is 100 
het ook mogelijk om voor een andere 
ordening te kiezen die deze dingen 
wel een belangrijkere plek geeft, het 
probleem is alleen dat je dan weer 
andere restcategorieën overhoudt. 105 
Hoe fijnmaziger je ordening, hoe min-
der restcategorieën, maar hoe inge-
wikkelder en onhandiger in het ge-
bruik. Het zal nooit lukken een orde-
ning te bedenken die alles een gelij-110 
ke plek geeft, want dan kom je uit bij 
chaos. 
(7) Zo kent ook de maatschappij los-
se eindjes en restcategorieën, zoals 
mensen die niet in het systeem pas-115 
sen: vluchtelingen, andersdenken-
den, verstandelijk beperkten, ouden 
van dagen. Wat doe je met hen? In 
de versnipperaar? Of wegstoppen in 
een laatje? In Nederland kiezen we 120 
meestal voor de laatste oplossing: 
we stoppen ze in inrichtingen of 
vluchtelingenkampen, bij voorkeur 
buiten de bewoonde wereld.  
(8) En dan zijn er nog mensen die 125 
een ander consequent systeem 
voorstaan en dat van jou betwisten. 
Wat moet je met hen? Verdelgen? 
Negeren? Overreden? De wang toe-
keren? Op kleine schaal is het pro-130 
bleem misschien nog redelijk over-

zichtelijk, maar in de geschiedenis 
zijn voorbeelden te vinden waarbij 
het desastreus uit de hand liep.  
(9) Onze democratie is in dit licht een 135 
prachtig systeem. Meerdere partijen 
met verschillende wereldbeelden 
moeten er samen zien uit te komen. 
Het is de ultieme manier om desas-
treuze gevolgen van consequent 140 
denken te voorkomen. Des te gekker 
is het dat we onze politici juist gena-
deloos afrekenen op de inconse-
quenties van hun standpunten. Wat 
hebben we liever: politici die het bes-145 
te besluit nemen, die er met anders-
denkenden proberen uit te komen, of 
politici die koste wat kost vasthouden 
aan een standpunt, om de enige re-
den dat dat nou eenmaal hun stand-150 
punt was? In een klimaat waar alles 
om consequentie draait, wordt het 
erg lastig om eens iets uit te probe-
ren, want voor je het weet, word je 
beticht van inconsequentie. Politici 155 
die beweren dat ze, in tegenstelling 
tot de anderen, nu eindelijk eens 
consequent zullen zijn en echt de 
waarheid zullen spreken, moet je dus 
juist wantrouwen. Want of ze liegen 160 
of ze zijn uit op een dictatuur.  
(10) Maar kunnen wij dan zomaar 
helemaal zonder die ordeningen? 
Hebben wij niet een minimale vorm 
van consequentie nodig om ons 165 
handelen op te baseren? Volgens de 
Duitse denker Friedrich Nietzsche 
zou het moment ooit komen dat we 
werkelijk zonder consequentie kun-
nen, alleen moest daarvoor wel eerst 170 
een nieuwe mens opstaan: de 
übermensch. Bij deze übermensch 
moet je niet denken aan de karika-
tuur die Adolf Hitler ervan maakte – 
een zuivere ariër die volgens de 175 
nazistische vastomlijnde ideologie 
denkt en handelt – maar juist aan 
iemand die zonder ideologie kan 
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leven: een wezen dat geen wereld-
beeld nodig heeft, niet streeft naar 180 
enige vorm van consequentie, die 
zich kan redden in de chaos. De 
mens is een “brug”, een “overgang”, 
een “koord, geknoopt tussen het dier 
en übermensch”, schrijft Nietzsche in 185 
Aldus sprak Zarathoestra. Wij naar 
consequentie strevende mensen zijn 
volgens Nietzsche dus van voorbij-
gaande aard. 
(11) Net als Nietzsche denk ik dat 190 
leven zonder wereldbeeld te hoog 
gegrepen is voor de huidige mens, 
maar ik vraag me wel af of die 
übermensch er ooit zal komen. In 
ieder geval kunnen we in afwachting 195 
van deze supermens voorlopig maar 
beter leren leven met wereldbeelden 
die weliswaar een zwakke vorm van 

consistentie kennen, maar uiteindelijk 
toch inconsequent blijken. Als we 200 
onze irritaties daarover wat kunnen 
onderdrukken zijn we al een heel 
eind. Want een inconsequenter leven 
is geen gemakkelijk leven – het ver-
eist zelfbeheersing en een bijzonder 205 
flexibele geest. Je moet wel iets van 
richtlijnen hebben, maar die ook weer 
niet al te serieus nemen.  
(12) De verleiding om te denken dat 
je eindelijk het consequente systeem 210 
hebt gevonden, ligt altijd op de loer. 
Inconsequentie blijft nu eenmaal irri-
teren. Juist daarom heb ik zo’n waar-
dering voor de flexitariër, de levens-
minnende doodgraver, de fietsende 215 
autobezitter, de varende landrot, de 
niet-stemmende politicus, de dronken 
geheelonthouder en de rokende arts. 

 naar: Frank Meester 
 uit: de Volkskrant, 30 april 2016 
 
 Frank Meester is filosoof en publicist. 
 
 
Tekst 2

De vlogger is de toekomst van de journalistiek 
 
(1) Zullen mijn kinderen nog weten 
wat een journalist is? Over de toe-
komst van de journalistiek wordt veel 
gedebatteerd, en steevast valt het 
woord digitalisering. Die toekomst 5 
lijkt niet zo gewis te zijn. 
(2) In de vorige eeuw leerde de 
Franse socioloog en denker Pierre 
Bourdieu ons dat de maatschappij uit 
velden bestaat: het culturele veld, het 10 
economische veld, het wetenschap-
pelijke veld, het politieke veld en ook 
het journalistieke veld. Elk veld kent 
overheersers en onderdrukten, bij-
voorbeeld zij die de thema’s van een 15 

verkiezingscampagne bepalen versus 
zij die daarop moeten reageren in het 
politieke veld, of hoofdredacteuren 
versus freelancers in het journalistie-
ke veld. Elk veld is een krachtenveld, 20 
een strijdperk. 
(3) In zijn tekst Sur la télévision 
(1996) beschrijft Bourdieu hoe de op-
komst van de televisie de verhoudin-
gen in het journalistieke veld veran-25 
derde. Televisie kon de massa op 
een heel andere manier bespelen 
dan radio en printmedia gewend 
waren. Om de aandacht van het pu-
bliek moest opnieuw worden gestre-30 
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den. Maar waar de televisie een ver-
andering bracht in het journalistieke 
veld, zorgt de digitalisering voor een 
verandering van het journalistieke 
veld. De overheersers van weleer 35 
staren hulpeloos naar hun verdien-
modellen, terwijl de onderdrukten van 
toen aan status en invloed winnen 
met hun eigen YouTube-kanaal. Het 
is niet langer duidelijk of er nog wel 40 
een journalistiek veld bestaat, en hoe 
we dat moeten afbakenen. 
(4) Terwijl de gebruikers van de oude 
infrastructuur (verkopers en consu-
menten van journalistieke verhalen) 45 
elkaar in alle digitale commotie niet 
meer kunnen vinden, wordt de jour-
nalistiek bovendien bedreigd door 
vier apocalyptische ruiters, aldus 
Emily Bell, oud-journalist van The 50 
Guardian en aan de prestigieuze 
Columbia School of Journalism 
verantwoordelijk voor de afdeling 
digitaal.  
(5) Die vier ruiters zijn: Facebook, 55 
Apple, Google en Amazon. Vooral de 
eerste twee willen zich volgens Bell 
meester maken van de journalistiek. 
Facebooks instant articles (de moge-
lijkheid om nieuwsberichten van der-60 
den in de tijdlijn te lezen zonder 
Facebook te verlaten) en Apple News 
(een iTunes-achtige app voor 
nieuwsartikelen) zijn er in haar per-
ceptie voortekenen van dat voor de 65 
journalistiek de jongste dag nakende 
is1). We leggen immers het lot van 
onze informatievoorziening – dat is: 
het lot van onze samenleving – in 
handen van de Mark Zuckerbergs2) 70 
van deze wereld, van een kleine 
groep individuen die door geld wor-
den gedreven en niet te controleren 
zijn. Het ergste is natuurlijk dat, als 
Bell gelijk heeft, er straks geen dege-75 
lijk journalistiek medium meer over 
zal zijn om van die spectaculaire dag 

des oordeels verslag te doen. 
(6) Maar er is hoop, want de journa-
listiek lijkt plots terug van wegge-80 
weest. Nee, het lijfblad dat op gezet-
te tijden in de bus viel en een NOS 
Journaal dat nog viel te onderschei-
den van de pastiche die LuckyTV 
erop maakt, komen niet weerom. En 85 
nee, die digitalisering gaat nooit meer 
weg. Sterker, in navolging van com-
puters die romans kunnen schrijven 
en schilderijen van Rembrandt kun-
nen produceren, zullen er computers 90 
komen die journalistieke verhalen 
kunnen maken. Net als de verblufte 
toeschouwer die zo’n Rembrandt uit 
de printer zag rollen, zullen we die 
stukken lezen en stamelen: “De 95 
handtekening ontbreekt, maar de 
signatuur is onmiskenbaar.” In sport-
verslagen en filmrecensies komen ze 
al een heel eind, onze elektronische 
collega’s. 100 
(7) Dat mag in de oren van Emily Bell 
en anderen apocalyptisch klinken, ik 
denk dat er sprake is van een nieuwe 
dageraad. Die gloort niet zozeer in 
de voortrazende technologische 105 
ontwikkelingen of de aansluiting die 
wij, journalisten, mediabedrijven en 
mediaconsumenten, daarmee vast 
ooit zullen weten te vinden. Het 
nieuwe licht komt van ontmoetingen 110 
tussen journalisten en niet-journa-
listen die er beiden een even grote 
behoefte aan blijken te hebben om 
de wereld te vertellen wat de wereld 
moet weten over de wereld.  115 
(8) Een prachtig voorbeeld van zo’n 
ontmoeting was die tussen presen-
tator Matthijs van Nieuwkerk en 
hood3)vlogger Ismail Ilgun, live op de 
oldskool televisie. Op de tafel van De 120 
Wereld Draait Door (DWDD) lag het 
cameraatje waarmee Ilgun zichzelf 
en zijn hood in korte tijd beroemd 
had gefilmd. “Dus jij bent een journa-
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list in Zaandam?” vroeg de presenta-125 
tor. Van Nieuwkerk is journalist: hij 
heeft een krant geleid, een televisie-
station en hij presenteert al elf jaar 
DWDD. Maar nu was hij in verwarring 
over wie zijn vakbroeder is en wie 130 
niet. Het antwoord van Ilgun maakte 
die verwarring alleen maar groter, en 
interessanter: “Zo is het. Ik ben 
gewoon een jongen met een camera, 
that’s it, ik ben in de groep, ik zeg 135 
tegen niemand wat ze moeten doen 
en ik forceer ook niks, ik trek gewoon 
die camera en ik film gewoon, dat is 
gewoon puur realiteit.” Ondertussen 
hield hij met gestrekte arm zijn hand 140 
hoog in de lucht, de palm naar zich 
toegekeerd, alsof hij een selfie 
maakte. Ilgun beschouwt zichzelf 
namelijk als journalist (‘Zo is het’), 
maar tegelijkertijd is hij zijn eigen 145 
onderwerp. 
(9) Ook het verhaal, eerder deze 
week in NRC, over de makers van 
het YouTube-kanaal Supergaande, 
getuigt van zo’n ontmoeting. “Ik moet 150 
heel nodig naar het toilet, al een half-
uur, maar ik durf het interview niet te 
verlaten. Kan ik even snel naar het 
toilet?” vraagt een van hen aan de 
NRC-journalist. Terwijl Supergaande 155 
zo’n succes is dat ze niet meer met 
de metro konden zonder aangespro-
ken te worden door fans, iets wat de 
gemiddelde NRC-journalist toch niet 
snel zal overkomen. 160 
(10) Maar nogmaals, er is hoop. Mis-
schien kunnen er nu meer bruggen 
worden geslagen tussen de volstrekt 
gescheiden werelden van bijvoor-

beeld de DWDD-kijkers en de vlog-165 
fans. Ik heb de journalistiek, behalve 
als mooiste vak, altijd gezien als een 
belangrijke schakel in de maatschap-
pelijke conversatie: de uitwisseling 
van nieuws, meningen en verhalen 170 
die maakt dat wij mensen een sa-
menleving kunnen vormen. Spat die 
conversatie uiteen en sluit elk van 
ons zich op in z’n eigen waarheids-
bubbel, dan heb je al snel geen 175 
samenleving meer. 
(11) Iemand die bereid is een half uur 
lang zijn plas op te houden om de 
kennismaking te laten slagen, ver-
dient het om met open armen te wor-180 
den verwelkomd. Ik wil hiermee zeg-
gen dat op die brug die nu hopelijk 
wordt gebouwd, de conversatie tus-
sen de waarheidsbubbels kan wor-
den hervat.  185 
(12) De verwarring over wie wel jour-
nalist is en wie niet, moet echter niet 
te lang aanhouden. Een duidelijk af-
gebakend journalistiek veld zoals 
Bourdieu voor zich zag, is er niet 190 
meer en zal ook niet terugkeren. 
Maar als sommigen van ons het 
instrumentarium hebben om journa-
listieke verhalen te maken (feit en 
fictie niet mengen, zorgvuldigheid be-195 
trachten, hoor en wederhoor toepas-
sen, je bronnen beschermen, enzo-
voort) en anderen de weg kennen 
naar de plaatsen in de samenleving 
waar die verhalen over moeten gaan, 200 
dan moeten wij samenwerken. In die 
samenwerking zal nieuwe, krachtige 
journalistiek ontstaan. 

 
 naar: Pieter van den Blink 
 uit: NRC Handelsblad, 15 & 16 oktober 2016 
 
 Pieter van den Blink is journalist. 
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Tekst 3
 
Wat als werken niet meer móet, maar mág? 
 
(1) Zwitserland wees het twee weken 
geleden massaal af in een referen-
dum: het basisinkomen, een onvoor-
waardelijk inkomen voor elke burger, 
hoog genoeg om een bestaansmini-5 
mum te garanderen. Het is een radi-
caal idee maar vooral een pleidooi 
tegen de gevestigde orde. Het ada-
gium ‘werken voor je geld’ is niet 
meer voor iedereen heilig. Het basis-10 
inkomen introduceert een nieuwe 
manier van denken waarbij werken 
niet langer noodzaak is, maar een 
keuze. 
(2) Bijna honderd jaar geleden voor-15 
spelde John Maynard Keynes1) een 
zonnige toekomst: technologische 
vooruitgang zou de productie ver-
viervoudigen, zodat we in 2030 nog 
maar vijftien uur per week zouden 20 
hoeven werken. Zijn eerste voorspel-
ling kwam uit, maar die vijftienurige 
werkweek lijkt ver te zoeken. In Ne-
derland, dat tot de landen met de 
kortste werkweek ter wereld behoort, 25 
werken mensen gemiddeld nog 
steeds dertig uur per week. Waarom 
blijven we toch zo hard werken? 
(3) We werken in de eerste plaats 
omdat het moet: om eten te kopen, 30 
huizen te huren, rekeningen te beta-
len. Het moet van de overheid, het 
moet van onze ouders. Toch hoeft 
dat allang niet meer zo te zijn. De 
collectieve rijkdom in het Westen is 35 

enorm. Ondanks de recente econo-
mische crisis leven we, historisch 
gezien, in tijden van overvloed. De 
moderne westerse mens werkt in – 
en dus ook aan – een consumptie-40 
maatschappij. Hoe rijker we worden, 
hoe meer we willen hebben: een 
vorm van materialisme die Karl 
Marx2) ‘warenfetisjisme’ noemde. 
Geld is uitgegroeid tot doel op zich in 45 
plaats van een middel tot het verwe-
zenlijken van een ander doel. 
(4) Een andere verklaring is dat we 
werken uit plichtsgevoel. Een ar-
beidsloos inkomen druist tegen ons 50 
calvinistische werkethos in. Sinds 
Adam en Eva uit het paradijs werden 
gegooid, is ledigheid des duivels oor-
kussen. Arbeid is niet alleen nood-
zaak maar ook de goedheid zelve, de 55 
hoeksteen van de christelijke samen-
leving. Ongeacht het inkomen wor-
den we opgevoed met het idee dat 
werken een nuttige tijdsbesteding is. 
Gratis geld verdienen we niet. Voor 60 
wat, hoort wat. 
(5) Daarnaast telt ook mee dat men-
sen gewoonte- en kuddedieren zijn. 
Als iedereen in de sloot springt, doen 
wij het ook. Het begint al vroeg met 65 
de vraag wat je later wilt worden. Zo 
wordt gehamerd op het belang van 
een goede baan, en zo hameren we 
verder, want wie alleen een hamer 
krijgt, ziet overal spijkers. 70 

noot 1 de jongste dag nakende is: de dag des oordeels dichterbij komt, vrij vertaald: 
het einde nabij is  

noot 2 Mark Zuckerbergs: Mark Zuckerberg is medeoprichter en algemeen directeur van 
Facebook. 

noot 3 hood: hier gebruikt in de betekenis van ‘buurt’ (van het Engelse neighbourhood) 

Pagina: 23Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-b 8 / 10 lees verder ►►►

(6) Maar belangrijker nog dan hárd te 
werken, is het gegeven dát we wer-
ken. Ons werk bepaalt in hoge mate 
onze status in de samenleving. Ster-
ker nog, werk vervult een existentiële 75 
rol: het rechtvaardigt ons bestaan en 
geeft ons nut. Vraag iemand wie hij 
of zij is en je krijgt na een naam een 
beroep als antwoord. Het is geen 
toeval dat in een maatschappij waar 80 
werk centraal staat, de ongelukkigste 
en ongezondste mensen werkloos 
zijn en het is ook geen toeval dat er 
enorme taboes rusten op werkloos-
heidsverzekeringen en -uitkeringen. 85 
(7) Mensen die hun baan verliezen, 
raken tegelijkertijd een groot deel van 
hun identiteit kwijt. Voordat beleids-
makers en economen op zoek gaan 
naar financieringsmodellen voor het 90 
basisinkomen, moeten ze dus een 
fundamentelere vraag beantwoorden: 
wie zijn wij in een wereld waarin we 

mógen werken? Hoe vullen we ons 
leven in als we minder – of helemaal 95 
niet meer – hoeven te werken? 
(8) Of het basisinkomen economisch, 
politiek of juridisch haalbaar is, is 
onderwerp van een eindeloze welles-
nietesdiscussie. Dat is een discussie 100 
die óók gevoerd moet worden. Maar 
voorafgaand zouden we moeten vra-
gen waarom wij over werken denken 
zoals we dat doen. Of ons idee over 
werken nu voortkomt uit noodzaak, 105 
plicht, gewoonte of uit identiteit, het 
gedachte-experiment van een basis-
inkomen trekt onze vastgeroeste 
ideeën in twijfel. De centrale rol van 
werken wordt van het voetstuk gesto-110 
ten. Wat we doen is níét wie we zijn. 
Werken móét, kan veranderen in: 
werken mág. Doorbreek dit taboe en 
je boekt maatschappelijke vooruit-
gang. Kansarm of kansrijk, er valt 115 
veel meer te kiezen.

 
naar: Lily Schim van der Loeff en Kyrill Hartog 
uit: Het Parool, 23 juni 2016 
 
Lily Schim van der Loeff en Kyrill Hartog waren op het moment van 
schrijven programmamakers in opleiding bij debatcentrum De Balie.

 

 
 

Tekst 4 
 

Basisinkomen aantasting van autonomie 
 
(1) Als je je afvraagt welk dier je wilt 
zijn, dan zie je jezelf als een sterke 
tijger op een schaduwrijke savanne, 
of als kapucijneraapje in de oerwou-
den van Suriname. Dichter bij huis 5 
zie je een merel in een nestje in het 

Euromastpark op zoek naar voedsel 
voor de kleintjes. 
(2) Als je jezelf verbeeldt als dier, 
droom je niet over het leven in een 10 
gerenoveerde tijgerkooi van Artis, 
een tralieloos verblijf in de Apenheul, 

noot 1 John Maynard Keynes (1883-1946) was een invloedrijk, Brits econoom. 
noot 2 Karl Marx (1818-1883) was een Duits filosoof. Zijn boek Das Kapital vormde de basis 

voor de ideologie van de arbeidersbeweging waaruit het socialisme en het 
communisme zijn voortgekomen. 
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of een jarendertigvolière in je achter-
tuin. Het is wel praktischer, leven als 
dier in Artis, Apenheul of volière: je 15 
eten wordt gebracht en je hoeft niet 
op je hoede te zijn voor andere die-
ren. Met deze praktische oplossing 
verdwijnt echter de lol van het leven. 
(3) Dat is bij een basisinkomen het-20 
zelfde. Dat gaat uit van het idee dat 
iedereen dan altijd genoeg heeft, een 
heel grote mensentuin, waarin 
beleidsmakers en veelverdieners de 
verzorgers zijn. 25 
(4) Als argumenten voor het basis-
inkomen worden genoemd dat er 
onvoldoende werk is, dat automati-
sering steeds meer banen laat ver-
dwijnen, dat er veel regels zijn en dat 30 
het arbeidsintensief is om de sociale 
verzekeringswet goed uit te voeren. 
(5) Het zou uiteraard fijn zijn als 
iedereen zijn ideale baan heeft, als 
63-jarigen geen sollicitatieplicht meer 35 
zouden hebben en als er nooit fouten 
gemaakt worden bij het uitbetalen 
van de uitkering. En sommigen 
vinden het oneerlijk dat je eerst je 
spaargeld moet gebruiken om in 40 
eigen levensonderhoud te voorzien, 
voordat je in aanmerking komt voor 
een uitkering. 
(6) Zo bezien lijkt het handiger om al-
les bij elkaar te vegen, een mooie 45 
berekening te maken en te stellen 
dat met het budget dat hiermee ge-
moeid is iedereen een basisinkomen 
kan ontvangen. Alle problemen opge-
lost! 50 
(7) Maar een basisinkomen is geen 
oplossing. Allereerst haalt het basis-
inkomen de eigen ‘zin van het be-

staan’ weg: mensen willen werken en 
in hun eigen levensonderhoud voor-55 
zien. Dat is leven. 
(8) Voor de vele mensen die het ver-
velend vinden dat zij nu geen werk 
hebben, lost een basisinkomen bo-
vendien niets op: ze hebben dan nog 60 
steeds geen werk. Ook heeft een 
basisinkomen een aanzuigende 
werking op mensen met verkeerde 
intenties. En dat heeft ontwrichtende 
gevolgen voor de economie. Ter 65 
illustratie: als ik hoor dat in Zwitser-
land na wordt gedacht over een 
basisinkomen, droom ik over geld en 
gemak voor mijzelf. Ik droom niet 
over ouderen helpen of bergen 70 
schoonmaken. 
(9) Je hebt ook mensen die zich in-
spannen om naast hun uitkering bij 
te verdienen zonder dit te melden. 
Hier is veel inventiviteit in het ont-75 
duiken van regels, terwijl op ander 
gebied – cultuur, sport of zorg – 
weinig wordt toegevoegd aan de 
samenleving. Een basisinkomen 
verandert dit niet. 80 
(10) Een basisinkomen is een slecht 
plan. Het tast de autonomie van 
mensen ernstig aan, lost het pro-
bleem van werkloosheid niet op, is 
economisch niet haalbaar en heeft 85 
aantrekkingskracht op mensen die 
weinig ambitie hebben om het land 
vooruit te helpen. 
(11) Ook al is er een basisinkomen, 
dan is het nog steeds fijner om te 90 
horen bij de mensen die het vlees 
verstoppen voor de tijger, en ben je 
liever niet de tijger in de mooie kooi.  

 
naar: Esther Schulte 
uit: Trouw, 9 juni 2016 
 
Esther Schulte is financieel adviseur bij Ocean Finance. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 

einde  
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Examen HAVO 

2021 
tijdvak 2 

woensdag 16 juni 
13.30 - 16.30 uur 

Nederlands 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

 HA-1001-a-21-2-o
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Tekst 1 Dit artikel gaat over uitstelgedrag. Je zou het ook later  
kunnen lezen (maar doe het toch maar nu) 

1p 1 Wat is het belangrijkste doel van de alinea’s 1 tot en met 5? 
het geven van 
A een beschrijving van het verschijnsel uitstelgedrag 
B een historische schets van uitstelgedrag 
C een voorbehoud bij het optreden van uitstelgedrag 
D voorbeelden van uitstelgedrag 

1p 2 Welk kopje past het best boven de alinea’s 6 en 7? 
A Het nut van een destructieve menselijke eigenschap 
B Snelle behoeftebevrediging 
C Toekomstige beloning 
D Van behoeftebevredigend naar plannend wezen 

1p 3 Welk kopje past het best boven de alinea’s 8 tot en met 10? 
A Oorzaken en gevolgen van procrastinatie voor studenten 
B Poelen van procrastinatie bij studenten 
C Studenten makkelijke prooi procrastinatie 
D Wetenschappelijk onderzoek naar procrastinatie onder studenten 

1p 4 Welk kopje past het best boven de alinea’s 11 tot en met 13? 
A Faalangst en uitstelgedrag bij studenten 
B Problemen van aangeleerd uitstelgedrag voor studenten 
C Verklaringen voor uitstelgedrag door studenten 
D Verlammende twijfel door uitstelgedrag van studenten 

“Waarom lijden we aan irrationeel uitstelgedrag?” (regels 70-71) 
In het vervolg van alinea 6 en in alinea 7 geeft de Canadese hoogleraar 
Piers Steel antwoord op die vraag. 

1p 5 Welke formulering vat het best samen hoe het antwoord van Steel op die 
vraag luidt? 
A Als een directe beloning voor ons handelen ontbreekt, zet ons brein 

ons niet zo makkelijk tot actie aan. 
B De evolutionaire ontwikkeling van het menselijk brein gaat langzamer 

dan de ontwikkeling van het temperament. 
C Het menselijk brein is niet voldoende ontwikkeld om aan 

langetermijnplanning te doen. 
D Ons brein is vooral ingesteld op het vervullen van driften, en werk en 

studie vallen daar niet onder. 
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“‘Naarmate de deadline van het leven nadert, schuiven we steeds minder 
op de lange baan.’” (regels 112-114) 

1p 6 Welke anatomische verklaring wordt daarvoor gesuggereerd in tekst 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

“Uit onderzoek onder studenten van zowel Nijstad als Steel blijkt dat 
impulsiviteit de achilleshiel is van degenen die geneigd zijn tot 
procrastinatie.” (regels 129-133) 

1p 7 Leg uit wat ermee bedoeld wordt dat impulsiviteit de achilleshiel is van 
degenen die geneigd zijn tot procrastinatie, gezien de rest van alinea 9. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 

“Inmiddels zijn er drie vestigingen van Studiemeesters.” (regels 161-163) 
1p 8 Wat suggereert deze uitspraak met betrekking tot het onderwerp van 

tekst 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

“‘Studenten zelf hebben geen idéé waarom ze soggen’, is de ervaring 
van Siljee.” (regels 164-166) 
Siljee constateert dat studenten verschillende redenen hebben om te 
soggen. 

2p 9 Noem drie van die redenen. 

Het onderwerp procrastinatie wordt in tekst 1 regelmatig omschreven als 
iets waaraan men kan “lijden” (regel 70).  

2p 10 Citeer vier andere woorden of woordgroepen uit de alinea’s 2 tot en met 6 
waaruit dit blijkt.  

“heeft de wetenschap slecht nieuws.” (regel 210) 
1p 11 Leg uit wat dat slechte nieuws inhoudt. 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 

In alinea 15 worden drie adviezen gegeven om procrastinatie af te leren. 
2p 12 Welke drie adviezen zijn dat? 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

“Het kan ook niet anders, meent Steel.” (regels 250-251) 
1p 13 Leg in eigen woorden uit waarom het volgens Steel niet anders kan dan 

dat irrationeel uitstelgedrag toeneemt in onze huidige samenleving. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden.  
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Hieronder staan zeven uitspraken uit tekst 1. 
1 “Welk onderzoek je er ook op naslaat, vrijwel alle studenten doen aan 

irrationeel uitstelgedrag.” (regels 28-30) 
2 “Elke student kent dan ook de vakterm: procrastinatie.” (regels 33-34) 
3 “Dé expert op dit terrein, de Canadese hoogleraar Piers Steel van de 

Haskayne School of Business van de University van Calgary, gooit het 
op ons brein.” (regels 73-77) 

4 “Omdat de prefrontale kwabben veel tijd nodig hebben om te rijpen, 
zijn jongeren impulsiever en minder goed in langetermijnplanning.” 
(regels 107-110) 

5 “Met elk punt hoger op de uitstelschaal van Nijstad, duikelt het 
gemiddelde tentamencijfer met 0,76 punt.” (regels 126-128) 

6 “Want iemand die studietaken verslonst, kan reuze gedisciplineerd zijn 
als het om sport gaat.” (regels 168-171) 

7 “Het goede nieuws is dat procrastinatie – al is het nog zo menselijk – 
af te leren is.” (regels 220-222) 

2p 14 Welke drie van de bovenstaande uitspraken zijn zo belangrijk dat ze zeker 
in een samenvatting van tekst 1 opgenomen moeten worden? 
Noteer alleen de nummers van je keuze. 

2p 15 Welke van de onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van 
tekst 1 het best weer? 
A Irrationeel uitstelgedrag is bij studenten een groeiend probleem, 

omdat er steeds meer afleiding beschikbaar is.  
B Irrationeel uitstelgedrag is een verklaarbaar, menselijk verschijnsel, 

dat toeneemt in onze samenleving. 
C Omdat onze hersenen niet goed zijn in langetermijnplanning blijven we 

dingen uitstellen, ook al weten we dat dat niet goed is. 
D We moeten iets doen aan ons irrationele uitstelgedrag, want er is nog 

nooit iemand gelukkig van geworden en het heeft vooral nadelen. 
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Tekst 2 Voor de experimenten van dr. He is eerst zicht op de  
veiligheid nodig 

In alinea 3 wordt een standpunt ingenomen dat in de alinea’s 4 en 5 wordt 
beargumenteerd.  

3p 16 Vat deze argumentatiestructuur samen in een standpunt met twee 
inhoudelijk verschillende argumenten.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 

In een tekst kan een oordeel versterkt doorklinken in de woordkeuze.  
2p 17 Citeer drie woorden of woordgroepen uit de alinea’s 3 tot en met 5 waarin 

afkeuring van de handelswijze van dr. He doorklinkt.  

In alinea 6 van tekst 2 wordt een tegenargument van dr. He gegeven en 
onderbouwd. In die onderbouwing kan een kritisch lezer de drogreden ‘het 
bespelen van het publiek’ herkennen.  

1p 18 Citeer het zinsgedeelte waarin die drogreden voorkomt.  

“In 2017 verklaarde de Amerikaanse Academie van Wetenschappen nog 
dat het voorkomen van infectieziekten ‘een ethische toepassing van gene 
editing’ is.” (regels 56-60) 

1p 19 Van welk type argumentatieschema wordt in deze onderbouwing 
gebruikgemaakt? 
een argumentatieschema op basis van  
A autoriteit 
B oorzaak-gevolg 
C vergelijking 
D voorbeeld 

1p 20 Wat is volgens tekst 2 het grootste bezwaar tegen experimenten zoals die 
van dr. He? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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tekstfragment 1 

(1) He’s gemanipuleer schreeuwt om een adequaat antwoord op de vraag
of en in hoeverre mag worden gerommeld aan de menselijke soort.
Zonder duidelijke internationale afspraken en streng toezicht daarop kan
er een doos van Pandora1) worden geopend. Dan zou er kunnen worden
gewerkt aan een ‘supermens’. Dan zouden er designerbaby's of klonen
kunnen worden besteld. Dan zou er een nieuwe klassenmaatschappij
kunnen komen op basis van genen waarin de lichamelijke perfectie een
nieuwe menselijke maat wordt.
(2) Om al dit onheil te voorkomen, dient er een onmiddellijk einde te
komen aan gerommel op eigen houtje zoals dat van Jiankui He in China.
Daarna zal er een maatschappelijke overeenstemming moeten zijn over
tot hoever de samenleving wil gaan in genmanipulatie, met duidelijke,
internationaal geldende besluiten over transparantie en veiligheid. Er is
werk aan de winkel.

naar: H. van Zon 
uit: Algemeen Dagblad, 29 november 2018 

Tekstfragment 1 en tekst 2 stellen in principe een vergelijkbare 
voorwaarde aan genetische manipulatie. 

1p 21 Welke voorwaarde is dat? 

Tekstfragment 1 schetst een ander toekomstbeeld van genetische 
manipulatie dan tekst 2, als het betreffende beleid ongewijzigd blijft.  

2p 22 Wat is het verschil tussen het toekomstbeeld van genetische manipulatie 
in tekstfragment 1 en tekst 2? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

noot 1 doos van Pandora: volgens de Griekse mythologie een doos die alle rampen van de 
wereld bevat 
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tekstfragment 2 

Raar maar waar: ’s werelds eerste genetisch gemanipuleerde baby, 
Abrahim Hassan, werd intussen twee jaar geleden al in relatieve stilte 
geboren. In Groot-Brittannië ging men er via de geduldige weg van 
publiek debat, inspraak en wetswijzigingen toe over om ‘mitochondriale 
genoverdracht’ toe te staan, een techniek waarbij men bij bepaalde 
ernstige erfelijke stofwisselingsziektes het zogeheten ‘mitochondriale’ 
DNA vervangt door dat van een donormoeder. Lang verhaal kort: de baby 
werd geboren met in zijn cellen een beetje DNA dat hij van nature nooit 
zou krijgen. 

naar: Maarten Keulemans 
uit: de Volkskrant, 30 november 2018 

“’s werelds eerste genetisch gemanipuleerde baby, Abrahim Hassan, werd 
intussen twee jaar geleden al in relatieve stilte geboren.” (tekstfragment 2) 
Op grond van tekst 2 en tekstfragment 2 is een verklaring te geven voor 
het feit dat er bij de geboorte van die baby niet zoveel ophef was als bij de 
geboorte van de tweeling uit het experiment van dr. He uit tekst 2. 

2p 23 Verklaar dat verschil in ophef. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

Tekst 3  Kindermarketing in vlogs 

1p 24 Wat is vooral het doel van alinea 1 in het kader van tekst 3? 
Alinea 1  
A geeft een kritische invalshoek bij de introductie van het onderwerp. 
B schetst een voorbeeld dat de aanleiding vormt voor de tekst. 
C suggereert een overeenkomst tussen Gabi Blaaser en de lezer. 
D vertelt een persoonlijke anekdote in relatie tot het onderwerp. 

“Nou ja zeg… Als je de overige foto’s van haar Insta bekijkt […] dan zie je 
dat zij hartstikke dun is.” (regels 17-21) 
Met deze opmerking reageert de auteur op de woorden die Gabi Blaaser 
bij een van haar eigen Instagramfoto’s heeft geplaatst.  

1p 25 Welke emotie van de auteur blijkt uit deze opmerking, gezien het vervolg 
van de tekst? 
A boosheid 
B jaloezie 
C teleurstelling 
D verbazing 
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In alinea 8 pleit de auteur voor het opstellen van strenge regels voor 
reclame van YouTubers die gericht is op kinderen.  

2p 26 Noem drie argumenten hiervoor die blijken uit de alinea’s 5 tot en met 8. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  

“Influencers, er zijn mensen die zichzelf zonder ironie zo noemen, moeten 
zich bewust zijn van, nou ja, hun invloed dus.” (regels 39-42) 

1p 27 Welke omschrijving verwoordt het best wat er met de woorden ‘nou ja’ 
wordt uitgedrukt? 
Het zinsgedeelte ‘nou ja’ drukt uit dat 
A het duidelijk is dat influencers wezenlijke invloed hebben. 
B het woord ‘influencers’ al voldoende duidelijk maakt dat zij invloed 

hebben. 
C ‘iemand met invloed’ een slechte vertaling is van het woord 

‘influencer’. 
D influencers zichzelf met deze titel belangrijker maken dan ze eigenlijk 

zijn. 

In tekst 3 drukt de auteur zich spottend uit. Het woord “mallotige” (regel 
32) is daar een voorbeeld van.

2p 28 Noteer onder elkaar vier andere, inhoudelijk verschillende, formuleringen 
uit de alinea’s 2 tot en met 6 die spot uitdrukken. 

“‘We hebben het ook heel vaak over maatschappelijke thema’s.’” (regels 
73-75)

1p 29 Wat is de belangrijkste functie van deze uitspraak van Thomas van 
Grinsven, gezien het onderwerp van tekst 3? 
Van Grinsven 
A benadrukt dat vloggers het vervelend vinden om een waardeoordeel te 

krijgen. 
B geeft aan dat vloggers positief in het nieuws willen komen. 
C legt uit dat veel vloggers maatschappelijk actief zijn. 
D verdedigt de manier van werken van vloggers. 

“Wie regelmatig geld overmaakt aan het Rode Kruis, mag daarom nog 
geen bank overvallen.” (regels 75-77) 
Met deze analogie reageert de auteur op de uitspraak van Thomas van 
Grinsven uit alinea 6. 

1p 30 Wat is het belangrijkste doel van deze reactie? 
A aangeven dat het argument van Van Grinsven niet relevant is 
B laten zien dat Van Grinsven overdrijft 
C tonen dat het argument van Van Grinsven verkeerd opgevat kan 

worden 
D uitleggen waarom Van Grinsven ongelijk heeft 
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Uit tekst 3 is een bepaalde houding af te leiden van de auteur ten 
opzichte van het Commissariaat van de Media wat betreft de richtlijnen 
voor vloggers. 

1p 31 Hoe is die houding het best te omschrijven? 
A afwachtend en kritisch 
B afwachtend, maar positief 
C kritisch, maar vol vertrouwen 
D wantrouwig en negatief 

Tekst 4  Stop nou toch eens met kinderidolen op junkfood 

Het gebruik van Nijntje en andere kinderidolen op voedselverpakkingen 
moet ouders aanzetten om het product te kopen. 

1p 32 Hoe wordt in tekst 4 de verkooptruc om dit te bereiken genoemd? 

“maar in de echte wereld […] is het continu balanceren.” (regels 21-24)  
1p 33 Tussen welke twee zaken in de echte wereld is het continu balanceren 

volgens alinea 2?  

In de alinea’s 4, 5 en 6 worden voedingsfabrikanten twee verwijten 
gemaakt.  

2p 34 Welke twee verwijten zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

In de alinea’s 7, 8 en 9 worden ook het kabinet verschillende verwijten 
gemaakt met betrekking tot de voedingsindustrie. 

2p 35 Noem drie verschillende verwijten. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

Volgens tekst 4 verleidt de voedingsindustrie nog steeds kinderen tot het 
eten van ongezonde producten.  

1p 36 Wat is daarvan de uiteindelijke oorzaak volgens tekst 4?  
A De voedingsindustrie trekt zich niets aan van de regels die ze zichzelf 

heeft opgelegd. 
B De voedingskundige criteria zijn zo nietszeggend dat ook ongezond 

voedsel als gezond voedsel kan worden bestempeld. 
C Het kabinet heeft geen duidelijk voedselbeleid, waardoor de 

voedselindustrie haar gang kan gaan. 
D Kinderen zijn erg gevoelig voor de kinderidolen en jengelen bij hun 

ouders net zolang totdat die ongezonde producten kopen. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In de alinea’s 5 tot en met 7 maakt de schrijver drie keer gebruik van het 
woordje “zelfs”.  

1p 37 Wat drukt het meermaals gebruiken van het woordje “zelfs” hier uit?  
Het meermaals gebruiken van “zelfs” geeft uitdrukking aan 
A arrogantie. 
B cynisme. 
C hoop. 
D verontwaardiging. 

2p 38 Welke van de onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van 
tekst 4 het best weer? 
De politiek moet 
A actief beleid ontwikkelen om reclame voor ongezonde producten te 

verbieden en ervoor zorgen dat de voedingsindustrie zich houdt aan 
de voedingskundige criteria.   

B actief beleid ontwikkelen zodat ook gezonde producten aantrekkelijker 
worden voor kinderen waardoor de jengelfactor zich niet alleen richt 
op ongezonde producten.  

C de voedingsindustrie dwingen de gemaakte belofte na te komen en 
richtlijnen opstellen die promotie van gezonde producten voor 
kinderen versnelt.  

D de voedingsindustrie dwingen zich aan haar belofte te houden en 
actief beleid ontwikkelen om promotie van ongezonde producten voor 
kinderen tegen te gaan. 

Overkoepelende vragen tekst 3 en tekst 4 

In tekst 3 wordt YouTubers hetzelfde verweten als wat in tekst 4 de 
voedselindustrie wordt verweten. 

1p 39 Welk overeenkomstig verwijt aan het adres van deze partijen wordt in de 
teksten gemaakt?  

In tekst 3 en 4 is een vergelijkbaar doel te herkennen.  
1p 40 Hoe kan dat doel het best omschreven worden? 

Beide teksten 
A doen een oproep om te stoppen met kindermarketing. 
B pleiten voor betere regelgeving op het gebied van kindermarketing. 
C waarschuwen tegen de gevaren en kwalijke gevolgen van 

kindermarketing. 
D zetten de lezer aan het denken over de enorme invloed van 

kindermarketing. 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

Dit artikel gaat over uitstelgedrag. Je zou het ook later kunnen lezen 
(maar doe het toch maar nu) 

(1) Heeft u uw belastingaangifte nog
niet gedaan? U bent niet alleen.
Jaarlijks doen 300 duizend mensen
aangifte op de aller-, allerlaatste dag
van april. Nog eens 300 duizend ha-5 
len zelfs de laatste dag van april niet. 
Ze zijn te laat met de aangifte, zon-
der netjes uitstel te vragen. Psycho-
logen noemen dat ‘irrationeel’ ge-
drag. Want klusjes voor je uitschui-10 
ven heeft louter nadelen. Denk aan 
de boete van de fiscus. Denk ook 
aan de psychische tol: zolang de 
aangifte niet is verstuurd, blijft die tot 
vervelens toe in je hoofd rondspoken. 15 
(2) Van uitstelgedrag is nog nooit
iemand gelukkig geworden. Toch ma-
ken we ons er massaal aan schuldig.
Studies in verscheidene landen, zo-
als Japan, Duitsland en Canada leve-20 
ren hetzelfde beeld op. Pakweg 95 
procent van de volwassenen zegt 
vervelende klusjes soms voor zich uit 
te schuiven. Een kwart gaat eronder 
gebukt, bleek vorig jaar op het tiende 25 
internationale congres over uitstelge-
drag in Chicago. Het hoger onderwijs 
spant de kroon. Welk onderzoek je er 
ook op naslaat, vrijwel alle studenten 
doen aan irrationeel uitstelgedrag. 30 
De helft van hen heeft er ernstig last 
van, naar eigen zeggen. 
(3) Elke student kent dan ook de vak-
term: procrastinatie. Dat is Latijn voor 
‘vooruit’ (pro) en ‘morgen’ (crastinus): 35 
iets voor je uitschuiven tegen beter 
weten in. We hebben het dus niet 
over doelbewust iets verzetten om je 
tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. 
De essentie van procrastinatie is iets 40 
niet doen, terwijl je weet dat je het 
beter wel kunt doen, zoals te lang 

wachten met geld opzij te zetten voor 
de oude dag. 
(4) Een kleine troost: procrastinatie is 45 
heel menselijk. Het is van alle tijden 
en alle culturen. De eerste geschrif-
ten erover gaan terug tot de oudheid. 
Het belandde ten tijde van de in-
dustriële revolutie, toen arbeiders 50 
alleen naar de fabriek kwamen als ze 
geld nodig hadden, voor het eerst in 
het Britse woordenboek. Ook hoger-
opgeleiden hadden er last van. Over 
de Franse schrijver Victor Hugo gaat 55 
het verhaal dat hij zijn bediende zijn 
kleren liet verstoppen, waarna hij 
naakt achter de schrijftafel plaats-
nam. Zo kon hij niet in de verleiding 
komen de deur uit te gaan.  60 
(5) Nog een troost: procrastinatie
heeft niets te maken met luiheid. Wie
lui is, wil niets doen. Wie procrasti-
neert wil juist wel wat doen, maar is
geblokkeerd, met als gevolg dat 65 
onbetaalde rekeningen, onbeant-
woorde mails en niet gelezen studie-
boeken een donkere schaduw over je 
dagen leggen. 
(6) Waarom lijden we aan irrationeel 70 
uitstelgedrag? Wat is het nut van 
zo’n destructieve menselijke eigen-
schap? Dé expert op dit terrein, de 
Canadese hoogleraar Piers Steel van 
de Haskayne School of Business van 75 
de University van Calgary, gooit het 
op ons brein. In zijn boek Uitstel-
gedrag schrijft hij dat ons brein nog 
steeds is ingesteld op de oude we-
reld waarin we dronken als we dor-80 
stig waren, aten als we honger had-
den, en werkten als we zin hadden of 
als het echt moest. “Onze driften 
spoorden met wat urgent was. Toen 
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we rekening gingen houden met de 85 
toekomst en plannende wezens wer-
den, raakten we uit de pas met ons 
eigen temperament en begonnen we 
ons te gedragen zoals de natuur dat 
niet had bedoeld.” Een voorbeeld is 90 
het reeds genoemde uitstellen van de 
belastingaangifte: er is geen drift die 
je aanzet tot het invullen van je be-
lastingformulier. Daarvoor laat de be-
loning (geen boete of een flinke te-95 
ruggaaf) te lang op zich wachten. 
(7) Om toch in actie te komen moet je
een beroep doen op je langetermijn-
planning, een kunstje dat wij nog niet
zo lang beheersen. Het wordt gere-100 
geld in een relatief jong hersen-
gebied: de prefrontale cortex. Hoe 
actiever die is, hoe beter we kunnen 
plannen, hoe geduldiger we zijn en 
des te makkelijker het is om te ac-105 
cepteren dat de beloning in de toe-
komst ligt. Omdat de prefrontale 
kwabben veel tijd nodig hebben om 
te rijpen, zijn jongeren impulsiever en 
minder goed in langetermijnplanning. 110 
Het omgekeerde is ook waar, schrijft 
Steel. “Naarmate de deadline van het 
leven nadert, schuiven we steeds 
minder op de lange baan.” 
(8) In Nederland doet de Groningse 115 
econoom Bernard Nijstad onderzoek 
naar het effect van procrastinatie op 
tentamencijfers. Al drie jaar achter-
een brengt hij het uitstelgedrag in 
kaart van nieuwe lichtingen eerste-120 
jaarsstudenten, op een schaal van 
1 tot 5. Na afloop van de eerste stu-
dieperiode kijkt hij naar de tentamen-
cijfers. En wat blijkt? Wie veel uit-
stelt, haalt lagere tentamencijfers. 125 
Met elk punt hoger op de uitstel-
schaal van Nijstad, duikelt het gemid-
delde tentamencijfer met 0,76 punt. 
(9) Uit onderzoek onder studenten
van zowel Nijstad als Steel blijkt dat 130 
impulsiviteit de achilleshiel is van 

degenen die geneigd zijn tot procras-
tinatie. Mensen die ongeduldig zijn, 
alles meteen willen en makkelijk af-
geleid raken, laten het vaakst irra-135 
tioneel uitstelgedrag zien. En helaas 
voor hen: er is steeds meer afleiding. 
Steel beschrijft de studentenhuizen 
van de 21ste eeuw met tv, internet, 
games, studentenfeestjes en de krat-140 
ten bier op het balkon als heuse 
‘poelen van procrastinatie’. Zelfs in 
de bibliotheek kun je met een druk op 
de knop de tentamenstof wegtoveren 
om een nieuwe liefde te gaan zoeken 145 
op internet. 
(10) Het effect op de studievoortgang
wordt in Nederland niet wetenschap-
pelijk onderzocht, maar studiebege-
leider Kinge Siljee durft zonder aar-150 
zelen de stelling aan dat studieont-
wijkend gedrag de belangrijkste oor-
zaak is van studievertraging en stu-
die-uitval. Zeven jaar geleden richtte 
Siljee het instituut Studiemeesters 155 
op, dat studenten niet louter inhoude-
lijk helpt, maar ze vooral helpt bij het 
structureren van het studieproces. 
Het helpt studenten te stoppen met 
‘soggen’: de werkwoordsvorm voor 160 
studieontwijkend gedrag. Inmiddels 
zijn er drie vestigingen van Studie-
meesters. 
(11) “Studenten zelf hebben geen
idéé waarom ze soggen”, is de erva-165 
ring van Siljee. “Ze denken dat ze lui 
zijn, of van nature ongedisciplineerd. 
Maar dat is het allemaal niet. Want 
iemand die studietaken verslonst, 
kan reuze gedisciplineerd zijn als het 170 
om sport gaat. En kijk naar mensen 
die een scriptie schrijven in combina-
tie met betaald werk. Ze komen geen 
minuut te laat op hun werk, maar aan 
die scriptie beginnen is telkens een 175 
marteling.” 
(12) Daar komt nog bij dat de ene
procrastinator de andere niet is, des-
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tilleert Siljee uit het observeren van 
duizenden soggers. “Heel intelligente 180 
studenten bij wie het op de middelba-
re school van een leien dakje ging, 
vertonen vaak aangeleerd uitstelge-
drag. Ze weten niet beter dan dat 
een korte eindsprint een voldoende 185 
oplevert. Maar daar komen ze in het 
hoger onderwijs niet meer mee weg.” 
(13) Jezelf te hoog inschatten werkt
uitstelgedrag in de hand, jezelf te
laag inschatten (op de voorliggende 190 
taak) ook. De angst dat iets te moei-
lijk is, werkt verlammend. “Liever een 
dag gedraald, dan een dag gefaald. 
Dit zijn studenten die er soms niet 
eens aan beginnen – niet op komen 195 
dagen bij een tentamen bijvoorbeeld, 
uit angst voor een onvoldoende. 
Deze studenten leven constant in 
stress.” Ten slotte ziet Siljee veel 
studieontwijkend gedrag als gevolg 200 
van allesoverheersende twijfel. “Hui-
zenhoog tegen elke keuze opzien, 
bang dat je er spijt van krijgt, je tel-
kens afvragen: doe ik wel de goede 
studie en moet ik mijn scriptie niet 205 
over een ander thema schrijven?” 
(14) Voor de ontkenners onder ons –
die denken dat je creatiever en beter
gaat produceren door uitstellen –
heeft de wetenschap slecht nieuws. 210 
Daar is geen enkel bewijs voor. De 
uitstelperiode zou als een incubatie-
tijd fungeren zodat creatieve ideeën 
tot rijping kunnen komen. Niets van 
waar, benadrukt Steel in interviews. 215 
“Creativiteit vereist enorm veel ken-
nis, werk en toewijding. Dat komt niet 
even aanwaaien in een mysterieuze 

incubatietijd.”  
(15) Het goede nieuws is dat procras-220 
tinatie – al is het nog zo menselijk – 
af te leren is. Een prikkelarme omge-
ving helpt. De telefoon wegleggen 
dus en Cold Turkey op je laptop in-
stalleren: software die alle websites 225 
blokkeert die je voor je studie niet no-
dig hebt. Een streng onderscheid ma-
ken tussen de plek waar je werkt en 
waar je ontspant, is verder essenti-
eel. “Anders kun je je thuis niet meer 230 
lekker ontspannen. Dan blijf je altijd 
maar denken dat je eigenlijk aan het 
werk zou moeten. Heel vermoeiend”, 
aldus Siljee. Routines opbouwen 
helpt ook. “Tandenpoetsen vinden we 235 
niet echt leuk, maar het is een ge-
woonte. We doen het zonder erover 
na te denken”, schrijft Steel. “Het 
vergt geen wilskracht meer.” Door 
routines op te bouwen, kunnen stu-240 
denten het soggen afleren of beper-
ken, is ook de ervaring van Siljee. 
(16) Het slechte nieuws is dat irratio-
neel uitstelgedrag toeneemt. In de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw zei 245 
4 tot 5 procent van de mensen dat 
uitstelgedrag een belangrijk kenmerk 
van hun persoonlijkheid is. 
Tegenwoordig is dat volgens Steel 
tussen de 20 en 25 procent. Het kan 250 
ook niet anders, meent Steel. “Adam 
en Eva1) hadden alleen te maken met 
een sappige appel, geleverd door 
een slang. Vandaag de dag is die ap-
pel voorzien van een caramellaagje, 255 
gedompeld in chocolade en gepro-
moot door een miljoenen kostende 
reclamecampagne.”

naar: Margreet Vermeulen 
uit: de Volkskrant, 13 april 2018 

Margreet Vermeulen is verslaggeefster wetenschap. 

noot 1 Adam en Eva: volgens de Bijbel de eerste mensen op aarde, die door een slang 
werden verleid tot het eten van een verboden vrucht 
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Tekst 2

Voor de experimenten van dr. He is eerst zicht op de veiligheid nodig 

(1) Niet elke wetenschappelijke door-
braak is een feestje waard. Terecht
ondertekenden meer dan honderd
Chinese academici een open brief
waarin zij het experiment veroordeel-5 
den van hun collega Jiankui He, die 
twee genetisch veranderde meisjes 
ter wereld zou hebben laten komen. 
Door de ingreep zou de tweeling be-
schermd zijn tegen een aids veroor-10 
zakende hiv-infectie. 
(2) Rond de experimenten van He
hangt nog de nodige onduidelijkheid.
Zo is hij verbonden aan de Southern
University of Science and 15 
Technology of China, maar zouden 
zijn proeven volgens zijn werkgever 
buiten de universiteit plaatsgevonden 
hebben. De resultaten van He’s ex-
perimenten zijn nog niet bevestigd 20 
door onafhankelijke bronnen en 
staan evenmin beschreven in een 
wetenschappelijke publicatie. 
(3) Of He de waarheid spreekt over
zijn resultaten of niet, het is zaak zijn 25 
genetische geknutsel ernstig te ne-
men – en te ontmoedigen. Niet voor 
niets hebben de meeste landen, 
waaronder Nederland, het genetisch 
manipuleren van embryo’s verboden. 30 
(4) Wat de experimenten van He zo
onverstandig maakt, is dat er grote
twijfels zijn over de precisie van de
bestaande techniek. Niet zeker is of
er bij dat knippen en plakken geen 35 
DNA terechtkomt op andere plekken 
dan de bedoeling is.  
(5) Het is bovendien onethisch dat de
rest van de wereld er pas van hoort 
nadat het gebeurd is. He ging zijn 40 
gang zonder zich iets aan de 
medisch-ethische consensus gelegen 

te laten liggen. De resultaten van dit 
type cowboys boezemen doorgaans 
weinig vertrouwen in. He’s werk door-45 
kruist de langzame en tamelijk wel-
overwogen route die bijvoorbeeld in 
het Verenigd Koninkrijk gevolgd 
wordt. 
(6) Zelf benoemt He zijn experimen-50 
ten als “genetische chirurgie”. Hij 
wijst op de medische toepassingen 
van zijn werk: wie kan er wat op te-
gen hebben wanneer via knip-en-
plakwerk aan het DNA de kans op 55 
aids nihil wordt? In 2017 verklaarde 
de Amerikaanse Academie van We-
tenschappen nog dat het voorkomen 
van infectieziekten “een ethische 
toepassing van gene editing1)” is.  60 
(7) Op zichzelf klinkt het tegengaan
van erfelijke ziektes als een nobel
streven. De techniek van CRISPR-
Cas – het ‘knippen’ in DNA om een
verkeerd stukje gen te vervangen – 65 
kan ook nuttige doelen dienen. Voor 
zover de veiligheid gegarandeerd kan 
worden, is het op zichzelf niet be-
zwaarlijk dat erfelijke aandoeningen 
gerepareerd worden.  70 
(8) Er zijn ook andere methoden om
erfelijke ziektes te omzeilen. Te den-
ken valt aan de selectie van gezonde
embryo’s, wat nu al best gangbaar is.
Maar ook dit heeft mogelijk nadelen. 75 
Misschien werkt genetische manipu-
latie op de lange termijn wel beter. 
Alleen: we weten het nog niet. Niet 
voor niets maken collega’s van He 
zich zorgen: de gevolgen van de ge-80 
netische ingreep voor de tweeling 
zijn onduidelijk. Laat staan dat we 
weten wat de gevolgen voor hun 
kinderen zullen zijn. 
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(9) He kondigde woensdag aan dat 85 
het onderzoek naar genetische aan-
passing van embryo’s stilgelegd is. 
Dat is een goede zaak. Zolang de 
veiligheid niet gegarandeerd is, zijn 
experimenten ongewenst. Toch is de 90 

tijd van morele paniek nog niet aan-
gebroken: bij het klonen van het 
schaap Dolly, in 1996, werd ook ver-
wacht dat het klonen van mensen 
een kwestie van tijd was. Maar zo 95 
makkelijk is het niet. 

naar: Derk Walters 
in: NRC Handelsblad, 29 november 2018 

Derk Walters is waarnemend adjunct-hoofdredacteur en commentator bij 
NRC Media.  

Tekst 3 

Kindermarketing in vlogs 

(1) Op Showbytes – een rubriek van
het AD waar Instagramkiekjes van
min of meer bekende Nederlanders
met het grote publiek worden ge-
deeld – zag ik de foto van ene Gabi 5 
Blaaser die in een sporthansopje 
zwoel de camera in kijkt. Naast haar 
ligt het boek Mindgym en voor haar 
staat een ongezellig bordje pap. De 
tekst die Gabi bij de foto heeft ge-10 
plaatst: “Iedereen is weleens onzeker 
over zijn of haar lichaam, ik ook. Ik 
sport 4/5 keer per week en zie al veel 
verandering, maar nu moet ik nog 
proberen mijn eetgewoontes aan te 15 
passen.” 
(2) Nou ja zeg… Als je de overige fo-
to’s van haar Insta bekijkt (ik neem
de research voor deze column heel
serieus) dan zie je dat zij hartstikke 20 
dun is. Dit zegt natuurlijk niets over 
haar onzekerheid – de mooiste men-
sen zijn onzeker en dat is verdrietig 
genoeg – en als Gabi vier tot vijf keer 
per week wil sporten én ongezellige 25 

pap wil eten, dan moet ze het zelf 
weten.  
(3) Maar mij lijkt het niet gezond. Niet
voor haar en niet voor haar volgers.
Je moet er niet aan denken dat bij 30 
jonge meisjes die haar adoreren het 
mallotige idee postvat dat ze bijna 
dagelijks moeten sporten en een 
strafdieet moeten volgen om er ac-
ceptabel uit te zien. Dáár word je on-35 
zeker van. Je kunt beter leren je 
onvolkomenheden te accepteren. Als 
het al onvolkomenheden zijn.  
(4) Influencers, er zijn mensen die
zichzelf zonder ironie zo noemen, 40 
moeten zich bewust zijn van, nou ja, 
hun invloed dus. Onlangs verscheen 
een onderzoek van Wijzer in geld-
zaken1), waaruit bleek dat die enorm 
is: de helft van de basisschoolkinde-45 
ren in groep vijf tot en met acht wordt 
bij het doen van aankopen beïnvloed 
door vlogs waarin ze het product 
hebben gezien. En dat zijn alleen 
nog maar de kinderen die zich daar-50 

noot 1 gene editing: de mogelijkheid om heel specifieke veranderingen aan te brengen in het 
DNA van een levend organisme 
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van bewust zijn.  
(5) Vloggers lopen te pas en te on-
pas met producten voor hun camera
te zwaaien. Dit gezwaai is vaak zo
vernuftig verweven in hun verhaal dat 55 
het, zeker voor kinderen, moeilijk als 
reclame is te herkennen. Het Com-
missariaat voor de Media heeft daar-
om samen met YouTubers een richt-
lijn opgesteld: zij moeten duidelijk 60 
maken wanneer ze betaald zijn om 
een bepaald artikel te laten zien en 
ook vermelden wanneer ze een pro-
duct gratis van een fabrikant hebben 
gekregen. Omdat inmiddels is geble-65 
ken dat meer dan de helft van de 
vloggers zich niet aan de richtlijnen 
houdt, gaat het Commissariaat er 
nog eens naar kijken.  
(6) Vlogger Thomas van Grinsven – 70 
fervent productzwaaier – baalt ervan 

dat vloggers hiermee negatief in het 
nieuws komen, want: “We hebben het 
ook heel vaak over maatschappelijke 
thema’s.” Wie regelmatig geld over-75 
maakt aan het Rode Kruis, mag daar-
om nog geen bank overvallen.  
(7) Als het om voedsel gaat, begint
de lobby tegen kindermarketing lang-
zamerhand (met de nadruk op lang-80 
zaam) succes te boeken. Het is ver-
boden reclame te maken gericht op 
kinderen onder de zeven jaar, en 
voor kinderen onder de dertien mag 
geen reclame gemaakt worden voor 85 
producten die te zoet, te zout of te 
vet zijn.  
(8) Nu de invloed van de televisie op
kinderen afneemt en die van
influencers toeneemt, wordt het zaak 90 
net zulke strenge regels voor 
YouTubers op te stellen.

naar: Teun van de Keuken 
uit: de Volkskrant, 26 maart 2018 

Teun van de Keuken is journalist, columnist en programmamaker. 

Sinds 4 februari 2019 is er een verbod op het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermde kinderidolen, zoals Nijntje, op verpakkingen en in reclames gericht 
op peuters en kleuters. Voorafgaand aan het ingaan van dit verbod, verscheen 
onder meer onderstaande tekst. 

Tekst 4 

Stop nou toch eens met kinderidolen op junkfood 

(1) Nijntje staart dagelijks aanlokke-
lijk naar tienduizenden kinderen van-
uit het supermarktschap. “Psst, koop
mij, ik ben dat aardige konijntje waar-
over je moeder en vader zo vaak ver-5 
tellen voor het slapen gaan.” Nijntje 
staat afgebeeld op pakjes koekjes 
voor baby’s vanaf acht maanden. Na 

de babyleeftijd nemen Dora, de 
Smurfen en consorten het stokje van 10 
Nijntje over: zij staan op koekjes die 
populair zijn onder kleuters en jonge 
kinderen. 
(2) Als producent van junkfood pro-
beer je je product de ‘jengelfactor’ te 15 
geven: ouders via het laten jengelen 

noot 1 Wijzer in geldzaken is een website van het ministerie van Financiën. 
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van kinderen maximaal onder druk 
proberen te zetten om het junkfood te 
kopen voor hun kinderen. In de idea-
le wereld houdt een ouder stoïcijns 20 
voet bij stuk, maar in de echte wereld 
vol verleidingen is opvoeden al moei-
lijk genoeg en is het continu balan-
ceren. Dan helpt het niet als Mega 
Mindy, K3 en nog veel meer andere 25 
kinderidolen je tegenwerken in de 
opvoeding.  
(3) De opvoeding makkelijker maken
met marketing kan ook. Een Belgi-
sche supermarkt verkoopt sinds kort 30 
‘kikkerski’s’ (sperziebonen), ‘oranje 
raketten’ (wortels) en ‘clownsneuzen’ 
(kerstomaatjes). Het is een simpele 
manier om groenten aantrekkelijker 
te maken. Gezonde kindermarketing 35 
is in Nederland amper te vinden. Kin-
deridolen staan vaak op koekjes, ha-
gelslag of ander junkfood.  
(4) In 2016 kondigde de staatssecre-
taris van Volksgezondheid, Welzijn 40 
en Sport trots aan dat de koepelorga-
nisatie van de voedingsfabrikanten 
hem had toegezegd dat de kinderido-
len op een deel van het junkfood in 
de loop van 2017 zouden verdwijnen. 45 
Een bewindspersoon die een belofte 
van de voedingsindustrie presen-
teert; opmerkelijk en veelbelovend. 
Sindsdien is het stil. Een jaar na de 
belofte begon foodwatch1) een actie 50 
richting fabrikanten waarbij we ze 
herinnerden aan hun belofte. Veel 
fabrikanten reageerden niet of gaven 
aan de regeling van de koepelorgani-
satie af te wachten. Eigen verant-55 
woordelijkheid? Nagenoeg nul. 
(5) Daar komt nog bij dat áls de voe-
dingsfabrikanten hun belofte nako-
men, de kinderidolen alleen van het

allerergste junkfood verdwijnen. 60 
Daarvoor zijn ‘voedingskundige cri-
teria’ opgesteld. Die criteria zijn ech-
ter zo slap dat zelfs diverse soorten 
chips, koekjes, frisdrank en ijsjes als 
‘niet ongezond’ worden beschouwd.  65 
(6) Een koekje mag dan bijvoorbeeld
tot meer dan een derde (35 procent)
uit suiker bestaan. Zo lijkt zelfs een
Nijntje-koekje met pakweg een kwart
(23 procent) suiker ineens gezond. 70 
Het blijven natuurlijk junkfoodbedrij-
ven die je vraagt te bepalen wat ge-
zond is voor kinderen. Ze willen het 
liefst dat het kabinet, jij en je kind al-
les slikken voor zoete koek.  75 
(7) Hoe kan het dat een kabinet zich
laat gebruiken als spreekbuis door de
voedingsindustrie door mooie belof-
ten de wereld in te slingeren en ver-
volgens niet keihard met de vuist op 80 
de tafel slaat als die belofte niet 
wordt waargemaakt? Nu heeft feitelijk 
de staatssecretaris zelfs meegewerkt 
aan het misleiden van consumenten 
door de voedingsindustrie.  85 
(8) Het past in het huidige voedselbe-
leid, of beter gezegd: het ontbreken
van voedselbeleid. Zelfregulering van
de voedingsindustrie is het tover-
woord, ook al werkt het al jaren niet, 90 
waarschuwen wetenschappers. 
(9) Het meest ingrijpende voedselbe-
leid dat we vooralsnog van dit kabi-
net hebben mogen zien, was het ver-
hogen van het lage btw-tarief, waar-95 
door groente en fruit duurder worden 
voor iedereen.  
(10) Komende weken komen er be-
langrijke voedseldebatten aan in de
Tweede Kamer. Het is dé kans voor 100 
onze politici om te laten zien dat zij 
zich niet zomaar laten beetnemen.  

naar: Sjoerd van de Wouw 
in: Trouw, 19 april 2018 

Sjoerd van de Wouw is campagneleider bij foodwatch. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

noot 1 foodwatch: een kritische, maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die 
opkomt voor het recht op eerlijk, veilig en gezond eten 

einde  
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Examen HAVO 
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 Nederlands 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 3
dinsdag 6 juli

9.00 - 12.00 uur
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Dit examen bevat vragen bij drie teksten. Na de vragen bij tekst 1 en 2 
volgen twee vragen die op beide teksten betrekking hebben. 
 
 

Tekst 1  Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan 
      werken 

 
“ik ken genoeg wetenschappers die al jaren zeggen dat het helemaal niet 
zo’n succesvolle strategie is.” (regels 38-40) 

1p 1 Citeer uit alinea 4 de zin die deze uitspraak ondersteunt. 
 
Na de inleiding kan tekst 1 onderverdeeld worden in vier delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden 
voorzien: 
Deel 1: Waarom fear appeals niet werken 
Deel 2: De aantrekkingskracht van fear appeals 
Deel 3: Voorwaarden succesvolle campagne 
Deel 4: Alternatieven voor fear appeals 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
Alinea 5 begint met een zelfstandige redenering, die valt weer te geven in 
het onderstaande schema.  

zin functie 
1 Fear appeals werken volgens 

onderzoekers vooral goed als het gaat om 
nieuwe informatie. 

 

2 Dan schrikken we, omdat we ons er niet 
van bewust waren dat iets gevaarlijk was. 

 

3 Maar dat roken ongezond is, moge 
inmiddels duidelijk zijn. 

 

4 Van die boodschap zijn we dus niet zo 
snel meer onder de indruk. 

 

 
3p 4 Benoem van elke zin de functie die de zin binnen de redenering heeft. 

Noteer daartoe onder elkaar de nummers 1 tot en met 4 en noteer 
daarachter het functiewoord dat het best past bij de zin.  
Kies uit: conclusie, constatering, standpunt, tegenwerping, toegeving, 
verklaring, voorbeeld.  
Elke functie komt maar een keer voor. 
 

Pagina: 47Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-o 3 / 11 lees verder ►►►

“‘Maar soms voelt het een beetje als vechten tegen de bierkaai’, 
verzuchtte hij toen ik hem een paar jaar geleden over het onderwerp 
interviewde.” (regels 124-128) 

2p 5 Leg in eigen woorden uit waarom hoogleraar psychologie Rob Ruiter het 
gevoel heeft een verloren strijd tegen fear appeals te voeren. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
De auteur van tekst 1 laat expliciet blijken dat zij als deskundig gezien kan 
worden.  

2p 6 Citeer twee zinnen of zinsgedeelten uit de alinea’s 4 tot en met 8 waaruit 
blijkt dat de auteur als deskundig gezien kan worden.  
 
“De fear appeal blijft namelijk een mateloos populaire 
communicatiestrategie.” (regels 129-131) 
Blijkens onderzoek hebben mensen die gezondheidscampagnes 
bedenken drie verschillende redenen om voor fear appeals te kiezen. 

3p 7 Welke drie verschillende redenen zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 45 woorden. 
 
In alinea 11 worden vier factoren genoemd die bepalen of iemand een 
bedreigende boodschap zou accepteren.  

1p 8 Welke factor is volgens Ruiter meestal de enige die aan bod komt in een 
campagne? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

2p 9 Welke van de onderstaande beweringen geeft de hoofdgedachte van 
tekst 1 het best weer? 
A Gruwelplaatjes op sigarettenpakjes werken niet afschrikwekkend 

omdat het struisvogelgedrag oproept bij mensen.  
B Onderzoek wijst uit dat fear appeals als communicatiestrategie niet 

werken en slechts een beroep doen op een misplaatst 
onderbuikgevoel. 

C Wanneer we echt willen dat mensen stoppen met roken dan moeten 
we hen helpen met realistische oplossingen, humor en plain 
packaging. 

D We moeten ons in de antirookcampagnes meer verdiepen in de 
doelgroep en deze campagnes beter afstemmen op de doelgroep 
omdat de huidige strategie met gruwelplaatjes niet werkt.  
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Hieronder staan zes uitspraken over het doel van tekst 1. 
Tekst 1 heeft als doel 
1 de lezer te informeren over de factoren die al dan niet effectief zijn bij 

een antirookcampagne. 
2 de lezer ervan te overtuigen dat maatwerkoplossingen beter helpen 

tegen rookverslaving dan fear appeals. 
3 de lezer ter overweging verschillende visies op de effectiviteit van fear 

appeals aan te bieden. 
4 de lezer uitleg te geven over de totstandkoming van 

antirookcampagnes in het algemeen en die met fear appeals in het 
bijzonder. 

5 de politiek ertoe op te roepen te stoppen met fear appeals als 
campagnestrategie. 

6 de politiek ervan te doordringen dat zij moet kiezen voor plain 
packaging als alternatieve campagnestrategie tegen rookverslaving. 

1p 10 Welke twee van deze uitspraken typeren gezamenlijk het best het doel 
van tekst 1?  
Noteer alleen de nummers. 
 
 

Tekst 2  Het rookbeleid is dodelijk 
 

1p 11 Welke van de onderstaande functies is de belangrijkste van alinea 1 van 
tekst 2? 
Alinea 1  
A bevat de constatering dat roken een ernstige verslaving is. 
B geeft de aanleiding voor de auteurs om het onderwerp aan te snijden. 
C geeft een introductie van een belangrijk probleem dat onderkend wordt 

door de Verenigde Naties. 
D toont een voorbeeld van de gevolgen van het huidige rookbeleid.  
 
In alinea 3 wordt de beperking van verkooppunten voor tabak een 
“probaat middel tegen rookverslaving” genoemd.  

1p 12 Welke opmerking is juist over de aanvaardbaarheid van die bewering? 
De bewering dat het beperken van verkooppunten voor tabak een probaat 
middel tegen rookverslaving zou zijn, is 
A aanvaardbaar omdat de protesten van tabaksindustrie, tankstations en 

supermarkten al aantonen dat die maatregel zal werken. 
B aanvaardbaar omdat het feit dat er vergunningen nodig zijn 

automatisch zal zorgen voor een beperking van verkooppunten. 
C niet aanvaardbaar omdat de tabaksindustrie, tankstations en 

supermarkten valse autoriteiten zijn. 
D niet aanvaardbaar omdat die bewering niet onderbouwd wordt met 

argumenten.  
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“Op 28 januari 2016 was er een plenair debat over de Tabakswet.”  
(regels 33-34) 
Uit de beschrijving van de behandeling van de Tabakswet in alinea 4 is op 
te maken dat de auteurs zich zorgen maken. 

1p 13 Welk woord uit alinea 4 vat deze zorgen het best samen? 
 
“Ieder gevoel van urgentie ontbreekt bij veel politici.” (regels 38-39) 

1p 14 Op basis van welke situatie concluderen de auteurs dat ieder gevoel van 
urgentie ontbreekt? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“Rechtse partijen verwierpen alle tabaksonvriendelijke moties; een enkele 
linkse fractie kon zich hier voor een belangrijk deel in vinden.”  
(regels 49-52) 

2p 15 Welke twee redenen hebben de betreffende partijen om 
tabaksonvriendelijke moties te verwerpen, volgens de alinea’s 5 tot en 
met 7? 
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Een deel van alinea 5 is te lezen als een uitwerking van de constatering 
dat linkse en rechtse partijen tabaksonvriendelijke moties afwijzen. 
Hieronder staat die uitwerking in een schema weergegeven. Voor twee 
zinnen is de functie al ingevuld.  

zin functie 
1 Rechtse partijen verwierpen alle 

tabaksonvriendelijke moties; een enkele 
linkse fractie kon zich hier voor een 
belangrijk deel in vinden. (regels 49-52) 

constatering 

2 De filosofie achter deze politiek is simpel: 
mensen hebben een vrije keuze en kunnen 
zelf beslissen of ze roken of niet. 
(regels 53-56) 

 

3 Ze bedenken niet dat je niets meer te 
kiezen hebt als je eenmaal verslaafd bent. 
(regels 56-58) 

 

4 Eric van den Burg, wethouder te 
Amsterdam, heeft dat wel door. 
(regels 58-60) 

constatering 

5 In een debat in De Balie op 8 mei stelde hij 
dat zijn eigen partij – en in het bijzonder de 
tabakswoordvoerder in de Tweede Kamer –  
“de verkeerde gedachte erop nahoudt, 
namelijk dat iedereen in staat is de juiste 
keuzes te maken”. (regels 60-67) 

 

 
3p 16 Benoem van zin 2, 3 en 5 de functie die die zin heeft binnen de 

uitwerking. 
Neem daartoe de nummers 2, 3 en 5 over en noteer daarachter het 
functiewoord dat het best past bij de zin. 
Kies uit: argument, conclusie, nuancering, standpunt, subargument, 
tegenwerping, verklaring, voorbeeld.  
Elke functie komt maar een keer voor. 
 

4p 17 Vat de redenering van Van den Burg uit alinea 6 samen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 45 woorden. 
 
“Links heeft hier duidelijk een groter probleem dan rechts.”(regels 94-96) 

3p 18 Leg in eigen woorden uit waarom de gevolgen van antirookmaatregelen 
als belastingverhoging voor linkse partijen problematischer zouden zijn 
dan voor rechtse partijen, volgens tekst 2. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
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“Maar er zijn ook linkse partijen die heel wat moediger opereren”  
(regels 96-98) 

2p 19 Leg uit wat het inhoudt dat een partij moedig is, volgens tekst 2. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 20 Wat voor type tekstsoort is tekst 2 vooral? 
Tekst 2 is vooral 
A activerend. 
B beschouwend. 
C betogend. 
D informerend.  
 
De titel van tekst 2 is een variant op de waarschuwing op 
sigarettenpakjes: “Roken is dodelijk”.  

1p 21 Waarom wordt in tekst 2 juist het beleid met betrekking tot roken “dodelijk” 
genoemd? 
Het beleid met betrekking tot roken wordt “dodelijk” genoemd omdat 
A het sterftecijfer onder rookverslaafden ondanks alle politieke 

maatregelen nog altijd hoog is: de helft van de rookverslaafden sterft 
aan die verslaving. 

B er nog steeds veel mensen sterven aan hun rookverslaving door het 
uitblijven van effectieve antirookmaatregelen door de politiek. 

C door het nieuwe politieke beleid het aantal mensen dat sterft als 
gevolg van rookverslaving gelijk zal blijven of zelfs zal stijgen. 

D politici verantwoordelijk zijn voor het hoge sterftecijfer onder 
rookverslaafden omdat zij zich bij het nemen van maatregelen te veel 
laten beïnvloeden door de tabakslobby.  

 
1p 22 Door welke van onderstaande beschrijvingen kan tekst 2 het best 

getypeerd worden? 
Tekst 2 is  
A deels een analyse van de weerstand die zowel linkse als rechtse 

partijen ervaren bij het opstellen van rookbeleid en deels een pleidooi 
voor een ander en beter rookbeleid dan het huidige. 

B deels een analyse van de problemen waarmee linkse en rechtse 
partijen te maken hebben als ze een ander rookbeleid willen invoeren 
en deels een oproep tot stemmen op een partij die daadwerkelijk 
antirookmaatregelen neemt.  

C deels een pleidooi tegen afschrikwekkende plaatjes op 
sigarettenpakjes en voorlichtingscampagnes voor scholieren als 
oplossing voor het roken en deels een oproep aan de politiek voor een 
ander rookbeleid.  

D deels een pleidooi voor het inzetten van accijnzen en speciale 
vergunningen om roken minder aantrekkelijk te maken en deels een 
oproep aan de lezer tot stemmen op een partij die echt iets wil doen 
aan roken.  

Pagina: 52Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-o 8 / 11 lees verder ►►►

 
Hieronder staan zes uitspraken, gebaseerd op de strekking van tekst 2: 
1 Er komt een aanvalsplan tegen roken, waardoor rookverslaafden 

eerder geneigd zullen zijn te stoppen met roken. 
2 Het huidige rookbeleid blijft in stand omdat politieke partijen bang zijn 

voor inperking van de vrijheid van hun kiezers en zetelverlies. 
3 Het idee om afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes te 

plaatsen, werkt averechts. 
4 Kiezers moeten stemmen op politieke partijen die het roken aan willen 

pakken door belastingverhoging en de beperking van 
verkoopadressen voor tabak. 

5 Politici moeten eens erkennen dat het huidige rookbeleid geen enkel 
merkbaar effect heeft op het aantal rookverslaafden.  

6 Politieke partijen weten dat een halfslachtig rookbeleid stemmen zal 
opleveren van mensen met lagere inkomens. 

2p 23 Welke twee van bovenstaande zinnen geven gezamenlijk het best de 
hoofdgedachte weer van tekst 2?  
Noteer alleen de nummers van je antwoord. 
 
In tekst 2 wordt kritiek geuit aan het adres van de huidige politici.  

1p 24 Wat is het voornaamste punt van kritiek dat uit tekst 2 blijkt? 
De huidige politici 
A durven geen harde maatregelen te nemen tegen rookverslaving. 
B onderschatten het effect van rookverslaving op de samenleving. 
C zijn te veel bezig met hun eigen positie en te weinig met beleid. 
D zijn verantwoordelijk voor het hoge sterftecijfer onder rokers.  
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 
Tekst 1 en 2 gaan beide over het Nederlandse rookbeleid. 

1p 25 Welke concrete uitwerking van dat beleid wijzen beide teksten af? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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1p 26 Welke uitspraak vat het best samen wat het verschil is tussen de 
strekking van tekst 1 en tekst 2? 
A In tekst 1 wordt naar aanleiding van de resultaten van 

antirookcampagnes vooral het gedrag van rokers bekritiseerd, terwijl 
in tekst 2 vooral de politiek wordt verweten dat zij het roken in stand 
houdt. 

B In tekst 1 wordt op basis van een vergelijking vooral bepaald wat de 
beste campagnestrategie tegen roken is, terwijl in tekst 2 vooral 
meerdere politieke motieven voor het huidige rookbeleid worden 
opgesomd. 

C In tekst 1 wordt vooral de keuze voor gruwelplaatjes als 
campagnestrategie tegen roken belachelijk gemaakt, terwijl die 
strategie in tekst 2, naast andere opties, als serieus beleid wordt 
aanbevolen.  

D In tekst 1 wordt vooral geanalyseerd waarom bepaalde 
antirookcampagnes wel of niet zouden werken, terwijl in tekst 2 vooral 
wordt opgeroepen om het huidige rookbeleid te beïnvloeden. 

 
 

Tekst 3  Waar is het goede gesprek gebleven? 
 
“Sherry Turkle, hoogleraar sociologie aan het Massachussets Institute of 
Technology (MIT) in Boston, noemt dit ‘de nieuwe stilte’.” (regels 28-31) 

2p 27 Leg uit wat met ‘de nieuwe stilte’ wordt bedoeld en waardoor die ontstaan 
zou zijn. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
De kern van tekst 3 kan onderverdeeld worden in vier delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden 
voorzien: 
Deel 1: Verklaring voor het verdwijnen van echte gesprekken 
Deel 2: Het belang van echte gesprekken 
Deel 3: Het voeren van echte gesprekken 
Deel 4: De onaantrekkelijkheid van echte gesprekken 

1p 28 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 29 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
“Het begint met het wegleggen van de telefoon.” (regels 96-97) 

1p 30 Geef aan waar het wegleggen van de telefoon toe zou moeten leiden, 
volgens tekst 3. 
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In alinea 6 wordt gesproken over “de regel van drie” (regel 100). 
1p 31 Hoe komt het dat deze “regel van drie” een goed gesprek in de weg staat, 

volgens tekst 3? 
A Doordat deze regel van drie beleefd is, valt het niet op dat sommige 

mensen hun aandacht elders hebben. 
B Doordat steeds andere gesprekspartners met hun aandacht bij het 

gesprek zijn, blijft het gesprek oppervlakkig. 
C Door de aanwezigheid van een of meer telefoons op tafel verandert de 

aard van het gesprek. 
D Door de lichte toon van het gesprek, haken gesprekspartners 

makkelijker af dan dat ze hun aandacht erbij houden. 
 
Wicher Schols ziet net als Sherry Turkle een groot voordeel aan een echt, 
ongemakkelijk gesprek.  

1p 32 Wat is dat voordeel volgens beiden? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
Wat het nut van een echt gesprek betreft, leggen Wicher Schols en Sherry 
Turkle verschillende accenten in hun visies. 

2p 33 Welk verschil is er tussen beide visies? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
In tekst 3 komen er drie belangrijke problemen naar voren die mensen 
ervaren bij het voeren van een echt gesprek, en worden er bijbehorende 
verklaringen voor gegeven. 

6p 34 Vat die drie problemen en hun verklaringen in onderstaand schema 
samen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 65 woorden.  
probleem bij het voeren van een 
echt gesprek 

verklaring voor dat probleem 

  
  
  

 
In alinea 9 wordt een vergelijking gemaakt tussen een echt gesprek en 
stijldansen met een partner. 

2p 35 Geef twee overeenkomsten tussen een echt gesprek en stijldansen met 
een partner, volgens tekst 3.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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2p 36 Welke van de onderstaande zinnen drukt het best uit wat de 
hoofdgedachte is van tekst 3? 
A Door de oprukkende techniek zijn we vergeten hoe we moeten 

converseren, maar er zijn methoden om de kwaliteit van gesprekken 
terug te krijgen. 

B Het is belangrijk om live met elkaar te converseren, want alleen zo 
creëer je openheid en lichtheid in een gesprek. 

C Mensen lijken het verleerd te zijn om echte gesprekken te voeren, 
terwijl die juist zo waardevol zijn voor een mens. 

D Mensen zijn door de technische mogelijkheden socialer dan ooit maar 
laten zich te snel afleiden van een echt gesprek. 

 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 en 2 zijn geschreven toen de wet werd ingevoerd dat fabrikanten 
afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes moeten zetten.  
 
Tekst 1 

 
Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan werken 
 
(1) Voortaan komen er plaatjes van 
kankerlongen en verrotte tanden op 
sigarettenpakjes te staan. Wie zich 
een hoedje schrikt van de risico’s 
stopt vást met roken, is het idee. 5 
Maar klopt dat wel? 
(2) In de wetenschap staat de strate-
gie bekend als fear appeal: laat je 
maar genoeg dood en verderf zien in 
je voorlichtingscampagne, dan ver-10 
beteren mensen van de schrik van-
zelf hun gevaarlijke en ongezonde 
gedrag. Tenminste, dat is het idee. 
Een idee dat de EU ook goed in de 
oren klonk toen er beleid op het ge-15 
bied van rookpreventie werd ontwik-
keld. Nu is er op basis van dat EU-
beleid een nieuwe Nederlandse wet 
ingevoerd. Sinds afgelopen vrijdag 
moeten fabrikanten gruwelplaatjes op 20 
de pakjes zetten die lekker beeldend 
aantonen wat nicotine aanricht. Die 
zie je misschien niet direct in de 
winkel, omdat er een jaar de tijd 
wordt gegeven om de oude pakjes te 25 
verkopen. Maar stukje bij beetje zal 
het rek zich vullen met misvormde 
embryo’s, meelijwekkende kanker-
patiënten, verrotte tanden en ver-
woeste longen. 30 
(3) Gaan er echt minder mensen 
roken door het zien van dat soort 
plaatjes? In de nieuwsberichten die 
er afgelopen week over verschenen, 
wordt verwezen naar allerlei rappor-35 
ten en onderzoeken die zouden 
uitwijzen dat het werkt. Vreemd, want 
ik ken genoeg wetenschappers die al 

jaren zeggen dat het helemaal niet 
zo’n succesvolle strategie is. 40 
(4) Al tijdens mijn studie communi-
catie- en informatiewetenschappen, 
zo’n tien jaar geleden, hoorde ik over 
onderzoek naar gruwelplaatjes op 
sigarettenpakjes. De conclusie was 45 
toen al dat het eerder struisvogel-
gedrag uitlokt dan gezonder gedrag. 
Natuurlijk trekt zo’n walgelijk plaatje 
in eerste instantie de aandacht. Maar 
daarna kunnen een aantal reacties 50 
volgen: je beslist dat het op jou niet 
van toepassing is (“ik rook toch al 
niet”), je beslist om te doen alsof je 
het plaatje niet hebt gezien (en het 
voortaan glashard te negeren elke 55 
keer als je er een sigaret uit trekt) of 
je beslist om het weg te wuiven met 
smoesjes (bijvoorbeeld het ‘opa was 
ook een kettingroker en hij werd 
negentig’-argument). 60 
(5) Fear appeals werken volgens 
onderzoekers vooral goed als het 
gaat om nieuwe informatie. Dan 
schrikken we, omdat we ons er niet 
van bewust waren dat iets gevaarlijk 65 
was. Maar dat roken ongezond is, 
moge inmiddels duidelijk zijn. Van die 
boodschap zijn we dus niet zo snel 
meer onder de indruk. Natuurlijk, zo’n 
smerig plaatje is iets nieuws, dat 70 
trekt de aandacht wel. En misschien 
staan er zelfs een paar rokers even 
stil bij de boodschap erachter. De 
eerste keer tenminste. Hoe vaker je 
het plaatje ziet, hoe eenvoudiger je 75 
er weer je schouders voor ophaalt. 
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(6) De beleidsmakers proberen dat 
op te vangen door tientallen verschil-
lende plaatjes te laten afdrukken op 
de sigarettenpakjes. Maar hoe nuttig 80 
is dat? “Denk je eens in hoeveel pak-
jes een roker er per maand doorheen 
kan jagen”, zei hoogleraar communi-
catie- en informatiewetenschappen 
Carel Jansen (Rijksuniversiteit 85 
Groningen) tegen me toen ik een 
artikel voor het wetenschaps- en 
technologietijdschrift KIJK schreef 
over het onderwerp. “En bedenk hoe 
snel hij alle plaatjes dan gezien 90 
heeft. In het begin verrast een foto 
hem misschien nog, maar uiteindelijk 
slaat hij de boodschap echt niet meer 
op.” 
(7) Onze aandacht voor gruwelplaat-95 
jes is dus van korte duur. Die korte 
aandachtsspanne is zelfs zichtbaar in 
de hersenen, bleek uit onderzoek van 
de universiteit van Maastricht. Zowel 
rokers als niet-rokers keken naar 100 
rookgerelateerde plaatjes op een 
computerscherm. Er waren niet-
bedreigende beelden, zoals een volle 
asbak of persoon met sigaret in de 
hand, en bedreigende beelden als 105 
aangetaste longen of een rokend 
skelet. Bij beide groepen proefper-
sonen was duidelijk meer hersen-
activiteit bij het zien van bedreigende 
plaatjes: ze besteedden er dus meer 110 
aandacht aan. Maar rokers vestigden 
hun aandacht na die bedreigende 
plaatjes veel sneller op andere plek-
ken op het scherm dan niet-rokers. 
Blijkbaar stonden ze liever niet te 115 
lang stil bij de schokkende beelden 
die ze onder ogen kregen. 
(8) Eén van de betrokken onderzoe-
kers was hoogleraar psychologie Rob 
Ruiter. Hij roept al ruim tien jaar dat 120 
er weinig wetenschappelijk bewijs is 
voor de effectiviteit van fear appeals 
– en dat het schokeffect zelfs ave-

rechts kan werken. “Maar soms voelt 
het een beetje als vechten tegen de 125 
bierkaai”, verzuchtte hij toen ik hem 
een paar jaar geleden over het 
onderwerp interviewde. 
(9) De fear appeal blijft namelijk een 
mateloos populaire communicatie-130 
strategie. Niet alleen als het gaat om 
antirookcampagnes, maar ook bij-
voorbeeld in reclames voor veilig 
rijden of gezond eten. “Als politici en 
beleidsmedewerkers zich na afloop 135 
van een campagne afvragen waarom 
die niet voldoende effect had, conclu-
deren ze negen van de tien keer dat 
er een volgende keer nog meer bloed 
of dood in moet”, vertelde Ruiter me 140 
destijds ook. 
(10) Dat lijkt te maken te hebben met 
een misplaatst onderbuikgevoel: 
intuïtief denken campagnemakers dat 
de harde aanpak het beste werkt. 145 
Onderzoekers van de Universiteit 
Maastricht vroegen mensen achter 
gezondheidscampagnes, bijvoor-
beeld bij gemeenten, waarom zij voor 
de strategie van het schrikeffect 150 
kozen. Aandacht trekken was een 
belangrijke reden. Daarnaast geloof-
den ze dat een confronterende bood-
schap tot denken zou aanzetten. 
Vaak verwachtten de campagne-155 
makers dat lezers of kijkers rationeler 
zouden reageren op fear appeals dan 
uit wetenschappelijk onderzoek naar 
voren komt. Tot slot was er een prak-
tisch probleem: als campagnemakers 160 
een andere strategie wilden kiezen, 
moesten ze de geldschieter daar ook 
nog van overtuigen. Ook die heeft 
immers vaak een onderbuikgevoel 
dat er meer gedreigd moet worden 165 
met dood en verderf. 
(11) Helaas is er ook geen kant-en-
klaar antwoord op de vraag wat dan 
wél de perfecte antirookreclame is. 
Ruiter noemt vier belangrijke factoren 170 
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die bepalen of iemand een bedrei-
gende boodschap accepteert: hoe 
ernstig is de dreiging, wat is de kans 
dat het hem persoonlijk overkomt, 
kan hij er zelf iets aan doen en ge-175 
looft hij dat de dreiging ook echt 
verdwijnt als hij actie onderneemt? 
Je zou in een campagne met alle vier 
die factoren rekening moeten houden 
volgens hem, maar vaak gaat het 180 
alleen om de eerste factor – de ernst 
van de situatie. Dus wordt er gesme-
ten met smerige plaatjes van aange-
taste longen of enge beelden van 
doodskisten en skeletten. Maar als je 185 
de gevaren wilt benoemen, moet je 
óók realistische oplossingen bieden. 
(12) Zo gemakkelijk ís veranderen 
van ongezond gedrag namelijk hele-
maal niet. Een rookverslaafde die 190 
moeite heeft met stoppen, zit er 
helemaal niet op te wachten om met 
de neus op feiten te worden gedrukt 
die hij toch al weet. Hij moet het zelf-
vertrouwen krijgen dat hij kán veran-195 
deren en leren hóe hij dat kan doen. 
Wie denkt dat stoppen hem toch niet 
lukt, schiet sneller in een struisvogel-
modus. En jongeren die gaan roken 
om stoer te doen hebben misschien 200 
meer aan een training waarin ze 
leren omgaan met sociale druk dan 
aan gezondheidswaarschuwingen. 
(13) Een succesvolle campagne ver-
eist dus meer maatwerk en voor-205 
onderzoek naar de doelgroep. Wat 
speelt er in die groep? Waarom ge-
ven verstokte rokers hun peuk niet 
op? Zoals Ruiter tegen me zei: “Een 
campagnemaker die goed onderzoek 210 
doet, komt vaak niet bij angstaanja-
gende boodschappen uit. Die maakt 
andere keuzes.” 
(14) Een van die keuzes zou een 
positieve boodschap kunnen zijn, in 215 

plaats van een negatieve. Uit 
Nijmeegs onderzoek bleek bijvoor-
beeld dat mensen beter reageren op 
fear appeals als zij eerst vragen 
kregen over onderwerpen die zij 220 
belangrijk vonden, zoals kunst of 
politiek. Volgens de onderzoekers 
kregen ze daardoor een goed gevoel, 
waarna ze het gezondheidsonder-
werp makkelijker konden relativeren. 225 
Dan is het risico kleiner dat ze in 
paniek raken van de uiteindelijke 
boodschap (‘roken is schadelijk’) en 
vervolgens álles uit die boodschap 
afwijzen (zoals tips om te stoppen 230 
met roken). Misschien zou een 
vleugje humor à la de bobcam-
pagne1) in antirookreclames dus 
geen kwaad kunnen. 
(15) Een andere oplossing die af-235 
gelopen week in de media werd ge-
opperd is plain packaging: een zo 
simpel mogelijk ontwerp sigaretten-
pakjes dat voor alle merken hetzelfde 
is. Met het verdwijnen van kenmer-240 
kende kleuren, logo’s en namen zien 
de pakjes er minder aanlokkelijk uit, 
volgens voorstanders van deze op-
lossing. 
(16) En als niets werkt, kunnen we 245 
altijd nog voor de oplossing van De 
Speld2) gaan, het ontmoedigen van 
roken met kinderachtige plaatjes: 
“Als op een pakje te zien is hóe 
kinderachtig roken wel niet is, dan 250 
denken ze misschien twee keer na 
voordat ze hun eerste sigaret opste-
ken. Welke zichzelf respecterende 
onzekere tiener durft nou op het 
schoolplein aan te komen met een 255 
pakje shag met daarop een dom 
lachende minion3) of Mickey Mouse 
verkleed als tovenaar?” 
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 naar: Anouk Broersma 
 uit: Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan werken, Reporters 

Online, 26 mei 2016 
 
 Anouk Broersma is freelance journalist.  
 

 
 

Tekst 2 
 

Het rookbeleid is dodelijk 
 
(1) Eind van deze maand is het weer 
Wereld Niet Roken Dag, een harten-
kreet van de Verenigde Naties. Bijna 
een kwart van de Nederlanders van 
vijftien jaar en ouder rookt, ruim de 5 
helft van de gebruikers sterft aan 
deze verslaving – ieder jaar ruim 
20.000 mensen. 
(2) De directeur-generaal Volks-
gezondheid bij het ministerie van 10 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
vindt dat er een offensief moet ko-
men tegen roken. Haar aanvalsplan, 
zoals afschrikwekkende afbeeldingen 
op pakjes en voorlichtingscampagnes 15 
voor scholieren, is louter window-
dressing1). Het helpt niet om rook-
verslaving tegen te gaan bij jongeren.  
(3) Ze heeft het niet over hét middel 
om tabaksgebruik tegen te gaan: ver-20 
hoging van de accijnzen. In landen 
waar ze accijnzen wel inzetten tegen 
het roken, zoals Australië en Zwe-
den, is het aantal rokers beduidend 
lager dan in Nederland. Een ander 25 
probaat middel tegen rookverslaving 
– verkoop tabak uitsluitend in spe-

ciaalzaken met een vergunning – 
stuit op heftig verzet van de lobby 
van supermarkten en tankstations. 30 
Ook daarover zwijgt de directeur-
generaal.  
(4) Op 28 januari 2016 was er een 
plenair debat over de Tabakswet.  
De zaal in de Tweede Kamer oogde 35 
verlaten met slechts de tabakswoord-
voerders van zeven politieke partijen. 
Ieder gevoel van urgentie ontbreekt 
bij veel politici. Alsof we het hier niet 
over een nationale gezondheidsramp 40 
hebben. Er sterven ieder jaar ruim 
tien keer zoveel mensen aan de 
gevolgen van tabaksgebruik als bij 
de watersnoodramp van 1953, er zijn 
jaarlijks ongeveer 35 keer zoveel 45 
rookdoden als verkeersdoden.  
(5) Er werden tijdens het debat der-
tien moties en amendementen inge-
diend. Rechtse partijen verwierpen 
alle tabaksonvriendelijke moties; een 50 
enkele linkse fractie kon zich hier 
voor een belangrijk deel in vinden. 
De filosofie achter deze politiek is 
simpel: mensen hebben een vrije 

noot 1 bobcampagne: campagne die zich richt op het voorkómen van rijden onder invloed van 
alcohol; de Bob is de persoon die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden. 

noot 2 De Speld is een website die op satirische wijze ‘nieuws’ brengt; de site bevat berichten 
die zo worden gebracht dat ze waar lijken te zijn, maar het niet (kunnen) zijn. 

noot 3 Een minion is een geel fantasiefiguur; minions komen voor het eerst voor in de film 
Verschrikkelijke ikke (Despicable me) uit 2015. 

Pagina: 61Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 
 HA-1001-a-b 6 / 9 lees verder ►►►

keuze en kunnen zelf beslissen of ze 55 
roken of niet. Ze bedenken niet dat je 
niets meer te kiezen hebt als je 
eenmaal verslaafd bent. Eric van den 
Burg, wethouder te Amsterdam, heeft 
dat wel door. In een debat in De 60 
Balie op 8 mei stelde hij dat zijn 
eigen partij – en in het bijzonder de 
tabakswoordvoerder in de Tweede 
Kamer – “de verkeerde gedachte 
erop nahoudt, namelijk dat iedereen 65 
in staat is de juiste keuzes te 
maken”. Verslaafden hebben die vrije 
keuze simpelweg niet, want dat is 
precies het kenmerk van een versla-
ving. 70 
(6) Van den Burg vindt bovendien dat 
een sigarettenpakje een tientje 
duurder moet worden, maar dat ziet 
hij niet gebeuren. “De lobby en de 
machtsmachine van de tabaksindus-75 
trie hebben dat tot nu toe weten te 
voorkomen”, stelde Van den Burg. 
“En,” voegde hij eraan toe, “verho-
ging van de tabaksaccijns zal rechtse 
voorstemmers twee tot drie zetels 80 
kosten en daar zitten ze natuurlijk 
niet op te wachten.”  
(7) Hetzelfde probleem geldt aan de 
linkerkant van het politieke spectrum 
waar sommigen ook denken dat 85 
krachtige antitabaksmaatregelen 
leiden tot zetelverlies. Zelfs huisarts 
Marith Volp, tabakswoordvoerder 

namens haar partij, pleit niet voor 
accijnsverhoging. Haar angst is 90 
begrijpelijk. Het is juist haar achter-
ban – de rokers met weinig inkomen 
– die het hardst wordt getroffen bij 
tabaksaccijnsverhoging. Links heeft 
hier duidelijk een groter probleem 95 
dan rechts. Maar er zijn ook linkse 
partijen die heel wat moediger ope-
reren: zij vinden de gezondheid van 
hun kiezers belangrijker dan een 
paar Kamerzetels.  100 
(8) De conclusie is onontkoombaar: 
roken is een verslaving die uit angst 
voor zetelverlies door de coalitie in 
stand wordt gehouden. De maat-
schappij betaalt hiervoor een hoge 105 
prijs: dodelijke ziekten, vroegtijdig 
overlijden, terugloop in arbeids-
productiviteit en enorme zorgkosten.  
(9) De gang naar de stembus lijkt 
nog ver weg, maar toch: wat moeten 110 
we stemmen als we de maatschappij 
en in het bijzonder kinderen tegen 
tabak willen beschermen? Het advies 
is simpel: stem op een partij met een 
stevige tabaksparagraaf in het ver-115 
kiezingsprogramma. In de verkie-
zingsprogramma’s moet minimaal 
staan dat accijnzen actief worden 
ingezet om het roken terug te dringen 
en dat tabak uitsluitend verkocht mag 120 
worden in speciaalzaken met een 
vergunning. 

 
 naar: Frits van Dam en Wanda de Kanter 
 uit: Het rookbeleid is dodelijk, NRC Handelsblad, 27 mei 2016 
 
 Frits van Dam en Wanda de Kanter waren ten tijde van publicatie 

respectievelijk de secretaris en de voorzitter van Stichting Rookpreventie 
Jeugd. Wanda de Kanter was longarts en is nu fulltime antirookactivist. 

 
 

 

noot 1 windowdressing: iets voor de vorm doen 
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Tekst 3 
 

Waar is het goede gesprek gebleven? 
 
(1) Gaan wij, na het stram worden 
van ons handschrift door het vele 
tikken, nu ook onze verbale vaar-
digheden verliezen? Wordt een on-
onderbroken gesprek, een ‘conver-5 
satie’, zoiets als een langspeelplaat, 
een dik boek, een handgeschreven 
brief? Iets met een vintagekwaliteit?  
(2) Kijk eens in de huiskamer: daar 
zitten de gezinsleden tegenwoordig 10 
met een apparaat op schoot en een 
koptelefoon op. Kijk eens in de 
schoolkantines: de leerlingen hebben 
hun ogen niet op elkaar gericht, maar 
op een eigen scherm. Kijk eens op 15 
de werkvloer: collega’s lopen niet 
even naar elkaar toe, maar communi-
ceren via mail en WhatsApp. Kijk 
eens naar een etentje van vrienden 
in een restaurant: het gesprek wordt 20 
steeds opnieuw stilgelegd voor een 
foto op Facebook van het eten en 
elkaar. Belverkeer, ook een vorm van 
gesproken communicatie, neemt af. 
Tieners spreken een bericht in, en 25 
sturen dat via WhatsApp. Gaat snel-
ler dan tikken.  
(3) Sherry Turkle, hoogleraar 
sociologie aan het Massachussets 
Institute of Technology (MIT) in 30 
Boston, noemt dit ‘de nieuwe stilte’. 
In haar recent verschenen boek 
Reclaiming Conversation, The Power 
of Talk in a Digital Age, concludeert 
ze dat het gesprek de dupe is ge-35 
worden van de techniek. Dankzij de 
aanwezigheid van mobiele techno-
logie praten we minder met onze 
kinderen, partners, vrienden, colle-
ga’s, en met onbekenden op straat of 40 
in de trein.  

(4) Er is niet minder sociaal contact: 
WhatsApp, Twitter, Facebook, 
Instagram, Skype en Snapchat 
betrekken ons bij een groot netwerk, 45 
maar de kwaliteit van dat contact wint 
het niet van ‘echte’ gesprekken. 
Face-to-facegesprekken zijn volgens 
Turkle essentieel om intimiteit met 
anderen te creëren, om ons stand-50 
punt duidelijk te maken, onszelf te 
verklaren en anderen te leren begrij-
pen. Door dit soort gesprekken leren 
kinderen empathische vaardigheden 
omdat ze de gesproken informatie in 55 
een context zien van lichaamshou-
ding, toonhoogte en gezichtsuitdruk-
king. Zo leren ze anderen ‘lezen’. 
Gesprekken, meent Turkle, houden 
ons mens. In een bespreking in The 60 
New York Times over dit boek, merk-
te Jonathan Franzen1) op dat mensen 
via sociale media hun geïdealiseerde 
zelf tentoonstellen, en dat alleen in 
‘live’ gesprekken ons ware ik de kans 65 
krijgt om naar voren te komen; wat 
hem betreft een kortstondige bevrij-
ding uit een soms pijnlijk solitaire 
staat. 
(5) Maar hoe doen we dat ook al-70 
weer, gesprekken voeren? Sherry 
Turkle raadt aan sacred spaces te 
creëren, plekken en momenten waar 
smartphones, iPads en laptops niet 
welkom zijn, bijvoorbeeld op de eet-75 
tafel tijdens de maaltijd, in de auto, of 
in de slaapkamer. Daar zouden expli-
ciete afspraken over moeten zijn, 
vindt ze. Dat een puber toch de 
smartphone pakt, moet geen excuus 80 
zijn voor ouders om hetzelfde te 
doen. Pubers zijn dankbaar voor de
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regels die ze kunnen overtreden. 
Natuurlijk kan een nieuwsbericht op 
de iPad ook aanleiding zijn voor een 85 
gesprek, maar bewaar die data 
driven conversations2) voor een 
ander moment. We zijn nu eenmaal 
kwetsbaar voor het afleidende 
karakter van technologie, stelt Turkle, 90 
die tot de opkomst van de smart-
phone een reeks optimistische boe-
ken over de digitalisering schreef. 
“Zie die kwetsbaarheid onder ogen 
en verwijder de verleiding.” 95 
(6) Het begint met het wegleggen van 
de telefoon. Ook als een deel van het 
gezelschap wél luistert. De digital 
natives3) die Turkle sprak, noemden 
het de regel van drie: als er een ge-100 
sprek is tussen vijf of zes mensen 
aan tafel moet je in de gaten houden 
dat er ten minste drie naar het ge-
sprek luisteren met hun hoofd om-
hoog, voor je naar je telefoon mag 105 
kijken. In eerste instantie is deze 
nieuwe etiquetteregel misschien 
beleefd – het gesprek gaat immers 
door – maar als er steeds andere 
gesprekspartners met hun aandacht 110 
bij zijn, blijft de conversatie licht, 
gevuld met onderwerpen waar men-
sen makkelijk bij kunnen af- en 
aanhaken. Onderzoek zou aantonen 
dat alleen al de aanwezigheid van 115 
een telefoon op tafel beïnvloedt waar 
het gesprek over gaat. “Als we den-
ken dat we ieder moment onderbro-
ken kunnen worden, houden we de 
conversatie liever licht”, schrijft 120 
Turkle.  
(7) Wicher Schols, coach bij een 
bureau dat GetNaked heet, geeft 
conversatieles aan de in Amsterdam 
gevestigde School of Life, een insti-125 
tuut dat door middel van workshops 
ingaat op levensvragen. Die van 
Schols heet ‘Hoe voer je betere 
gesprekken?’ Schols en zijn vrienden 

leggen aan het begin van een etentje 130 
hun telefoons op een demonstratieve 
stapel in het midden van de tafel. Het 
is een statement dat volgens Schols 
uitdrukt: wij zijn hier voor elkaar. Hij 
maakt het tijdens afspraken “expli-135 
ciet” dat hij graag wil dat de telefoon 
van tafel gaat, “ook al kan het een 
beetje rottig zijn om te zeggen.”  
(8) Het is niet alleen de aanwezig-
heid van mobiele technologie die 140 
goede gesprekken in de kiem smoort 
en zo het echte gesprek belemmert. 
Volgens socioloog Turkle, ook gepro-
moveerd in de klinische psychologie, 
is er dankzij de gewenning aan de 145 
onmiddellijke behoeftebevrediging 
van het online-leven, waar alles met 
een klik of swipe te regelen is, het 
geduld niet meer voor de onvoorspel-
baarheid van echte gesprekken. “Er 150 
is een verlangen naar afleiding, com-
fort, efficiency”, signaleert ze. Die 
houding maakt een lang gesprek, in 
real time, dat gekenmerkt wordt door 
ongemakkelijke of saaie momenten, 155 
minder aantrekkelijk. De studenten 
die Turkle sprak voor Reclaiming 
Conversation, zeiden helemaal geen 
behoefte te hebben aan dit soort 
gesprekken. Dat vinden ze al snel 160 
“ongemakkelijk” of “saai”. Wat Turkle 
ook steeds hoorde: “Ik weet niet 
meer zo goed hoe dat moet.” 
(9) Laat dat ongemak er vooral zijn, 
stelt Turkle. “Echte gesprekken zijn 165 
rommelig, vol pauzes en interrupties 
en bevatten onderwerpswisselingen 
en ongemakkelijkheden. Maar juist 
dat zorgt ervoor dat er een echte 
uitwisseling is tussen mensen. Het 170 
geeft de gesprekspartners tijd en 
toestemming om te reageren en in-
zichten te delen. Je kunt niet altijd 
voorspellen wanneer het interessante 
moment in een conversatie aan-175 
breekt, het is zoals stijldansen met 
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een partner, slow slow, quick quick4), 
en dan wow!” Ze noemt dit “de-hele-
mens-conversatie”. “Zodra het even 
stil wordt, ga je niet snel iemand 180 
anders een bericht sturen, maar dan 
kijk je naar je gesprekspartner.” 
(10) “Juist als het ongemakkelijk is, 
wordt het interessant”, zegt ook con-
versatieleraar Schols. “Daar ontstaan 185 
de schitterendste gesprekken uit. 
Ongemak is een opening naar een 
verandering. Alleen al door dat on-
gemak te benoemen, creëer je intimi-
teit. Als mensen zorgen hebben bij-190 
voorbeeld, en je niet zeker weet of ze 
erover willen praten.” Hij stelt een 
paar formuleringen voor in de trant 
van: “Misschien is het lastig om over 
te praten, maar...” Schols: “Juist in dit 195 
soort gesprekken deel je je angsten, 
je verdriet, weet je dat je mens bent. 

De echt mooie gesprekken, daar kom 
je anders uit dan je erin ging, daarin 
leer je iets over jezelf.” 200 
(11) Echter, misschien is het mis-
verstand dat een conversatie een 
performance moet zijn, wel de groot-
ste belemmering om er echt aan te 
beginnen. Het gaat volgens Turkle en 205 
Schols niet om uitblinken in verbale 
virtuositeit. Het echte cadeau is de 
onverdeelde aandacht. Hier, ik kijk je 
in de ogen! Alsjeblieft, ik luister naar 
wat je zegt. Geen enkel willekeurig 210 
binnenkomend bericht is nu belang-
rijker dan wat jij op dit moment tegen 
mij te zeggen hebt, ook al gaat het 
over te lang geroosterd brood. Je 
hoeft geen wetenschapper te zijn om 215 
te snappen dat dat leuker is dan 
vergeten worden waar je bij zit. 

 
 naar: Annemiek Leclaire 
 uit: Waar is het goede gesprek gebleven?, NRC Handelsblad,  

27 & 28 februari 2016 
 
 Annemieke Leclaire is journalist. 

 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 

 
 

noot 1 Jonathan Franzen: een beroemde Amerikaanse schrijver 
noot 2 data driven conversations: gesprekken die op gang worden gebracht door externe 

input 
noot 3 digital natives: personen die zijn opgegroeid met technologie als internet, computers, 

mobiele telefoons en tablets 
noot 4 slow slow, quick quick: langzaam langzaam, snel snel 

einde  
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Examen HAVO 

2019 
tijdvak 1 

donderdag 16 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Nooit meer niksdoen 

 
In regels 20-21 wordt gesproken van “Het fenomeen”. 

1p 1 Wat wordt daarmee bedoeld? 
 
Tekst 1 kan worden onderverdeeld in vier delen. Deze achtereenvolgende 
delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
Deel 1: Uitleg van fomo 
Deel 2: Verklaringen voor fomo en de rol van sociale media daarin 
Deel 3: Beter leren omgaan met fomo en sociale media 
Deel 4: Belofte 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 

 
“In het JWT-onderzoek gaf bijna twee derde van de ondervraagden aan 
op Facebook en Twitter aan imagebuilding te doen.” (regels 102-105) 

1p 4 Waartoe leidt volgens Sherry Turkle deze imagebuilding uiteindelijk? 
A competitiedrang en na-ijver 
B een identiteit die niet helemaal echt is  
C jaloers zijn op andermans leven 
D vervreemding van onszelf 
 
“Ik denk zelfs dat we jaloers zijn op onze eigen online identiteit.”  
(regels 135-137) 

1p 5 Hoe komt het dat we jaloers zijn op onze eigen online identiteit? 
Baseer je antwoord op de alinea’s 4 en 5. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
In tekst 1 wordt de vergelijking gemaakt met een kale kerstboom 
(regels 151-152). 

1p 6 Geef aan waar een ‘kale kerstboom’ symbool voor staat, volgens tekst 1. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
We ontlenen volgens Brouwer waarde aan ons profiel op sociale 
netwerken: “Die waarde is echter van korte duur.” (regels 162-163), zegt 
hij.  

1p 7 Hoe komt het volgens Brouwer dat die waarde van korte duur is? 
A Er zijn te veel nieuwe evenementen. 
B Onze consumptiesnelheid is hoog. 
C Onze identiteit is lastig te versieren. 
D Sociale media zijn erg vluchtig. 
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“We hebben dus steeds nieuwe versieringen nodig.” (regels 166-168)  
2p 8 Wat is volgens alinea 5 een positief gevolg en wat is een negatief gevolg 

van deze voortdurende behoefte aan nieuwe versieringen?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
“‘Er is steeds meer informatie beschikbaar, maar tegelijkertijd zijn we 
steeds slechter geïnformeerd”. (regels 191-194) 

1p 9 Wat is volgens de tekst de belangrijkste oorzaak voor dit verschijnsel? 
A Concentratieproblemen leiden ertoe dat mensen niet goed meer lezen. 
B Doordat er zoveel nieuws op ons afkomt, nemen we het oppervlakkig 

tot ons. 
C Mensen hechten tegenwoordig minder waarde aan nieuws en 

meningen. 
D We komen tijd en energie tekort om informatie op juistheid te kunnen 

schatten. 
 
De deskundigen Paul Zak en Sherry Turkle geven in alinea 7 ieder een 
eigen opvatting over fomo als een mogelijke verslaving. 
Hieronder staat in een schema een onvolledige samenvatting van hun 
opvattingen.  
 

Paul Zak beweert… 1 

 want… 2 

 en dat doet verlangen naar meer. 

Sherry Turkle vindt… 3 

 want dan klinkt de roep om die verslavende sociale 
netwerken uit te bannen 

 en dat kan niet want …4 

 dus… 5 

 
3p 10 Vul het schema aan.  

Neem de nummers over en schrijf je antwoord achter de nummers.  
Zorg dat er correcte zinnen ontstaan en gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 60 woorden. 
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tekstfragment 1 
 
Het goede voornemen voor het nieuwe jaar: JOMO 
 
(1) Waarschijnlijk lijdt mijn hele generatie en misschien die daarboven 
inmiddels ook aan fomo, oftewel de fear of missing out. Maar vanaf nu 
wordt het anders. Vanaf nu gaat ons voornemen wel lukken. We gaan 
minder rusteloos en bewusteloos over internet struinen, en ook weer eens 
gewoon over straat. Volgend jaar wordt namelijk het jaar waarin we, 
volgens de mensen die verstand hebben van de toekomst, ‘jomo’ 
ontdekken: de joy of missing out. Hoe fijn en rustig het eigenlijk is, als je 
alles mist. Het genot van net te laat zijn, van er niet bij zijn en het pas 
later zien op Facebook. Of helemaal niet, want zo boeiend was het 
eigenlijk helemaal niet.  
(2) Mijn goede voornemen om minder te facebooken gaat morgen 
opnieuw van start. Ook lees ik ’s avonds en ’s nachts geen berichten of 
mails meer die binnenkomen (ja, serieus, er komen ’s nachts berichten of 
mails binnen). Ik ga op zoek naar die ‘joy’. Als het wat is, zal ik het u laten 
weten.  
 
 naar: Pauline Bijster 
 uit: www.hpdetijd.nl, 9 januari 2014 
 
 
De auteur van tekst 1 legt zichzelf een bepaalde beperking op. De auteur 
van tekstfragment 1 doet dat ook. Deze beperkingen lijken bedoeld om de 
nadelige invloeden van fomo te verminderen. 

2p 11 Welke auteur laat al doorschemeren dat die zelf opgelegde beperking 
moeilijk te handhaven zal zijn? 
Ondersteun je antwoord door een zin te citeren uit tekstfragment 1 of de 
laatste alinea van tekst 1 waaruit dit blijkt. 
 

2p 12 Wat is de hoofdgedachte van tekst 1?  
A De door smartphones en sociale media toegenomen negatieve 

gevolgen van fomo kunnen worden beperkt als mensen leren omgaan 
met de enorme hoeveelheid informatie die tegenwoordig op ze afkomt.  

B Druk bezig waren mensen altijd al, maar door de opkomst van 
smartphones en sociale media lijden vooral jongeren die erbij willen 
horen aan fomo.  

C Fomo door sociale mediagebruik is een verslaving, maar mensen 
kunnen niet zonder sociale netwerken en moeten dus leren met de 
diverse digitale prikkels om te gaan. 

D Mensen zijn kuddedieren, willen erbij horen, zijn van nature 
nieuwsgierig en steken elkaar aan met hun reacties, waardoor ze het 
risico lopen op fomo. 
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Tekst 2  Stappen in je woonkamer 

 
Alinea 2 bevat een constatering, gevolgd door een uitwerking.  

1p 13 Van welk type uitwerking is sprake in alinea 2? 
Er is sprake van een uitwerking op basis van 
A een vergelijking. 
B kenmerken of eigenschappen. 
C oorzaak en gevolg. 
D voorbeelden. 
 
In alinea 3 wordt gebruik gemaakt van het argumentatieschema op basis 
van autoriteit. 

1p 14 Leg uit waar dit uit blijkt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“Een sterkere aanwijzing voor de populariteit van thuisblijven is de 
weergave van uitgaan in populaire cultuur.” (regels 45-47) 
Een kritisch lezer kan een van de volgende drogredenen vinden in de 
redenering in deze alinea: cirkelredenering, overhaaste generalisatie, 
persoonlijke aanval, vals dilemma of vertekenen van een standpunt. 

2p 15 Noem de drogreden en leg uit wat er niet zou kloppen in de argumentatie.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In tekst 2 wordt gesteld dat uitgaan steeds minder populair en thuisblijven 
steeds populairder wordt. 
Alinea 5 is te lezen als een alinea die bestaat uit twee toegevingen bij die 
stelling, die genuanceerd en/of weerlegd worden. 

4p 16 Vul het onderstaande schema aan. 
Noteer de nummers met letters en zet daar je antwoord achter.  
Geef geen voorbeelden.  
 

Stelling: Uitgaan wordt steeds minder populair en thuisblijven steeds 
populairder. 

toegeving nuancering of weerlegging van de 
toegeving 

1a 1b 

2a 2b 
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Vanaf alinea 7 geeft de tekst drie algemene verklaringen voor de 
toenemende populariteit van thuisblijven.  

3p 17 Noteer die algemene verklaringen en nummer ze. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
 
“Het grootste risico dat je loopt, schrijft Young, is dat je bezorgde eten klef 
is of dat die ene aflevering tegenvalt.” (regels 111-114) 

1p 18 Met welk woord kan de gevoelswaarde die uit dit citaat van Young 
spreekt, het best omschreven worden?  
A bezorgdheid 
B opluchting 
C spot 
D verwondering 
 

1p 19 Hoe is alinea 9 het best te typeren? 
als een alinea waarin  
A een positieve conclusie wordt getrokken over de toekomst 
B een sombere toekomstverwachting wordt gerelativeerd 
C scenario’s voor de toekomst tegen elkaar afgewogen worden 
D vragen over de toekomst aan de lezer gesteld worden 
 
“Jaar van schrijven: 1987.” (regel 138) 

1p 20 Welk verschijnsel uit alinea 9 wordt met de slotzin van tekst 2 
onderbouwd? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

2p 21 Welke omschrijving verwoordt het best de hoofdgedachte van tekst 2? 
A Thuisblijven is de huidige trend, maar bepaalde uitgaansgelegenheden 

blijven populair en naar verwachting kiezen mensen op termijn weer 
vaker voor uitgaan. 

B Thuisblijven wint, onder invloed van tv-series en andere uitingen van 
populaire cultuur, steeds meer aan populariteit terwijl sociale media 
steeds minder invloed krijgen. 

C Thuisblijven wordt momenteel steeds populairder omdat mensen 
behoefte hebben aan de veiligheid van de eigen omgeving en via 
sociale media voldoende contact hebben met elkaar. 

D Thuisblijven wordt steeds meer sociaal geaccepteerd, omdat mensen 
behoefte hebben aan veiligheid, maar tegelijkertijd worden 
uitgaansgelegenheden nog altijd goed bezocht. 
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Tekst 1 en 2  Overkoepelende vragen 

 
In tekst 2 gebruiken mensen sociale media met een ander doel dan in 
tekst 1. 

2p 22 Wat is het doel in tekst 1 en wat in tekst 2? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“‘De mens is een kuddedier en dat heeft sociale implicaties’, zegt 
Jaap van Ginneken, massapsycholoog en schrijver van 
Het enthousiasmevirus.” in tekst 1 (regels 63-66) 

2p 23 Past de thuisblijftrend uit tekst 2 wel of niet in de theorie van Jaap van 
Ginneken? Leg uit waarom. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 2 van tekst 2 wordt besproken dat mensen bepaalde foto’s via 
sociale media delen.  

1p 24 Welke deskundige uit tekst 1 verklaart het best waarom mensen de 
neiging zouden hebben tot het delen van foto’s? 
A marketingbureau JWT in alinea 2 
B Jaap van Ginneken in alinea 3  
C Sherry Turkle in alinea 4 
D Robin Brouwer in alinea 5 
E Paul Zak in alinea 7 
 
 

Tekst 3  Vermijdbare risico’s? 

 
Tekst 3 wordt vooral in het begin gekenmerkt door een spottende toon. 
Dat blijkt uit woordgroepen als: “verdraaid goed nieuws” (regel 1), “naast 
een uitstekend scrabblewoord” (regels 8-9) en “een voxpopje bij met blije 
sportschoolsenioren” (regels 17-18). 

2p 25 Citeer uit de alinea’s 2 en 3 vier andere voorbeelden van woorden of 
woordgroepen die qua toon in dit rijtje passen.  
 
In de alinea’s 1 en 2 wordt het resultaat van een onderzoek genoemd en 
wordt besproken welke gegevens tot dit resultaat leidden. 

4p 26 Vat het resultaat en de gegevens die daartoe leidden samen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 55 woorden. 
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2p 27 Formuleer het centrale standpunt van de tekst. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
In de alinea’s 4 en 5 wordt gebruikgemaakt van argumentatie op basis 
van voorbeelden. 

1p 28 Welk type argumentatieschema wordt in de alinea’s 4 en 5 nog meer 
gebruikt? 
Er wordt ook gebruikgemaakt van argumentatie op basis van 
A autoriteit. 
B oorzaak en gevolg. 
C vergelijking. 
D voor- en nadelen. 
 
“Bovendien is opwaartse mobiliteit niet per se gratis of gezond”.  
(regels 97-98) 

1p 29 Leg uit waardoor volgens alinea 7 opwaartse mobiliteit niet per se gratis 
is.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 

1p 30 Waarom zou het volgens tekst 3 bezwaarlijk zijn om steeds meer zaken 
als leefstijl te beschouwen? 
Dat is bezwaarlijk omdat  
A mensen dan de schuld krijgen van iets waar ze niets aan kunnen 

doen. 
B minderbedeelden te hard moeten knokken voor een hoge opleiding. 
C niet alle mensen in staat zijn om het hoogst haalbare te bereiken. 
D steeds meer ziekten worden gezien als onvermijdelijk.  
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tekstfragment 2 
 
(1) Internationale wetenschappers constateerden de afgelopen jaren 
steeds opnieuw dat het aantal gevallen van dementie minder snel stijgt 
dan voorspeld en schreven dat toe aan beschermende maatregelen tegen 
hart- en vaatziekten. Doordat ouderen vaker medicijnen slikken tegen een 
hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolpeil, zo was het idee, houden 
zij de aanvoerroutes naar hun hoofd schoner en dat scheelt in het verval. 
(2) Het bewijs voor de stelling moest komen uit gerandomiseerd 
onderzoek van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), waarbij 
ouderen in twee groepen werden verdeeld en lang werden gevolgd. De 
helft werd iedere vier maanden uitgebreid gecontroleerd. Hun bloeddruk 
en cholesterol werden in de gaten gehouden, ze kregen dieettips, werden 
gestimuleerd om te bewegen, en konden begeleiding krijgen bij het 
stoppen met roken. De andere helft van de deelnemers kreeg de 
standaardzorg van de huisarts. 
(3) Na ruim zes jaar was in de groep met de extra vaatzorg 6,5 procent 
van de ouderen dement geworden, tegenover 7 procent in de groep 
zonder begeleiding. Dat verschil was niet significant, en kan dus op toeval 
berusten. Een tegenvallend resultaat, erkent onderzoeksleider Pim van 
Gool, hoogleraar neurologie in het AMC. “Dit was niet waarop we hadden 
gehoopt.” 
 

naar: Ellen de Visser  
uit: de Volkskrant, 27 juli 2016 

 
 
In tekstfragment 2 wordt een mogelijke verklaring geopperd voor het 
minder optreden van dementie, die niet voorkomt in tekst 3. 

2p 31 Leg uit wat die mogelijke verklaring inhoudt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
Tekst 3 en tekstfragment 2 verschillen van elkaar wat betreft de 
mogelijkheid om dementie te voorkomen. 

2p 32 Leg uit wat dat verschil tussen tekst 3 en tekstfragment 2 inhoudt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 50 woorden. 
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Hieronder staan zes zinnen die gebaseerd zijn op tekst 3: 
1 Opleidingsniveau is geen leefstijl die je kunt kiezen. 
2 Niet iedereen heeft de capaciteiten om een hoge opleiding te volgen. 
3 Mensen betalen ook een verschillende prijs voor opwaartse mobiliteit. 
4 Een hoge opleiding voor kansarmen bleek in de VS tot een 

veroudering in het DNA te leiden. 
5 Je hebt minder invloed op het tegengaan van dementie dan uit het 

nieuws blijkt. 
6 Daarnaast is ook niet elke ziekte te voorkomen. 

2p 33 Welke drie zinnen moet je in ieder geval opnemen in een korte 
samenvatting van tekst 3? 
Noteer de nummers van je antwoord. 
 
 

Tekst 4  Beetje inkomensverlies? 

 
“Als je een uitgeklede werkeloosheidsuitkering krijgt met 70 procent van 
het minimumloon, ja, dan mag je piepen.” (regels 4-7) 

1p 34 Waarom mag je in dit geval wél klagen, volgens de tekst? 
Baseer je antwoord op alinea 1 van tekst 4. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“Er was geen massaal protest tegen het korten op de ontwikkelingshulp.” 
(regels 13-15) 

1p 35 Formuleer in eigen woorden wat met dit voorbeeld wordt geïllustreerd. 
Baseer je antwoord op alinea 1. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 2 wordt het standpunt van de tekst gepresenteerd dat in het 
vervolg van de tekst beargumenteerd wordt. 

1p 36 Formuleer dit standpunt in eigen woorden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 4 wordt een argument gegeven om niet te bezuinigen op de 
wetenschap. 

1p 37 Wat is dat argument? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 
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“zeker als je ziet hoe goed Nederlandse wetenschappers het in de wereld 
doen.” (regels 58-60) 

1p 38 Wat is de functie van dit zinsdeel ten opzichte van de rest van de zin? 
A argument 
B constatering 
C verklaring 
D voorbehoud 
 

1p 39 Welk van de onderstaande beschrijvingen geeft de functie van alinea 5 
ten opzichte van de alinea’s 2 tot en met 4 het best weer?  
Alinea 5 bevat een 
A herhaling van het standpunt uit de voorafgaande argumentatie. 
B samenvatting van de eerder beschreven situatie. 
C tegenargument met weerlegging bij de voorafgaande argumentatie. 
D verklaring voor de eerder beschreven situatie. 
 

2p 40 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van tekst 4 
het best weer? 
A Als er bezuinigd wordt op kunst en wetenschap zal dat voor mensen 

op lange termijn schadelijker zijn dan een lager maandinkomen. 
B Als er gekort wordt op kunst en wetenschap protesteren mensen niet, 

maar als het inkomen daalt, is er commentaar. 
C Als er op kunst en wetenschap steeds verder wordt bezuinigd, zal dit 

nadelige gevolgen hebben voor de economie. 
D Als het kabinet economisch winstdenken blijft bevorderen, gaat dit ten 

koste van kunst en wetenschap. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

Nooit meer niksdoen 
 
(1) “Alle gelukkige gezinnen lijken op 
elkaar, elk ongelukkig gezin is 
ongelukkig op zijn eigen wijze.” Het is 
de eerste zin uit Anna Karenina van 
Tolstoj. Inmiddels ben ik voor de 5 

vijfde keer aan dit negenhonderd 
pagina's tellende meesterwerk 
begonnen. Het is een mooie zin, die 
naar meer smaakt, maar steeds 
dwaal ik na enkele bladzijden af, 10 

want dan trilt mijn smartphone, omdat 
iemand op iets reageert wat ik op 
Facebook heb gezet of omdat ik aan 
de beurt ben om een woord te leggen 
bij Wordfeud1). Daarna kan ik mijn 15 

smartphone moeilijk meer wegleggen 
en check ik het nieuws en mijn mail, 
klik ik een filmpje aan dat hilarisch 
moet zijn of loop ik de trending 
topics2) op Twitter even na. Het 20 

fenomeen is eigenlijk zo oud als de 
weg naar Rome. Het is van alle tijden 
dat zodra er ijs ligt en er geschaatst 
kan worden, je je gedwongen voelt 
de ijzers onder te binden, want het 25 

hele land is op de been en daar wil je 
bij zijn. Sinds de komst van de socia-
le media is echter dat oude gevoel 
van ‘niks willen missen’ exponentieel 
toegenomen. Het heeft zelfs een 30 

nieuwe, wat hippe Engelse naam 
gekregen: ‘fomo’, fear of missing out. 
(2) Het internationale marketing-
bureau JWT presenteerde onlangs 
de uitkomsten van een onderzoek 35 

onder bijna dertienhonderd Amerika-
nen en Britten naar het verschijnsel, 
gerelateerd aan sociale netwerken. 
“Met ruim 845 miljoen gebruikers van 
Facebook en daarnaast nog andere 40 

sociale platformen is er een onge-
kend sterk besef van hoe anderen 
hun leven leiden, waardoor steeds 

meer mensen tekenen van fomo 
vertonen”, concludeert het bureau. 45 

Het syndroom gaat volgens JWT 
gepaard met serieuze symptomen als 
lusteloosheid, onrust, kortademigheid 
en hartkloppingen. Fomo komt 
volgens JWT het meest voor bij 50 

jongeren die zijn opgegroeid met de 
technieken die het mogelijk maken 
om via internet continu te volgen wat 
hun vrienden doen. Maar liefst 83 
procent van de ondervraagden zegt 55 

graag op de hoogte te willen zijn van 
alles wat er speelt en van waar 
anderen mee bezig zijn. Meer dan de 
helft geeft aan zich overdonderd te 
voelen door alle informatie die 60 

verwerkt moet worden om ook op de 
hoogte te blijven.  
(3) “De mens is een kuddedier en dat 
heeft sociale implicaties”, zegt Jaap 
van Ginneken, massapsycholoog en 65 

schrijver van Het enthousiasmevirus. 
“Je moet voortdurend gespitst zijn op 
anderen en hun oriëntaties, zodat je 
je kunt aanpassen en bij de kudde 
kunt blijven horen. We proberen 70 

hardnekkig op dezelfde lijn te blijven 
als onze omgeving.” Die omgeving is 
door de komst van internet enorm 
veel groter geworden. Een smart-
phone brengt de hele wereld letterlijk 75 

binnen handbereik. Nieuws van de 
ene kant van de aardbol heeft nog 
geen vijf minuten later de andere 
kant bereikt. Door smartphones en 
tabletcomputers zijn we niet alleen 80 

voortdurend in staat te volgen wat er 
in onze omgeving plaatsvindt, maar 
ook ons daaraan aan te passen. We 
zijn volgens Van Ginneken niet 
alleen kuddedieren, maar we zijn ook 85 

nieuwsgierig. “Het is een zichzelf ver-
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sterkend proces. Je zoekt prikkels 
omdat je meer wilt weten en dat 
roept vragen op, waarna je nog meer 
wilt weten en overprikkeld raakt.” Van 90 

Ginneken stelt dat er stemmings-
besmetting plaatsheeft. “We steken 
elkaar aan met onze reactie. Vindt de 
een iets leuk, dan infecteert dat de 
ander. Je wilt steeds meer bijblijven, 95 

en je wordt bang om iets te missen. 
Je ziet door de bomen het bos niet 
meer”, aldus Van Ginneken. 
(4) Veel mensen vinden het boven-
dien belangrijk om op sociale netwer-100 

ken zich van hun beste of leukste 
kant te laten zien. In het JWT-onder-
zoek gaf bijna twee derde van de 
ondervraagden aan op Facebook en 
Twitter aan imagebuilding te doen. 105 

Sherry Turkle, psycholoog en hoog-
leraar sociologie van wetenschap en 
techniek aan het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), heeft 
zich ook in dit onderwerp verdiept. In 110 

haar boek Alone Together beschrijft 
ze hoe sociale media uitnodigen tot 
het creëren van een identiteit die niet 
helemaal echt is. “Als je moet op-
schrijven waar je mee bezig bent, 115 

ben je geneigd daar een soort adver-
tentie van jezelf van te maken”, ver-
telt Turkle. “Daarin staan dan nooit 
kwalificaties als ‘onzeker’ of ‘afwach-
tend’, maar noem je prestaties waar 120 

je trots op bent. Op sociale netwer-
ken laat je graag zien wat je kunt. 
Dus denken we goed na over de 
teksten die we daar plaatsen. Je kunt 
je posts aanpassen en bijschaven, 125 

zodat ze leuker of beter worden dan 
je eerste ingeving. Zo presenteer je 
jezelf in een aangepaste vorm aan 
anderen.” De drijfveren daarachter 
zijn competitiedrang en na-ijver, 130 

denkt Turkle. “We zijn altijd jaloers 
op andermans leven, ook al weten 
we dat anderen ons ook maar een 

opgepoetst beeld van zichzelf voor-
schotelen. Ik denk zelfs dat we 135 

jaloers zijn op onze eigen online 
identiteit. Daardoor raken we 
vervreemd van onszelf.” 
(5) Maatschappijfilosoof Robin 
Brouwer is kritisch over de rol van 140 

sociale media. “Een fenomeen als 
fomo illustreert het relativistische en 
geïndividualiseerde bestaan dat we 
leiden”, zegt hij. “We doen wanhopi-
ge pogingen om nog iets te ervaren 145 

of iets met elkaar te delen, maar het 
resultaat is dat we de leegte alleen 
maar vergroten. We ontlenen onze 
identiteit tegenwoordig aan consump-
tie, aan wat we aangereikt krijgen en 150 

tot ons nemen. We zijn een kale 
kerstboom, die we optuigen door het 
consumeren van goederen, informa-
tie en opinies.” Op websites als 
Facebook versier je jezelf dus met 155 

posts over dingen die je hebt gezien, 
gedaan of gelezen en die je anderen 
van harte aanbeveelt. Je geeft op je 
profiel aan welke films je goed vindt, 
naar welke muziek je luistert en 160 

welke merken je draagt en daar ont-
leen je waarde aan. Brouwer: “Die 
waarde is echter van korte duur. We 
consumeren steeds sneller, omdat er 
altijd weer een nieuw feest, evene-165 

ment of tv-programma wacht. We 
hebben dus steeds nieuwe versie-
ringen nodig.” Heb je een kaartje 
gescoord voor North Sea Jazz, dan 
kun je zeggen: “Daar ga ik heen, 170 

daar hoor ik bij”. Maar zodra het 
festival voorbij is, moet je een kaartje 
kopen voor een ander festival om 
opnieuw ergens bij te horen. Dat is 
volgens Brouwer goed voor de eco-175 

nomie, maar dat steeds moeten con-
sumeren heeft ook nadelen. “Wie er 
niet in meegaat, hoort er niet meer bij 
en wordt een sociale outcast.” 
(6) Wie last heeft van fomo, reageert 180 
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sterker dan anderen op de overdaad 
aan informatie en tips die dagelijks 
over ons wordt uitgestort. Tijd en 
energie om in een nieuw onderwerp 
te duiken is er vaak niet, want hop, 185 

dan is er alweer wat anders. Iets 
meer dan de helft van de deelnemers 
aan het eerder aangehaalde JWT-
onderzoek gaf aan daarmee te 
worstelen. Massapsycholoog Van 190 

Ginneken herkent dat probleem. “Er 
is steeds meer informatie beschik-
baar, maar tegelijkertijd zijn we 
steeds slechter geïnformeerd, juist 
omdat we zo overspoeld worden. We 195 

hebben te weinig tijd om ergens 
dieper op in te gaan. De hype van 
het begin van de week is een heel 
andere dan de hype waar iedereen 
het aan het eind van de week over 200 

heeft.” Filosoof Brouwer ziet boven-
dien een devaluatie van wat nieuws 
en meningen waard zijn. “Wat de 
zanger Frans Bauer zegt over de 
economische crisis wordt net zo 205 

belangrijk gevonden als wat een 
hoogleraar economie erover zegt. 
Het is alsof je een peer en een 
sinaasappel in een fruitmand ziet en 
zegt: ‘Het is fruit, dus hetzelfde.’ 210 

Meningen zijn iets om te consume-
ren. Als de ene op is, moet er een 
volgende komen.” Aan zelf nadenken 
komen we door de onophoudelijke 
informatiestroom amper meer toe. 215 

Evenmin kunnen we nog de concen-
tratie opbrengen om een heel boek 
uit te lezen. Laat staan een dikke 
klassieker als Anna Karenina, 
afgeleid als we steeds worden. 220 

(7) “Fomo heeft zelfs kenmerken van 
een verslaving”, zegt de Amerikaan-
se neuro-econoom Paul Zak. Hij ont-
dekte dat onze hersenen oxytocine 
aanmaken wanneer we sociale media 225 

gebruiken, een stofje dat een belang-
rijke rol speelt bij het verbinden van 
sociale contacten met gevoelens van 
plezier. Na tien minuten op Facebook 
of Twitter zit er net zoveel oxytocine 230 

in onze hersenen als bij een verliefd-
heid. En liefde is misschien niet 
lichamelijk verslavend, maar doet wel 
degelijk verlangen naar meer. 
Professor Turkle vindt het idee van 235 

fomo als een verslaving te ver gaan. 
“Zodra we van een verslaving gaan 
spreken, klinkt de roep om het uit-
bannen van de verslavende substan-
tie. Sociale netwerken zijn net als 240 

eten: je kunt niet zonder, dus je moet 
er op een gezonde manier mee leren 
omgaan. Daarom heb ik het liever 
over een ‘digitaal dieet’: met al die 
impulsen die er op je afkomen, moet 245 

je je leren beheersen. Als je bij je 
kinderen ziet dat ze daar moeite mee 
hebben, leg ze dan uit dat ze niet op 
alle prikkels hoeven te reageren. 
Leer ze relativeren.” Daar heb je 250 

volgens Van Ginniken wel ‘attentie-
discipline’ voor nodig. “Je hebt maar 
een aantal uren per week beschik-
baar om geconcentreerd informatie 
tot je te nemen. Je moet dus leren 255 

snoeien, je niet zomaar overal voor 
openstellen, anders verlies je de 
controle over de informatiestromen 
en dobber je voort.” 
(8) Goed. Televisie uit, laptop uit, 260 

tablet uit, smartphone uit, muziek uit 
en met een kop koffie plaatsnemen in 
de grote leren stoel. “Alle gelukkige 
gezinnen lijken op elkaar, elk 
ongelukkig gezin is ongelukkig op 265 

zijn eigen wijze.” Als ik het tot en met 
de laatste pagina heb gelezen, zal ik 
daar nergens melding van maken. 
Beloofd. 
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naar: Ivo van Woerden  
uit: HP/De Tijd, juni 2012 
 
Ivo van Woerden is freelance onderzoeksjournalist. 

 
 

Tekst 2 

Stappen in je woonkamer 
 
(1) Vrijdagavond. Hij ligt op de bank. 
Niet alleen – tenminste, zo voelt het 
niet. Want op datingapp Tinder voert hij 
drie flirterige gesprekken tegelijk. Af en 
toe lacht hij hardop om de grappen die 5 

zijn beste vriend maakt op WhatsApp. 
Ondertussen bestelt hij met een nieu-
we restaurant-app kreeft bij een van de 
betere restaurants in de stad. En met 
zijn vrije hand pakt hij de afstands-10 

bediening om een nieuwe serie uit te 
zoeken op Netflix. Een perfecte vrijdag-
avond. Onwaarschijnlijk? Nee, want 
thuisblijven is het nieuwe uitgaan. 
(2) Thuisblijven is nu sociaal geaccep-15 

teerd. Zeggen dat je alle seizoenen van 
een bepaalde serie in twee weken hebt 
gezien, is niet iets om je voor te 
schamen. Huiselijkheid is zelfs iets om 
je op te laten voorstaan. Graag delen 20 

we foto’s van knus ingerichte leeshoek-
jes, het liefst met een of twee zelf 
opgeknapte tweedehands meubels 
erop. Foto’s van katten en pyjama’s 
doen het op Facebook net zo goed als 25 

foto’s van cocktails en hoge hakken. 
Populaire lifestylesites als nsmbl, ze.nl 
en Cosmopolitan publiceren lijstjes als: 
“23 redenen waarom thuisblijven zo 
veel leuker is dan uitgaan”. 30 

(3) Het aantal thuisblijvers wordt niet 
bijgehouden, maar er zijn wel cijfers die 
in een richting wijzen. Zo nam het aan-
tal theaterbezoekers in 2014 volgens 
het CBS1) met 2 procent af en bevond 35 

zich daarmee op een van de laagste 
niveaus sinds 2005. Het aantal nacht-
clubs nam tussen 2009 en 2014 
volgens Datlinq2) af van 500 naar 336. 
En het aantal cafés daalde sinds de 40 

crisis met 13 procent, zo meldde het 
CBS. Winkels en winkelcentra hebben 
het moeilijk, terwijl het aantal online-
shoppers maar blijft groeien. 
(4) Een sterkere aanwijzing voor de 45 

populariteit van thuisblijven is de weer-
gave van uitgaan in populaire cultuur. 
In een artikel van The New York Times 
over het fenomeen schreef journalist 
Molly Young over de verschillen tussen 50 

Girls (2012) en Sex and The City 
(1998). De hedonistische vriendinnen-
groep uit die laatste serie hopt van 
restaurantopening naar nachtclub en 
van expositie naar cocktailbar. Een 55 

crisis en een decennium later zien we 
de New Yorkse vriendengroep in Girls 
internettend en series kijkend op de 
bank. En in Broad City (2014) is thuis 
blowen, Facetimen of YouTube-60 

noot 1 Wordfeud: een online taalspelletje 

noot 2 trending topic: een onderwerp dat in korte tijd op sociale media veelvuldig wordt 

besproken 
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filmpjes kijken de dagelijkse bezigheid.  
(5) Natuurlijk, restaurants zitten nog 
steeds vol op uitgaansavonden – 
probeer in Rotterdam of Amsterdam 
maar eens een tafeltje te krijgen bij een 65 

populaire zaak. Voor de betere clubs 
staan nog steeds rijen, en Nederlandse 
dancefestivals beleven gouden tijden. 
En vaker bankhangen is normaal naar-
mate je ouder wordt en je je settelt. 70 

Toch is een avondje thuisblijven niet 
eerder zo aantrekkelijk geweest en 
wordt het geaccepteerd als bijna vol-
waardig alternatief. Ook in de leeftijds-
categorie die het traditioneel het laatst 75 

maakt. Waarom zouden we ook naar 
buiten gaan, als liefde, vriendschap, 
seks, eten en vermaak naar keuze alle-
maal met één druk op de knop bereik-
baar zijn? 80 

(6) De explosie van het gebruik van 
sociale media leidde een paar jaar 
geleden juist tot het tegenovergestelde 
van de thuisblijftrend: fomo, de afkor-
ting van fear of missing out. Sommige 85 

evenementen op Facebook hadden 
opeens tienduizenden aanmeldingen, 
wat betekende dat halve virtuele-
vriendenlijsten op ‘aanwezig’ stonden. 
Zo meldden zich in 2014 bijna 40.000 90 

mensen aan voor het afscheidsconcert 
van Acda en de Munnik in het Vondel-
park – waar plek is voor 4.500 man. 
(7) Wellicht heeft die stortvloed aan 
evenementen waar we bij moeten zijn 95 

ons moe gemaakt en zijn we 
verzadigd. Er zijn meer oorzaken te 
bedenken. Zo schrijft Young over de 
minimalisatie van risico’s. Die zijn er 

namelijk volop in de grote, boze buiten-100 

wereld. Je kunt een blauwtje lopen, je 
kunt je telefoon kwijtraken. Je kunt 
mensen tegenkomen die je niet wilt 
zien, zoals je ex met een nieuwe part-
ner. Je fiets kan gestolen worden of je 105 

kan te veel geld uitgeven. Als je thuis-
blijft, in je beschermde cocon, zal je 
niet de liefde van je leven tegen het lijf 
lopen, maar je weet wél wat je moet 
verwachten en dat is een veilige 110 

gedachte. Het grootste risico dat je 
loopt, schrijft Young, is dat je bezorgde 
eten klef is of dat die ene aflevering 
tegenvalt. 
(8) Anne Noorda (26), hoofdredacteur 115 

Memory Group: “Ik denk dat deze trend 
ermee te maken heeft dat je 24/7 in 
verbinding staat met iedereen. Dus 
voel je minder de behoefte om elkaar in 
het echt op te zoeken. Dat merk ik ook 120 

met mijn vrienden, dat je prima een 
maand zonder elkaar kunt, want je 
spreekt elkaar al op Facebook en 
Instagram.” 
(9) Worden we dan nu allemaal bank-125 

hangende, asociale wezens, te lui om 
naar de supermarkt te lopen en te 
verlegen om iemand aan te spreken in 
de kroeg? Verdrinken we in onze 
technologische bubbel, niet in staat 130 

vertier te zoeken zonder smartphone? 
Natuurlijk niet – voor ‘echte’ uitgaans-
ervaringen bestaan nog steeds rijen en 
wachtlijsten. En bovendien gaan uit-
gaanstrends in golven. Zo publiceerde 135 

New York Magazine een artikel: Why 
the new trend in nightlife is staying 
home.3) Jaar van schrijven: 1987.

 
naar: Jonas Kooyman en Mirjam Remie 
uit: www.nrc.nl, 27 mei 2016 

 
Jonas Kooyman en Mirjam Remie zijn redacteur bij NRC Media. 
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Tekst 3 

 
Vermijdbare risico’s? 

 
(1) Dat was verdraaid goed nieuws, 
vorige week in het NOS-journaal. 
Rotterdamse onderzoekers hadden 
ontdekt dat één op de drie dementie-
gevallen is te voorkomen. Er blijkt 5 

namelijk een aantal vermijdbare 
leefstijlrisicofactoren te bestaan, wat 
– naast een uitstekend scrabble-
woord – de suggestie oplevert dat 
mensen zelf van alles kunnen doen 10 

om de kans te verkleinen op een 
avondrood vol verwarring en verge-
ten leven. Wie zijn bloeddruk laag 
houdt en ervoor zorgt dat hij geen 
diabetes krijgt, is al heel goed bezig. 15 

De mensen van het Journaal draai-
den er een voxpopje1) bij met blije 
sportschoolsenioren van variërende 
fitheid, en alles leek cool en oké in 
de wereld. 20 

(2) Tijdens de uitzending googelde ik 
even mee. Dat is een gewoonte van 
me, want als het aankomt op weten-
schapsnieuws is de NOS vaak wat 
kwalitatief uitgedaagd. Tijdens mijn 25 

digitale speurtocht stuitte ik op het 
bijbehorende persbericht van het 
Erasmus MC, waar de vrinden van 
het Journaal zich overigens keurig 
aan hadden gehouden. In dat pers-30 

bericht bleek dat, na hoge bloeddruk, 
vooral opleidingsniveau invloed heeft 
op dementie. “Een hoge opleiding 
vermindert de gevolgen die de 
ziekteprocessen hebben op het 35 

mentaal functioneren. Er is eigenlijk 
meer reservecapaciteit om de gevol-
gen van de ziekte op te vangen.” 
(3) Meer reservecapaciteit, dat klinkt 
wederom uiterst puik. En ik twijfel er 40 

niet aan of de Rotterdammers heb-
ben in theorie gelijk. Maar betekent 
dat echt dat in de praktijk een lage 
opleiding een ‘vermijdbaar’ onderdeel 
van iemands ‘leefstijl’ is? Het idee 45 

dat dubbeltjes met een beetje goede 
onderwijswil op grote schaal kwartjes 
kunnen worden, is al een tijd popu-
lair. Tien jaar geleden opperde Mark 
Rutte – toen nog niet eindbaas van 50 

BV Nederland, maar staatssecretaris 
van Onderwijs – dat het goed was als 
in 2030 niet meer een kwart maar de 
helft van de mensen was afgestu-
deerd aan hbo of universiteit. 55 

(4) Helaas is de wetenschap achter 
dit optimistische geloof in ons collec-
tieve kwartjespotentieel nogal 
ontnuchterend. Zo schrijven de 
onderwijspsychologen David Berliner 60 

en Gene Glass dat het een misvat-
ting is dat scholen alle kinderen alles 
kunnen leren en iedereen kunnen 
verheffen. In hun boek 50 myths and 
lies that threaten America’s public 65 

schools verwijzen ze naar de Dodo 
uit Alice in Wonderland, die verkon-
digt: “Everybody has won, and all 
must have prizes.”2) “Het is spijtig”, 
schrijven ze, “maar in de echte 70 

noot 1 CBS: Dit is de afkorting voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat als taak heeft het 
publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie.. 

noot 2 Datlinq: een internationaal bedrijf dat een database beheert en uitbaat met locatie- en 
omgevingskenmerken van en voor bedrijven in de voedselindustrie 

noot 3 Why the new trend in nightlife is staying home: Waarom de nieuwe trend in het nachtleven is 
thuis te blijven. 
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wereld kan niet elk kind een winnaar 
zijn.” 
(5) Zo is het al moeilijk, zo niet 
onmogelijk, om te testen of een kind 
bepaalde kennis echt meester is, 75 

schrijven Berliner en Glass. En zelfs 
als je dat zou kunnen testen, dan nog 
is elk kind anders. Als je een maand 
of een jaar later terug zou komen, 
ontdek je ongetwijfeld dat sommige 80 

kinderen alles hebben onthouden en 
dat anderen geen flauw benul meer 
hebben van wat ze ook alweer had-
den geleerd. “Individuele verschillen 
in aanleg, geheugen, motivatie, 85 

familiesteun en dergelijke zijn harde 
feiten, die ontkend worden op eigen 
risico.” 
(6) Er zullen, kortom, altijd mensen 
zijn bij wie een lage opleiding beter 90 

past. Onvermijdbaar zelfs, omdat dit 
nu eenmaal was wat er voor hen in 
zat. En gelukkig maar: een samen-
leving heeft immers ook haar lood-
gieters en ziekenverzorgers hard 95 

nodig.  
(7) Bovendien is opwaartse mobiliteit 
niet per se gratis of gezond, zo bleek 
eerder deze maand. In een nieuwe 
studie keken wetenschappers naar 100 

Amerikaanse kinderen uit arme ge-
zinnen en suboptimale wijken, die 
zichzelf door zelfcontrole en hard 

werken richting hoger onderwijs 
hadden geknokt. En die strijd is te 105 

zien aan hun dna. Psychologie-
hoogleraar Gregory Miller legde in 
The Atlantic uit hoe: “Tegen de tijd 
dat ze begin twintig zijn, hebben ze 
cellen die er vrij oud uitzien ten op-110 

zichte van hun biologische leeftijd.” 
Kinderen die uit een kansrijker milieu 
komen, hebben dat niet. “Het lijkt er-
op dat zelfcontrole en/of het succes 
dat door die zelfcontrole mogelijk 115 

wordt gemaakt, een prijs heeft.” 
(8) Ik wil niet beweren dat dit eerlijk 
is, of dat scholen maar moeten op-
houden met proberen het beste uit 
kinderen te halen. Wel dit: dat op-120 

leidingsniveau niet een leefstijl is die 
je zomaar kunt kiezen. Maatschappe-
lijke ongelijkheid speelt een rol, en 
soms is iemands ‘beste’ kunnen ge-
woon een lage opleiding. Niet elke 125 

burger kan zomaar tot grote diploma-
hoogte stijgen, en niet elke ziekte, 
tegenslag of tragedie is te voorko-
men. Zeker in deze neoliberale 
tijden, waarin ‘vermijdbaar leefstijl-130 

risico’ al snel verandert in ‘eigen 
schuld, dikke bult’, is het belangrijk 
dat we onszelf daar regelmatig aan 
herinneren. De schuld krijgen is wel 
het laatste wat iemand met dementie 135 

nodig heeft. 

 naar: Asha ten Broeke 
 uit: de Volkskrant, 31 juli 2015 
 
 Asha ten Broeke is wetenschapsjournalist. 

noot 1 voxpopje: kort interview met mensen op straat of elders 

noot 2 “Everybody has won, and all must have prizes.”: Iedereen heeft gewonnen en iedereen 

moet een prijs krijgen. 
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Tekst 4 

 
Beetje inkomensverlies?  

 
(1) Wat me opvalt aan al het verzet 
tegen de voorgenomen kabinets-
maatregelen, is dat het vaak zo 
egoïstisch is. Als je een uitgeklede 
werkeloosheidsuitkering krijgt met 70 5 

procent van het minimumloon, ja, dan 
mag je piepen. Maar veel inkomens-
verlies is verlies van luxe, wat iets 
heel anders is dan antikraak1) 
moeten gaan wonen en overgeleverd 10 

zijn aan het slinkende assortiment 
van de Voedselbank. 
(2) Er was geen massaal protest 
tegen het korten op de ontwikkelings-
hulp. Over de kortingen op kunsten 15 

en wetenschappen heb ik ook 
niemand horen mopperen. Toch zijn 
al die kortingen schandalig en de 
laatste zijn nog eens oliedom ook. 
Want wie op kunst en wetenschap 20 

bezuinigt, snijdt de ziel uit een 
samenleving en zet die op een dood 
spoor. 
(3) Wat maakt je nou meer mens? 
Meer asfalt, of meer poëzie? Meer 25 

blik in de straat, of meer muziek? 
Een theaterstuk waar de vonken 
vanaf springen, of extra vangrails 
zodat we op meer plekken 130 
kunnen rijden? Het zijn de 30 

kunstenaars die ons leven smaak en 
kleur geven, die zingen, spelen en 
schrijven over liefde en verlies, die 
ons laten schaterlachen en stilletjes 
huilen, schrikken en blozen. Een 35 

goede roman kan je wijzer maken 
over jezelf en anderen, een filosoof 
kan je existentiële vragen aanreiken 
en dilemma’s voorleggen. 

Kunstenaars schilderen alle kleuren 40 

van onze emotionele regenboog; die 
afbreken is ons stukje bij beetje 
ontmenselijken. 
(4) En de wetenschap dan? Kan die 
niet een tandje minder? Nee, die ook 45 

niet. Wetenschappers zijn de 
nieuwsgierigen die achter de horizon 
kijken. De plek waar de toekomst ligt, 
die we niet kennen, maar waar we 
ons wel op moeten voorbereiden. 50 

Zonder nieuwsgierigheid geen 
vooruitgang, geen ontdekkingen, 
geen nieuwe perspectieven. 
Wetenschap is het potentieel waar-
mee we nieuwe problemen kunnen 55 

oplossen, grote vragen beantwoord 
krijgen. In dat potentieel gaan snijden 
is kortzichtig, zeker als je ziet hoe 
goed Nederlandse wetenschappers 
het in de wereld doen. 60 

(5) “Nederland is een calvinistische 
handelsnatie”, zei een Spinozaprijs-
winnaar2) onlangs tegen me. We zijn 
hier goed in het doorverkopen van 
spullen van anderen en winst maken 65 

op de korte termijn. Boven het maai-
veld uitsteken mag je niet. Het is een 
mentaliteit die politici prijzen, maar 
die funest is voor disciplines die ons 
een spiegel voorhouden, ons 70 

verdieping brengen, een originele kijk 
geven op wie we zijn, die ons 
emotioneel verrijken en intellectueel 
uitdagen. 
(6) Wie verbeeldingskracht niet op 75 

waarde schat, maar in het knellende 
korset van het economische winst-
denken op de korte termijn dwingt, is
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bezig met geestelijk afbraakbeleid. 
Dat heeft op den duur een heel wat 80 

dramatischer effect op wie we zijn en 

hoe we ons kunnen ontplooien dan 
een paar honderd euro minder in de 
maand.  

 
naar: Malou van Hintum,  
uit: de Volkskrant, 7 november 2012 

 
 Malou van Hintum is journalist. 
 

 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

noot 1 antikraak wonen: tegen een lage huur wonen als een soort oppas in een pand dat anders 

leeg zou staan  

noot 2 Spinozaprijs: Nederlands belangrijkste onderscheiding voor wetenschappelijk onderzoek, 

die jaarlijks wordt uitgereikt aan toponderzoekers 

einde  
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HA-1001-a-19-1-o-E   

erratumblad 2019-1 
 

Nederlands havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands havo op donderdag 16 mei, aanvang 13.30 uur, 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 5, moet vraag 16 worden overgeslagen. Streep deze vraag door. 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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HA-1001-a-19-2-o 

Examen HAVO 

2019 
tijdvak 2 

maandag 17 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Slimme computers: kunnen ze straks ook kunst maken? 

 
1p 1 Op welke manier wordt in de eerste alinea van tekst 1 het onderwerp van 

de tekst geïntroduceerd? 
Dit gebeurt door 
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te geven. 
B een anekdote over het onderwerp van de tekst te geven. 
C een constatering te noemen die verder in de tekst uitgewerkt wordt. 
D een voorbeeld te geven dat de vraagstelling inleidt. 
 
“Waar komt dat optimisme vandaan?” (regel 71-72) 
In de alinea’s 5 tot en met 8 legt Jaap van den Herik uit waarom hij 
optimistisch is over de mogelijkheden van artificial intelligence.  

1p 2 Wat is de reden dat Van den Herik optimistisch is over de mogelijkheden 
van artificial intelligence? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
“Kan de computer ook op kunstgebied grenzen verleggen en met écht 
nieuwe ideeën komen? ‘Ik zou niet weten waarom niet’, aldus Van den 
Herik. ‘Het lijkt erop dat tegenstanders gewoon niet willen dat computers 
dit ook zullen kunnen, omdat kunst het exclusieve terrein van de mens 
is.’” (regels 146-154) 
Een kritisch lezer zou in deze redenering een drogreden kunnen 
herkennen. 

1p 3 Om welke drogreden gaat het? 
A bespelen van publiek 
B cirkelredenering 
C overhaaste generalisatie 
D vertekenen van een standpunt 
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De titel van tekst 1 is “Slimme computers: kunnen ze straks ook kunst 
maken?”. 
Uit tekst 1 blijken verschillende antwoorden van deskundigen op die 
vraag, namelijk: 
1 Ja, computers kunnen kunst maken. 
2 Nee, computers kunnen geen kunst maken. 
3 Het is onduidelijk of computers kunst kunnen maken. 
Dit kan als volgt in een schema samengevat worden: 

deskundige ja nee onduidelijk 

Jaap van den Herik    

Sacha Bronwasser    

Blaise Aguëra y Arcas    

Eric Postma    

Arnold Smeulders    

5p 4 Neem het schema over en zet een kruisje bij het antwoord dat het best bij 
de betreffende deskundige past. 
 
Uit tekst 1 blijkt de opvatting van de auteur over kunst die is gemaakt door 
een computer. 

1p 5 Welke opvatting is dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
In alinea 11 komt de database van Flow Machines aan de orde.  

1p 6 Waarom zou dit een voorbeeld zijn van een computer die kunst maakt? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

1p 7 Waarom zou dit geen voorbeeld zijn van een computer die kunst maakt?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 12 wordt het voorbeeld genoemd van Blaise Agüera y Arcas. 

1p 8 Wat is het belangrijkste doel van dat voorbeeld? 
A aantonen dat er overeenkomsten in creativiteit zijn tussen computers 

en kinderen 
B beargumenteren dat computers geen kunst kunnen maken 
C demonstreren dat computers creatief kunnen zijn 
D laten zien dat ook grote technologiebedrijven zich met computerkunst 

bezighouden 
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tekstfragment 1 
 
(1) Op NPO Radio 1 kwam afgelopen woensdag een expert aan het 
woord. En in de uitzending werd een riedeltje afgespeeld dat, echt waar, 
helemaal gemaakt was door ‘een computer’. Het was een nerveus en raar 
huppelmelodietje op een lelijk type elektrische xylofoon die nog het meest 
deed denken aan een Casio-orgel van de Cash Converter. Nou, daar 
waren we dan mooi klaar mee, met die toekomstmuziek, dacht ik. “Maar 
het is nog maar een begin, hè”, vertelde de geluidswetenschapper. Het 
aardse muziekparadijs zou nog ontsloten worden. Wacht maar. 
(2) Dezelfde dag keek ik een met de smartphone opgenomen 
documentaire van The New York Times over de wonderbaarlijke 
wordingsgeschiedenis van de hiphophit Mo Bamba. Die was in twintig 
minuten geschreven door drie Amerikaanse jongens met de 
artiestennamen Take A Daytrip, 16yrold en Sheck Wes. Een handvol 
noten op een midi-keyboard. Twee doffe basdreunen en een akelig vals 
voorgedragen rap. 
… 
(3) Misschien is Mo Bamba wel het bewijs voor de stelling dat 
toekomstmuziek helemaal niet gemaakt gaat worden door kunstmatige 
intelligentie, door robots of ander blik. Muziek namelijk is communicatie, 
van mens tot mens. Wij moeten lachen om Mo Bamba, omdat de makers 
van Mo Bamba net zo keihard hebben zitten lachen toen ze dat trackje in 
elkaar staken. Daarom snappen we dat nummer. De bedoeling is 
duidelijk. We vatten de humor, zien er de lol van in. 
(4) Iedereen die denkt dat we straks naar een poppodium of 
concertgebouw gaan om daar te luisteren naar een orkest van 
zelfdenkende software, snapt niets van muziek. Wat een machine maakt, 
is helemaal niet boeiend. Omdat wij, de luisteraars, geen machines zijn. 
Muziek is kunst en gaat dus van mens naar mens, en hoeft ook helemaal 
niet mooi of onnavolgbaar te zijn. Muziek kan er soms de ellende eens 
lekker uitschreeuwen, en daarmee iets te vertellen hebben. We kunnen er 
wat mee. Wat moeten we met een hyperinventieve maar – sorry robots – 
zielloze akkoordprogressie? 
 
 naar: Robert van Gijssel 
 uit: de Volkskrant, 7 september 2018 
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In tekstfragment 1 wordt ingegaan op muziek gemaakt door een computer 
en muziek gemaakt door mensen. 

2p 9 Wat is volgens tekstfragment 1 het belangrijkste verschil tussen muziek 
gemaakt door een computer en muziek gemaakt door mensen? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 10 Welke deskundige uit tekst 1 zit met zijn of haar opvatting over 
computerkunst het dichtst bij de opvatting in tekstfragment 1? 
A Jaap van den Herik 
B Sacha Bronwasser 
C Blaise Agüera y Arcas 
D Eric Postma 
E Arnold Smeulders 
 

2p 11 Welke omschrijving verwoordt het best de hoofdgedachte van tekst 1? 
A Artificial intelligence maakt een enorme ontwikkeling door en het duurt 

niet lang voordat de computer de mens ook de baas is op het gebied 
van de kunst. 

B De computer is de mens inmiddels in vele domeinen de baas, maar 
het is de vraag of de computer in de toekomst in staat zal zijn om zelf 
kunst te creëren.  

C Ondanks alle mogelijkheden die artificial intelligence biedt, zal de 
computer uiteindelijk niet in staat blijken te zijn om intuïtieve kunst te 
maken. 

D Sinds computers intuïtief kunnen denken, zijn ze in staat om in 
spellen, en ook in de kunst ten minste gelijkwaardig aan de mens te 
presteren. 
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Tekst 2  ffw88 jonguh: is die digi-taal nou echt zo erg? 

 
1p 12 Welke functie heeft de eerste alinea ten opzichte van de rest van de 

tekst? 
In de eerste alinea wordt 
A de aandacht getrokken door een verrassende stelling te poneren. 
B de interesse gewekt door een aansprekend voorbeeld te noemen. 
C de lezer geprikkeld door een spannende anekdote te vertellen. 
D het belang voor de lezer verduidelijkt door het centrale probleem vast 

te stellen. 
 

1p 13 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
In alinea 2 wordt een mening over het behoud van het Nederlands 
geformuleerd en in alinea 3 
A wordt deze mening bekritiseerd door een wetenschapper. 
B wordt deze mening gedeeltelijk ondersteund door onderzoek. 
C wordt deze mening genuanceerd door de nadelen van taalbehoud te 

benoemen. 
D wordt deze mening uitgewerkt vanuit diverse invalshoeken over 

taalbehoud. 
 
Na alinea 1 kan tekst 2 worden onderverdeeld in vijf delen die 
achtereenvolgens van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
deel 1: Gedachten bij digi-taal 
deel 2: Regels van digi-taal 
deel 3: Verklaringen voor het ontstaan van digi-taal 
deel 4: Positieve en negatieve effecten van digi-taal 
deel 5: Probleem en oplossing bij het gebruik van digi-taal 

1p 14 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 15 Bij welke alinea begint deel 4? 
1p 16 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
In tekst 2 worden twee tegengestelde visies op het gebruik van digi-taal 
genoemd.  

2p 17 Welke twee visies zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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“Taalontwikkeling die bovendien uitgaat van kennis van de Nederlandse 
taalregels, logica én efficiëntie.” (regels 44-47) 
In de alinea’s 5 tot en met 10 worden deze drie elementen verder 
uitgewerkt. 

1p 18 Welke omschrijving vat het best samen hoe deze drie elementen volgens 
tekst 2 onderling samenhangen? 
A Digi-taal is ontstaan vanuit de behoefte aan efficiënte communicatie. 

Gebruikers van digi-taal passen de taal op een creatieve en logische 
manier aan. Die logica is daarbij gebaseerd op hun kennis van het 
Standaardnederlands. 

B Het is logisch dat jongeren digi-taal gebruiken omdat ze graag creatief 
met taal omgaan. Dankzij hun kennis van het Standaardnederlands 
kunnen zij de taal op een efficiënte manier aanpassen zodat er nog 
steeds taalregels gehanteerd worden.  

C Het Standaardnederlands is gebaseerd op logische regels. Digi-taal is 
een creatieve maar efficiënte variant van het Standaardnederlands. 
Zolang gebruikers van digi-taal zich aan taalregels houden, leidt die 
creativiteit niet tot onbegrip.  

D Op het eerste gezicht is digi-taal een creatieve taal, maar als je er 
langer naar kijkt, blijkt digi-taal net zo gebaseerd te zijn op regels als 
het Standaardnederlands. Jongeren leren de taalregels dus net zo 
efficiënt via digi-taal als via de standaardtaal. 

 
“De rode draad in alle digi-taal lijkt vooral efficiëntie te zijn.” (regels 77-78) 

1p 19 Waarom is efficiëntie volgens de alinea’s 7 tot en met 9 belangrijk voor 
digi-taal? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

3p 20 Noem drie kenmerken die volgens de alinea’s 7 tot en met 9 bijdragen 
aan de efficiëntie van digi-taal. 
 
In alinea 10 wordt een effect van digi-taal genoemd dat eerder in tekst 2 
nog niet is genoemd. 

1p 21 Welk effect is dat? 
 
“‘incorrecte’ digi-taal” (regel 125) 

1p 22 Waarom staan er aanhalingstekens rond het woord ‘incorrecte’? 
A De auteur geeft zo aan dat niet iedereen van mening is dat digi-taal 

foutief taalgebruik is.  
B De docenten zijn eigenlijk van mening dat de digi-taal wel correct is.  
C De jongeren zijn zich er onvoldoende van bewust dat hun taalgebruik 

niet geheel volgens de regels is.  
D De onderzoekers aan de universiteit hebben een andere visie op 

correct taalgebruik. 
 

1p 23 Welke invloed van digi-taal vrezen leraren, volgens tekst 2? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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“‘Er is in het buitenland enig onderzoek verricht naar de invloed van  
digi-taal op lezen en schrijven’” (regels 127-130) 
De resultaten van dat onderzoek zorgen voor een bepaalde verwachting 
over de invloed van digi-taal. 

2p 24 Wat is die verwachting?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 25 Welke twee argumentatieschema’s worden in tekst 2 vooral gebruikt? 
argumentatie op basis van 
A autoriteit en oorzaak en gevolg 
B autoriteit en voor- en nadelen 
C kenmerken of eigenschappen, en voor- en nadelen 
D overeenkomsten en verschillen, en oorzaak en gevolg 
 
tekstfragment 2 
 
(1) Veel chattaal is al zo ingeburgerd dat de meeste mensen je wel 
kunnen vertellen waar ‘w8’ en ‘ff’ voor staan. Inmiddels is het een soort 
digitaal dialect. Maar dat wil niet zeggen dat het correct is om te 
gebruiken in zakelijke communicatie! Als je bijna dagelijks ff schrijft in 
plaats van even, neemt de automatische piloot dat soms ook over 
wanneer je aan een serieus document werkt, zoals je cv of je 
sollicitatiebrief. 
(2) Spel- en taalfouten kunnen voor recruiters echter zo belangrijk zijn dat 
je sollicitatie direct op de nee-stapel belandt. Schrijf je cv en 
sollicitatiebrief dus met volle aandacht, neem er de tijd voor en laat ze na 
je eigen controle en de spellingscheck op de computer ook nog doorlezen 
door iemand anders. 
 
 uit: https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/chattaal-

sollicitatiebrief 
 
 
In tekstfragment 2 worden adviezen gegeven. 

1p 26 Citeer de zin uit tekst 2 waaruit blijkt dat Hans Bennis het met die 
adviezen eens zal zijn.  
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Stel jezelf het volgende voor: 
Een docent Nederlands gebruikt met zijn mentorklas een WhatsAppgroep 
om snel informatie over te kunnen dragen en organisatorische vragen van 
zijn leerlingen te kunnen beantwoorden. Een paar dagen voor de 
proefwerkweek plaatst hij dit ingekorte bericht in de groep:  
A.s. ma start de toetswk. H5a hele wk in lok 232. Doe je best! Suc6! 

1p 27 Geef een op tekst 2 gebaseerde reden waarom Hans Bennis het 
taalgebruik in deze situatie zou afkeuren. 

1p 28 Geef een op tekst 2 gebaseerde reden waarom Hans Bennis het 
taalgebruik in deze situatie zou goedkeuren.  
 
 

Tekst 3  WhatsAppachtig taalgebruik 

 
1p 29 Welke uitspraak is het meest van toepassing op alinea 1 van tekst 3?  

Alinea 1 is vooral een  
A beschrijving van een voorbeeld van WhatsAppachtige 

omgangsvormen in e-mails tussen docent en student. 
B introductie van het denkbeeldige probleem van WhatsAppachtige 

omgangsvormen in e-mails van studenten aan docenten. 
C waarschuwing aan studenten geen WhatsAppachtige omgangsvormen 

te gebruiken in e-mails aan docenten. 
D weerlegging van de aanname dat studenten WhatsAppachtige 

omgangsvormen in e-mails aan docenten gebruiken. 
 
Er zijn volgens tekst 3 twee redenen om je te verwonderen over de 
gedachte van docenten dat een toename van WhatsAppachtige 
omgangsvormen van invloed is op de manier waarop studenten hun 
e-mails formuleren. 

2p 30 Welke twee redenen zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
“Ik heb twee belangrijke bezwaren tegen die redenering.” (regels 32-34) 

1p 31 Tegen welke redenering worden die bezwaren gemaakt?  
2p 32 Welke twee bezwaren zijn dat? 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
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In een tekst kunnen verschillende argumentatieschema’s voorkomen. 
1p 33 Van welk argumentatieschema is in alinea 4 vooral gebruikgemaakt?  

Er is vooral gebruikgemaakt van argumentatie op basis van 
A kenmerk of eigenschap. 
B oorzaak en gevolg. 
C vergelijking. 
D voorbeelden. 
E voor- en nadelen. 
 
“Ik wil een veel simpelere verklaring voorstellen: socialisatie.”  
(regels 70-71) 

1p 34 Voor welk verschijnsel wordt socialisatie als verklaring genoemd? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 

1p 35 Welke formulering omschrijft het best de functie van alinea 6 en alinea 7? 
A Alinea 6 geeft een verklaring voor socialisatie en alinea 7 zet daar een 

tegengestelde verklaring tegenover.  
B Alinea 6 legt uit wat socialisatie inhoudt voor docenten en alinea 7 

verduidelijkt dit door een voorbeeld van studenten toe te voegen.  
C Alinea 6 en 7 geven samen aan waardoor socialisatie een probleem is 

voor het taalgebruik in de e-mails van studenten aan docenten. 
D Alinea 6 en 7 geven samen een nadere uitleg van socialisatie door 

twee vergelijkbare ontwikkelingen naast elkaar te zetten. 
 
“Er is geen kruisbestuiving tussen WhatsApp en e-mail, maar gewoon een 
ander perspectief.” (regels 100-102) 

1p 36 Welke formulering geeft de betekenis van het bovenstaande citaat juist 
weer? 
A Het taalgebruik op WhatsApp beïnvloedt taalgebruik in e-mails niet. 

Studenten hanteren tegenwoordig andere taalnormen dan docenten 
gewend zijn. 

B Het verband tussen het taalgebruik op WhatsApp en in e-mails is 
zwak. Studenten hebben slechts een andere kijk op het gebruik van 
deze media dan docenten. 

C Studenten ontlenen hun taalnormen aan WhatsApp en e-mail en 
hebben daardoor een andere norm voor gepaste communicatie dan 
docenten. 

D WhatsApp en e-mail hebben andere taalnormen, maar dit beïnvloedt 
de communicatie tussen student en docent in mindere mate dan 
docenten denken. 
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1p 37 Welke van de onderstaande beweringen vat het best de kern van alinea 9 
samen? 
A De angst voor taalverloedering door de opkomst van digitale 

communicatiemiddelen lijkt ongefundeerd.  
B De ervaringen met nieuwe media tonen aan dat het taalgebruik van 

jongeren niet wezenlijk zal veranderen. 
C De verwachting dat het taalgebruik van jongeren verandert door de 

opkomst van nieuwe digitale communicatiemiddelen is reëel. 
D De zorgen om de achteruitgang van het taalgebruik door jongeren en 

de angst voor taalverloedering blijken mee te vallen. 
 

2p 38 Welke zin geeft de hoofdgedachte van tekst 3 het best weer? 
A Docenten klagen over studenten die zich niet aan de 

taalomgangsnormen in e-mails houden en ze wijzen met een 
beschuldigende vinger naar WhatsApp, maar willen geen les geven in 
het gebruik van de juiste taalomgangsvormen. 

B Docenten moeten het gebruik van de taalomgangsvormen van 
studenten niet meteen veroordelen, maar nagaan welke normen die 
wellicht schenden en de studenten zo nodig leren wat de gewenste 
taalomgangsvormen zijn. 

C Onderzoekers moeten nagaan welke taalomgangsvormen studenten 
schenden en waarom studenten ongewenste taalomgangsnormen 
gebruiken en vervolgens aan de studenten uitleggen wat de gewenste 
normen zijn. 

D Studenten beseffen nog onvoldoende wat de juiste 
taalomgangsvormen zijn in hun e-mails aan docenten, maar willen wel 
leren de juiste vormen te gebruiken zodat ze hun taal kunnen 
verrijken. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 2 (FF w888) en tekst 3 (WhatsAppachtig taalgebruik)  
Overkoepelende vraag 

 
Hieronder staan vijf uitspraken.  

4p 39 Geef per uitspraak aan of hij past bij alleen tekst 2, alleen tekst 3 of bij 
allebei de teksten. 
Neem het schema over met de nummers van de uitspraken en zet per 
uitspraak een kruisje in het juiste hokje. 
 

uitspraak  alleen 
tekst 2 

alleen 
tekst 3 

tekst 2 en 
tekst 3 

1. De verloedering van 
taalgebruik als gevolg van het 
gebruik van digitale media wordt 
weersproken. 

   

2. Digi-taal kent zijn eigen regels 
en is een vorm van 
taalontwikkeling. 

   

3. Docenten en studenten zijn 
opgegroeid met verschillende 
taalmiddelen die verschillende 
taalnormen kennen. 

   

4. Docenten vrezen invloed van 
het taalgebruik in digitale media 
op het formele taalgebruik van 
leerlingen of studenten. 

   

5. Jongeren moeten, indien 
nodig, bewust gemaakt worden 
van de regels van professionele 
taal. 

   

 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Slimme computers: kunnen ze straks ook kunst maken? 
 
(1) In ‘De verhalenmachine’ (1953), 
een verhaal van Roald Dahl, ont-
werpt de hoofdpersoon een machine 
die in een kwartier tijd een volledige 
roman produceert. Daarna wordt 5 

‘minstens de helft’ van alle Engelse 
romans door deze verhalenmachine 
gemaakt. Pure fictie? 
(2) We spoelen door naar vorig jaar, 
als een tot dan toe volslagen onbe-10 

kend schilderij van Rembrandt wordt 
tentoongesteld. Een man van een 
jaar of dertig met een grote witte 
kraag en een zwarte hoed kijkt de 
bezoekers aan. De felle lichtval van 15 

opzij valt op het gezicht. Detail: het 
doek is niet gemaakt door de 
meester zelf, maar door een 
computer, in 148 miljoen pixels. Het 
typische Rembrandtportret kwam tot 20 

stand nadat bestaande werken in een 
grote database waren ingevoerd. En 
daar kwam om de hoek kijken waar 
computers zo goed in zijn: het 
ontdekken van bepaalde patronen, 25 

bijvoorbeeld die van de lichtval, de 
gezichtscontouren en het kwast-
gebruik. De computer husselt alles 
door elkaar en komt met een op 
algoritmen gebaseerd nieuw werk, 30 

uitgevoerd in een 3D-imitatie van de 
penseelstreek. 
(3) Dit ambitieuze project staat niet 
op zichzelf. Er zijn computers die nu 
al geheel nieuwe composities in de 35 

stijl van The Beatles of Bach maken; 
er is een vierarmige robot die zijn 
eigen composities uitvoert op een 
marimba en Ronald Giphart schrijft 
samen met een machine een boek. 40 

Geen wonder dus dat wetenschap-
pers voorspellen dat over een jaar of 

tien een volledig machinaal geschre-
ven song op de hitlijsten zal prijken. 
Voor een door een computer 45 

geschreven roman moeten we wat 
meer geduld hebben: tegen 2050 zal 
zo’n boek The New York Times-
bestsellerlijst bestormen.  
(4) De universiteiten van Oxford en 50 

Yale vroegen enkele honderden 
wetenschappers op het gebied van 
artificial intelligence (AI) jaartallen te 
plakken op de verschillende door-
braken. Niet alleen op het gebied van 55 

kunst, maar ook op zaken als het 
schrijven van een essay, vertalen, 
opereren, een auto besturen of lego 
in elkaar zetten. Kunst blijft een van 
de lastigste zaken, maar de AI-60 

experts verwachten dat tegen 2060 
de machine in álle domeinen de 
mens de baas is.  
(5) Jaap van den Herik (hoogleraar 
informatica en recht aan de Universi-65 

teit Leiden) staat niet te kijken van dit 
soort voorspellingen: artificial 
intelligence haalt ons in rap tempo in 
– met het diagnosticeren van com-
plexe ziektebeelden, maar ook op het 70 

gebied van creativiteit. Waar komt 
dat optimisme vandaan? Van den 
Herik is behalve informaticus ook 
schaker. Hij grijpt graag terug op de 
overwinning van schaakcomputer 75 

Deep Blue op schaakgrootmeester 
Garry Kasparov in 1997 en op de 
zeer recente zege van AlphaGo op 
‘s werelds beste go-speler. “Mijn 
leermeester zei ooit: ‘intuïtie valt niet 80 

te programmeren.’ Dat een computer 
ooit een schaakgrootmeester zou 
verslaan? Onmogelijk! Grootmees-
ters zijn immers zo goed in schaken 
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omdat ze intuïtie hebben, was het 85 

idee.” 
(6) Het liep anders. Kasparov werd 
verslagen, tot zijn eigen ontsteltenis. 
“Hij werd destijds verrast door een 
werkelijk bizarre zet, een zet die een 90 

normaal mens nooit zou doen.” De 
zege werd nog afgedaan als een 
overwinning gebaseerd op brute 
rekenkracht. Bij het Chinese denk-
spel go zou het anders zijn. Het 95 

aantal mogelijkheden per zet is vele 
malen groter dan bij schaak en 
intuïtie speelt een nog veel grotere 
rol. Go zou dus nooit ten prooi vallen 
aan de koele berekeningen van een 100 

machine. Maar ook hier moet de 
mens het hoofd in de schoot leggen. 
De Chinese go-kampioen Ke Jie 
verloor onlangs van Google’s AI-
machine AlphaGo. Voor Ke Jie was 105 

het – net als voor Kasparov twintig 
jaar eerder – een verschrikkelijke 
ervaring. Hij had het idee tegen een 
go-god te hebben gespeeld.  
(7) Wat is de volgende stap? Gaan 110 

computers straks echt ook baanbre-
kende schilderijen, romans en 
muziek maken? “Absoluut”, zegt Van 
den Herik. Geen imitaties van be-
staande schilders, geen hulpmiddel-115 

tjes bij het schrijven van een symfo-
nie, maar ‘echte zelfstandige crea-
ties, grensverleggende doorbraken’. 
“Als je eenmaal de doorbraak bij go 
goed hebt begrepen, de machine die 120 

bij een extreem intuïtief spel beter is 
dan de beste speler, snap je dat het 
hier ook gaat gebeuren.” 
(8) De grote uitdaging is om compu-
ters intuïtief te laten werken. Intuïtie 125 

is volgens de hoogleraar kennis die 
je in je onderbewustzijn hebt, maar 
waarvan je de regels niet kent. Je 
weet niet waarom je het doet, zoals 
bij bewuste kennis. En die intuïtie is 130 

te programmeren, zegt Van den 

Herik. “Moderne AI heeft concepten 
bij elkaar gebracht die zo goed zijn 
dat ze winnend zijn. Op alle vlakken. 
Maar ze zijn niet uit te leggen.” Met 135 

andere woorden: computers blijken 
inmiddels ook op gebieden te excel-
leren die wij mensen intuïtief benade-
ren. Maar hoe ze tot die beslissingen 
zijn gekomen? Niemand die het 140 

precies weet.  
(9) Machines zullen volgens Van den 
Herik ooit perfecte Van Goghs kun-
nen maken, die ook door de kenner 
niet zijn te onderscheiden van echte. 145 

Maar dit blijft knappe imitatie. Kan de 
computer ook op kunstgebied gren-
zen verleggen en met écht nieuwe 
ideeën komen? “Ik zou niet weten 
waarom niet”, aldus Van den Herik. 150 

“Het lijkt erop dat tegenstanders 
gewoon niet willen dat computers dit 
ook zullen kunnen, omdat kunst het 
exclusieve terrein van de mens is.” 
Van den Herik verheugt zich op 155 

nieuwe doorbraken. “Vroeger durfde 
men niet te denken aan een wereld 
zonder god. Nu durven we niet te 
denken aan een wereld zonder de 
mens.” 160 

(10) De vraag blijft natuurlijk of dit 
dan kunst is of niet, de cruciale vraag 
in de esthetica. “Daar kom je nooit 
uit”, zegt kunstcriticus Sacha 
Bronwasser. “Vaak wordt gezegd: 165 

‘Kunst is iets wat door een 
kunstenaar wordt gemaakt’.” En 
precies dit maakt door machines 
gemaakte ‘kunst’ controversieel. “Kun 
je een machine als kunstenaar zien? 170 

Of de programmeur die een 
programma heeft gemaakt? 
Creativiteit zit ook in het concept, in 
het voortraject en in het idee.”  
(11) Flow Machines is een software-175 

bedrijf van Sony dat zich met behulp 
van zelflerende netwerken toelegt op 
het maken van muziek en teksten. 
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De database van Flow Machines zit 
tjokvol bestaande muziek, teksten en 180 

stijlen, waarna de software er nieuwe 
combinaties van kan maken. U wilt 
een Bob Dylan-achtige tekst op de 
melodie van de Beatles-evergreen 
Yesterday? Geen punt voor deze 185 

software, die liedjes kan maken in 
iedere gewenste stijl. Op de site van 
het bedrijf staan de eerste voorbeel-
den. Deze zijn tot stand gekomen in 
innige samenwerking tussen een 190 

professionele muzikant en de soft-
ware. De software fungeert als een 
soort virtuele muzikant die met ver-
rassend creatieve ideeën en invallen 
komt. De muzikant pikt hier de beste 195 

uit en gaat ermee verder. 
(12) In een veelbekeken TED Talk1) 
betoogt Blaise Agüera y Arcas van 
Google dat creativiteit niet is voorbe-
houden aan de mens. Waarop hij een 200 

sterk staaltje computer-creativiteit 
laat zien: een hallucinerende trip van 
door algoritmen voortgestuwde 
videobeelden die iedere verbeelding 
te boven gaan. Agüera y Arcas legt 205 

uit dat een bepaald neuraal netwerk 
(bijvoorbeeld het netwerk ‘herken de 
vogel’) wordt losgelaten op bijvoor-
beeld een wolkenpartij. De computer 
zal dan vogels proberen te herken-210 

nen in die wolken, zoals een kind dat 
op een zomerdag naar de lucht 
staart. Of, minder onschuldig, zoals 
een hallucinerend brein.  
(13) Best creatief, toch? Eric Postma, 215 

hoogleraar AI aan de Universiteit van 
Tilburg, is niet overtuigd. “We hebben 
snel de neiging om het in te vullen: 
een hallucinerend of dromend com-
puterbrein. Het zijn metaforen, meer 220 

niet. Zeker, een computer kan van 
alles en hij komt met oplossingen die 
wij als creatief interpreteren, maar 
dat wil niet zeggen dat hij ook zelf 
creatief is.” Postma is een stuk 225 

bescheidener dan Van den Herik 
over de prestaties van AI. Hij vreest 
voor overschatting van de prestaties 
van machines. “Het is een enorm 
risico als we allerlei beslissingen aan 230 

de computer overlaten zonder dat we 
weten hoe de algoritmen precies 
werken.” Bij kunst speelt deze vrees 
geen rol, maar Postma is wel 
benieuwd of door de computer 235 

gegenereerde kunst zal aanslaan bij 
het publiek. 
(14) Zijn AI-collega Arnold Smeulders 
van de Universiteit van Amsterdam 
weet één ding zeker: dat soort kunst 240 

zal hem niet omverblazen. Per defini-
tie niet. “Kunst is niet te vergelijken 
met schaken of go. Daar heb je hel-
der gedefinieerde einddoelen. Je 
weet precies waar je naartoe wil, 245 

namelijk het winnen van een partij. 
Maar wat is ‘goed’ bij kunst? Al stop 
je de hele kunstgeschiedenis in een 
grote zelflerende machine, dan nog 
weet je niet wat goede kunst is. 250 

Wordt kunst steeds beter gedurende 
de tijd? Dat is nog maar de vraag. Of 
moet je kijken naar welke muziek de 
meeste downloads heeft en ga je die 
muziek optimaliseren? Je krijgt dan 255 

onherroepelijk middle-of-the-road-
kunst. Zeker, ook Smeulders is onder 
de indruk van alle mooie voorbeelden 
die de laatste tijd voorbijkomen. Maar 
dat zijn allemaal voorbeelden binnen 260 

bestaande kaders. 
(15) Smeulders stelt: “Bij kunst gaat 
het ook over het creatieve moment, 
over disruptieve doorbraken. Waar-
om ontstond op een gegeven mo-265 

ment abstracte kunst? Waarom 
begon Monet zo te schilderen als hij 
deed? Ik zie een computer dit soort 
creatieve doorbraken nog niet 
bereiken.” 270 

(16) Iets maken in een bepaalde stijl, 
ja, dát gaat kortom prima lukken. 
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Maar het onzekere element in de 
kunst? Daar blijven mensen voor 
nodig. Mensen met een rechtstreeks 275 

lijntje met de muzen. En dat 

machinaal gemaakte liedje hoog op 
de hitlijsten? Dat komt er vermoede-
lijk wel.

 
naar: Laurens Verhagen 
uit: https://www.volkskrant.nl/tech/slimme-computers-kunnen-ze-straks-
ook-kunst-maken~a4506035/, 15 juli 2017 
 

 
 

Tekst 2 

 
ffw88 jonguh: is die digi-taal nou echt zo erg? 
 
(1) “Hoooooooooooowj keb net de 
film klein beetje gmonteerd, ziet er 
strak uit jonguh! :D keb uhm in 
zwartwit oude film style staan nu is 
eg fat mja ben wieder weg kom strx 5 

nog trug mzzzzzzzzl” De boodschap 
van dit alledaagse bericht van een 
zestienjarige voor een zeventien-
jarige zal voor de meeste mensen te 
volgen zijn, maar dat is iets anders 10 

dan dat het te verteren is. Hoewel het 
al die ouders en docenten wel duide-
lijk moet zijn dat de smartphones met 
Twitter, WhatsApp en Facebook bij 
de gemiddelde tiener horen, blijft de 15 

weerzin tegen de ‘verloedering’ van 
het Nederlands groot. Waarom al die 
spreektaal, halve woorden, afkortin-
gen en vreemde samenvoegingen in 
één berichtje? 20 

(2) Bij elke lezing die neerlandicus 
Wim Daniëls ‒ de meedogenloze 
taalanalist van het Koningslied in 
Pauw & Witteman ‒ in de afgelopen 
tien jaar gaf, was er altijd iemand in 25 

het publiek die hem bezorgd de 
kwestie voorlegde. “Blijkbaar zijn er 
nog steeds mensen die denken dat 
de taal moet blijven zoals zij het ooit 

hebben geleerd.” 30 

(3) Het is beperkt denken, vindt Hans 
Bennis, directeur van het Meertens 
Instituut (KNAW) en bijzonder 
hoogleraar taalvariatie aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). 35 

“Mensen die willen dat het Neder-
lands niet verandert, verklaren het tot 
een dode taal. Jongeren veranderen 
taal, dat is altijd zo geweest. Dat lijkt 
mij eerder reden tot belangstelling.” 40 

(4) De criticus ziet een slordig 
WhatsAppberichtje vol onvergeeflijke 
fouten, de aandachtige neerlandicus 
ziet taalontwikkeling in actie. Taal-
ontwikkeling die bovendien uitgaat 45 

van kennis van de Nederlandse 
taalregels, logica én efficiëntie.  
(5) In zijn volgende maand te 
publiceren boek Korterlands, toont 
Bennis aan dat de ogenschijnlijk 50 

vreemde afkortingen in al die 
berichtjes een logisch patroon laten 
zien. “In sommige opzichten zijn de 
regels van de Nederlandse taal 
vreemder dan de systematiek van de 55 

taal zoals we die op sociale media 
zien. Vergelijk het met sommige 
krantenkoppen, telegrammen en 

noot 1 TED Talk: TED is een non-profitorganisatie die zorgt voor het verspreiden van ideeën, 

meestal in de vorm van korte, krachtige presentaties, zogenaamde TED Talks. 
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contactadvertenties. Daarin wordt 
ook verkort en afgebroken waar 60 

mogelijk, zonder de leesbaarheid aan 
te tasten. Dat wordt toch ook niet als 
fout gezien? Zo creatief met taal 
omgaan, toont ook kennis van de 
taalregels.” 65 

(6) Ook Lieke Verheijen, onderzoeker 
taalbeheersing aan de Radboud 
Universiteit, ontdekte ‘regels’ die 
onder deze digi-taal schuilgaan. De 
laatste letter van een woord wordt 70 

weggelaten (‘lache’), fonetische 
spelling (‘jonguh’), eerste letters van 
woorden in een zin (‘hvj’), vervanging 
van letters door cijfers (‘suc6’), 
nadruk door herhaling (‘superrr’) en 75 

weglating (‘shoarma in bonus’).  
(7) De rode draad in alle digi-taal lijkt 
vooral efficiëntie te zijn. Taal is het 
middel, de boodschap overbrengen 
het doel. De juiste spelling is minder 80 

belangrijk. Verheijen: “Velen weten 
wel dat ze het fout doen, maar dat is 
in deze context van ondergeschikt 
belang.” 
(8) Op Twitter speelt bovendien de 85 

beperking van 140 tekens een rol1). 
Bennis: “We accepteren allemaal de 
onafgemaakte en kromme zinnen in 
onze spreektaal, maar als we het 
typen, kan het ineens niet meer door 90 

de beugel.” 
(9) Sinds WhatsAppen het nieuwe 
bellen is, en de berichten dus in hoog 
tempo over en weer moeten gaan, 
mag een zin als ‘Ik weet het niet’, de 95 

boel niet onnodig ophouden. 
‘Kweenie’, dus. “Maar omdat ken-
merken als volume, intonatie en 
gezichtsuitdrukkingen ontbreken bij 
die geschreven conversatie, krijgen 100 

sommige woorden juist weer nadruk 
door toevoeging van extra letters of 
door het gebruik van kapitalen en 
emoticons,” zegt Verheijen. 
(“GEENNN zin in school ;)”)  105 

(10) Die digi-taal lijkt eerder logisch 
dan barbaars te zijn, vinden de 
taaldeskundigen. En nog zo’n verfris-
sende visie: Twitter, Facebook en 
WhatsApp zorgden er wel voor dat 110 

jongeren van nu zich meer verdiepen 
in de taal, omdat ze meer lezen en 
schrijven dan eerdere generaties en 
er bovendien vernieuwend en creatief 
mee omgaan. “Al die creatieve 115 

uitingen van taal, zoals ‘ff w88’, zijn 
goed voor het zogenoemde meta-
linguïstische bewustzijn, van de 
onderliggende patronen van letters 
en klanken in taal. Ze kunnen de 120 

geletterdheid van jongeren op een 
positieve manier beïnvloeden.” 
(11) Toch vrezen leraren nog vaak 
het tegenovergestelde: duikt al die 
‘incorrecte’ digi-taal straks niet op in 125 

de opstellen van scholieren of de 
eerste sollicitatiebrief? “Er is in het 
buitenland enig onderzoek verricht 
naar de invloed van digi-taal op lezen 
en schrijven, maar de uitkomsten 130 

daarvan zijn divers”, zegt Verheijen, 
promovenda bij de afdeling 
Nederlandse taal en cultuur van de 
Radboud Universiteit. “Daarom 
onderzoek ik nu of Nederlandse 135 

jongeren het onderscheid kunnen 
maken tussen de digi-taal die ze 
gebruiken in een WhatsAppje naar 
een vriend en het officiële Neder-
lands dat ze horen te schrijven in een 140 

opstel voor school.” 
(12) Zich baserend op dat buiten-
landse onderzoek, verwacht 
Verheijen dat jonge scholieren wier 
geletterdheid nog niet volledig is 145 

ontwikkeld en laagopgeleide 
jongeren mogelijk digi-taal zullen 
gebruiken waar ‘de maatschappij’ 
nog graag klassiek Nederlands taal-
gebruik ziet. “Hoogopgeleide 150 

jongeren zullen wellicht makkelijker 
kunnen schakelen tussen de taal-
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varianten die vereist zijn in een 
Facebookpost en een essay.” Daar-
om, benadrukt Verheijen, is het 155 

belangrijk jongeren bewust te maken 
van verschillende varianten van het 
Nederlands, zoals digi-taal, straat-
taal, dialect én de standaardtaal.  
(13) “Daar”, zegt Bennis, “ligt vooral 160 

een taak voor alle basisscholen en 
middelbare scholen. Docenten 
Nederlands hebben onverminderd de 
taak kinderen de taalregels te leren, 
maar ook om de sociale media in de 165 

lessen te betrekken. Van daaruit 
kunnen jongeren zich de taal eigen 
maken en toepassen op een manier 
die hen past.” 
(14) Bennis heeft meermaals voor de 170 

klas gestaan om dat te doen. “Ik heb 

leerlingen gevraagd Twittergedichten 
te maken, maar het zou ook interes-
sant zijn om ze een opstel te laten 
schrijven in WhatsApptaal en daarna 175 

in Standaardnederlands. Dan zien ze 
ook het onderscheid.” 
(15) Uiteindelijk is de taal er voor de 
gebruiker, aldus Bennis. “In deze 
maatschappij worden mensen nog 180 

beoordeeld op de schrijftaal in hun 
sollicitatiebrief. Dan is het nuttig dat 
een sollicitant ‘Hij vindt’ schrijft, maar 
in een privé-appje naar zijn vriendin 
moet het snellere ‘Hij vind’ ook 185 

kunnen.” Fraai is het niet, vindt 
Verheijen, maar ze geeft toe: “Het 
hindert het tekstbegrip niet, voor 
jongeren is het begrijpelijke digi-taal.”

 
 naar: Merel Straathof 
 uit: Het Parool, 11 maart 2015 
 

 
 

Tekst 3 

De onderstaande tekst is een column op Neerlandistiek, een online tijdschrift 
voor taal- en letterkundig onderzoek. 
 
WhatsAppachtig taalgebruik

(1) Onlangs kreeg ik een mailtje 
doorgestuurd waarin de zender, een 
docent van een hogeschool, de 
studenten ervoor waarschuwde dat 
ze zich in hun mailtjes moeten 5 

houden aan de “professionele 
omgangsvormen”. Gebeurt dat niet, 
dan krijgen ze het mailtje terug met 
het verzoek om het te herformuleren. 
Aanleiding voor deze waarschuwing 10 

was dat er “steeds vaker gebruik-
gemaakt werd van WhatsAppachtige 
omgangsvormen” en blijkbaar 

dachten de docenten dat dat van 
invloed was op de manier waarop 15 

studenten hun e-mails formuleerden. 
(2) Er is een aantal redenen om je te 
verwonderen over deze redenering. 
Zo bestaat WhatsApp al acht jaar, en 
voor veel studenten – het zijn nu 20 

eenmaal jongeren – zal het al jaren 
een vertrouwd communicatiemedium 
zijn. Dat jongeren tegenwoordig over-
stappen op services als Snapchat 
doet daar niks aan af: ongetwijfeld 25 

valt dat onder WhatsAppachtig. 

noot 1 In het verleden waren de berichten op Twitter beperkt tot 140 tekens per bericht. 
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(3) Maar veel interessanter nog is het 
taalkundige perspectief. De docenten 
gaan uit van een causaal verband 
waarbij gebruik van WhatsApp-30 

achtige apps van invloed is op het 
taalgebruik in e-mails. Ik heb twee 
belangrijke bezwaren tegen die 
redenering. 
(4) Ten eerste is het volstrekt 35 

onduidelijk hoe WhatsAppachtige 
omgangsvormen er daadwerkelijk 
uitzien. Met andere woorden: wat is 
het probleem dat de docenten aan de 
kaak willen stellen? Gebruiken de 40 

studenten geen volzinnen? Bevatten 
de mailtjes (te veel) taalfouten? 
Staan ze vol ongebruikelijke 
afkortingen? Zijn de mailtjes te kort 
geformuleerd? Is het taalgebruik te 45 

informeel voor een student-docent-
relatie? Ik kan alleen maar specu-
leren, en ik heb de laatste jaren toch 
redelijk wat mailtjes gehad van 
studenten. Bovendien weet ik totaal 50 

niet of dit kwesties zijn die in 
WhatsApp voorkomen; ik zie bijna 
altijd taalkundig juiste volzinnen 
(tenzij autocorrect vervelend doet). 
(5) Mijn tweede probleem is de 55 

aanname dat WhatsAppgebruik van 
invloed is op e-mailgebruik. Het zijn 
twee totaal verschillende media. 
Natuurlijk, het zijn beide digitale en 
geschreven vormen van communi-60 

catie en dus lijkt kruisbestuiving 
aannemelijk, maar daarmee wordt 
nog altijd aangenomen dat studenten 
hun WhatsAppnormen toepassen op 
e-mails; en niet op zomaar e-mails, 65 

maar op professionele e-mails. Wie 
zegt dat studenten niet in staat zijn 
deze vormen van communicatie van 
elkaar te onderscheiden? 
(6) Ik wil een veel simpelere 70 

verklaring voorstellen: socialisatie. 
Docenten van nu groeiden veelal op 
in de tijd dat internet en mobiele 

telefonie in de kinderschoenen 
stonden. Sommigen zullen natuurlijk 75 

gebruik hebben gemaakt van chat-
programma’s, maar van wat ik me 
herinner, was taalgebruik in het begin 
nog vrij normatief. Dat betekent dat 
het taalgebruik in chats weinig 80 

verschilde van dat van alledaagse 
interactie: je paste gewoon de aan-
geleerde normen toe. Bovendien was 
voor deze generatie – ja, zelfs voor 
mij – e-mail een vervanging van 85 

analoge post: de handgeschreven of 
getypte brief. 
(7) Vergelijk dat met de studenten 
van nu. Ze zijn veelal geboren eind 
jaren negentig en dus opgegroeid in 90 

een wereld waarin mobiele telefonie 
en snel internet doodnormaal waren 
geworden. Ze hebben e-mail en 
andere digitale communicatie-
middelen leren gebruiken als simpele 95 

en toegankelijke media. Met andere 
woorden: de professionele normen 
die de docenten verwachten, hebben 
die studenten misschien gewoon 
nooit geleerd. Er is geen kruisbestui-100 

ving tussen WhatsApp en e-mail, 
maar gewoon een ander perspectief. 
(8) Ik durf te wedden dat de meeste, 
zo niet alle studenten wel snappen 
dat je een e-mail naar een docent, 105 

werkgever, collega of manager 
anders opstelt dan een WhatsApp-
berichtje naar je vriendengroep. Maar 
als je niet weet hoe ‘anders’ moet, 
dan wordt het lastig om het goed te 110 

doen. En als je docenten vervolgens 
zeggen dat je het niet goed doet, 
maar niet uitleggen waarom, dan leer 
je er ook niets van. 
(9) Om te spreken uit eigen ervaring: 115 

toen ik op de middelbare school zat, 
was msn1) – wie kent het nog – 
enorm populair, net als sms. En het 
taalgebruik in die media was totaal 
anders dan andere vormen van 120 
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geschreven communicatie. In sms’jes 
moest je kort zijn, want je had maar 
160 tekens, dus gebruikten we aller-
lei afkortingen. Zo werd ook 
leetspeak, of 1337speak, populair: je 125 

verving letters en woorden door 
getallen. Het resulteerde in woorden 
als lol, ff w88, idd (inderdaad) 
enzovoort. Er was in die tijd ook 
angst dat we door ons msn- en sms-130 

gebruik niet meer konden schrijven, 
maar volgens mij is daar nooit enig 
bewijs voor gevonden. 
(10) Voor we dus weer een nieuwe 
generatie schuldgevoelens gaan 135 

aanpraten en nieuwe media vervloe-
ken om de taalverloedering die ze 
veroorzaken – je zou het ook taal-
verrijking kunnen noemen – moeten 
we misschien eerst eens onderzoe-140 

ken welke omgangsvormen studen-
ten schenden en waarom ze dat 
doen. Misschien is het al genoeg om 
hun uit te leggen wat die omgangs-
vormen zijn, en dan zijn we met een 145 

lesje klaar. Zeker nu kinderen 
standaard opgroeien in een digitale 
omgeving, is het geen gek idee om 
met die uitleg maar vroeg te 
beginnen.150 

 
naar: Lucas Seuren 
uit: http://www.neerlandistiek.nl/2017/03/13135/, 9 maart 2017 
(geraadpleegd op 13 november 2017) 
 
Lucas Seuren is taalonderzoeker bij het Radboud Universitair Medisch 
Centrum en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken 
voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). 
Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde 
bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
 
 

noot 1 msn: een chatprogramma dat tot 2013 veel gebruikt werd 

einde  
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 HA-1001-a-18-1-o  

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 17 mei
13.30 - 16.30 uur

Pagina: 109Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
 HA-1001-a-18-1-o 2 / 12 lees verder ►►►

Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 1  Moderne ruilhandel 

 
De titel van tekst 1 luidt ‘Moderne ruilhandel’.  

1p 1 Citeer de twee opeenvolgende zinnen uit de alinea’s 1 tot en met 4 van 
tekst 1 waaruit het best blijkt wat deze ruilhandel inhoudt. 
 
Tekst 1 kan na de inleiding worden onderverdeeld in vijf opeenvolgende 
delen die van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
Deel 1: Bloei van de deeleconomie  
Deel 2: Reactie van de politiek op de deeleconomie 
Deel 3: Nieuwe kansen voor de deeleconomie 
Deel 4: De keerzijde van de deeleconomie 
Deel 5: Geloof in de toekomst 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3?  
1p 3 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
1p 4 Wat wil het Tweede Kamerlid Van Tongeren met het voorbeeld van 

Peerby duidelijk maken? 
Zij wil duidelijk maken dat 
A deelinitiatieven misschien wel efficiënt zijn als het om 

gebruiksvoorwerpen gaat, maar niet geschikt zijn als het om diensten 
gaat. 

B de politiek de trends op het gebied van deelinitiatieven van een 
afstand volgt en passend zal reageren op de ontwikkelingen. 

C de toename van deelinitiatieven momenteel sneller gaat dan de 
economie kan bijhouden waardoor de welvaart in Nederland zal 
afnemen. 

D er grote gevolgen voor de economie kunnen zijn als consumenten 
minder aankopen doen doordat ze meer met elkaar gaan delen. 

 
In tekst 1 komen positieve kanten van de deeleconomie aan bod. 
Deze kunnen in onderstaand schema worden samengevat. 

5p 5 Vul onderstaand schema aan. 
Noteer steeds het nummer en het bijbehorende antwoord. 
 

positieve kanten 

Liesbeth van 
Tongeren 

1 

2 

deelnemers aan 
het onderzoek in 
Amsterdam 

3 

4 

5 
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“‘Want als het echt groot wordt’, (…) ‘kan dat negatieve gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid.” (regels 84-88) 
Uit tekst 1 blijkt dat Van de Glind het niet eens is met deze redenering. 

1p 6 Citeer een zin uit alinea 8 die uitlegt waarom de gevolgen voor de 
werkgelegenheid volgens Van de Glind mee zullen vallen. 
 
In alinea 8 betoogt Van de Glind dat we door de komst van de 
deeleconomie geen economische krimp hoeven te verwachten. 

1p 7 Welk argumentatieschema gebruikt Van de Glind vooral om dit standpunt 
te onderbouwen? 
Hij gebruikt vooral een argumentatieschema op basis van 
A autoriteit. 
B oorzaak en gevolg. 
C vergelijking. 
D voor- en nadelen. 
 

4p 8 Noteer vier verschillende belangrijke bezwaren tegen de deeleconomie uit 
tekst 1 van de critici van die deeleconomie.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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Juul Martin is in alinea 14 van tekst 1 “onveranderd enthousiast over de 
deeleconomie”. (regels 289-291) 

5p 9 Vat Martins redenering uit alinea 14 samen door onderstaand schema aan 
te vullen. 
Noteer steeds de nummers en de bijbehorende antwoorden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1p 10 Wat is het belangrijkste doel van tekst 1? 
In de tekst wordt de lezer vooral 
A enthousiast gemaakt over de kansen van de deeleconomie. 
B overtuigd van de positieve kanten van de deeleconomie. 
C geïnformeerd over de voor- en nadelen van de deeleconomie. 
D gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van de deeleconomie. 
 
 

subargument 
 

5 

standpunt 

1 

argument 1 
 
Het kan ons behoud zijn als het 
gaat om grondstoffen en 
energie. 

argument 2 
 

4 
 

subargument 
 

2 
 

subsubargument 
 

3 
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Tekst 2  Leren lenen 

 
Een inleiding kan verschillende elementen bevatten, zoals: 
1 de aanleiding voor het schrijven van de tekst 
2 een anekdote 
3 een historische schets van het onderwerp 
4 een of meer aansprekende voorbeelden 
5 een probleemstelling 

1p 11 Welke twee elementen uit het bovenstaande rijtje zijn verwerkt in alinea 1 
van tekst 2? 
Noteer alleen de twee nummers. 
 
In alinea 3 klinkt een oordeel door over de rol van de overheid. 

2p 12 Geef op grond van de alinea’s 3 en 4 aan welk oordeel dat is en waaruit 
dat blijkt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
Een kritisch lezer kan in alinea 3 een verkeerde vergelijking zien. 

1p 13 Leg uit waarom hier sprake zou zijn van een verkeerde vergelijking. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 

1p 14 Leg uit waarom hier geen sprake zou zijn van een verkeerde vergelijking. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“Laat er geen misverstand over bestaan, wil uw overheid er maar mee 
zeggen: schulden zijn een moderne vorm van slavernij.” (regels 50-53)  
Dit citaat schetst een overeenkomst tussen schulden en slavernij.  

1p 15 Wat is die overeenkomst?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“Toch is mijn antwoord daarop: ‘Spare me the details’.” (regels 85-86) 
Een kritisch lezer zou kunnen stellen dat dit antwoord in argumentatief 
opzicht niet aanvaardbaar is als reactie op de argumenten van de 
voorstanders, omdat de bewijslast ontdoken zou zijn. 

1p 16 Waarom zou de argumentatie echter wel aanvaardbaar kunnen zijn? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In alinea 4 wordt ingegaan op de verwachting dat jongvolwassenen 
ondanks de nadelen van het ‘sociaal leenstelsel’ toch een studielening 
zullen aangaan. 

2p 17 Hoe komt het volgens tekst 2 dat jongeren toch een studielening 
aangaan? 
Geef een oorzaak en een reden uit alinea 4. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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Volgens alinea 1 is de term ‘sociaal leenstelsel’ een voorbeeld van een 
meesterlijke omdraaiing van betekenissen. 

2p 18 Leg uit waarom de term ‘sociaal leenstelsel’ volgens tekst 2 een 
meesterlijke omdraaiing van betekenissen is. 
Baseer je antwoord op de alinea’s 6 tot en met 8. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
De titel van tekst 2 is ‘Leren lenen’.  

1p 19 Welk van de onderstaande beweringen legt deze titel het best uit? 
A De lezers leren iets over studenten die geld lenen voor hun studie. 
B De overheid wil studenten met het leenstelsel leren omgaan met geld. 
C Leren betekent voor studenten nu ook dat ze moeten leren lenen. 
D Studenten die niet leren om te lenen, komen in geldproblemen. 
 

2p 20 Welk van de onderstaande omschrijvingen geeft de hoofdgedachte van 
tekst 2 het best weer? 
A Het is niet sociaal om een stelsel dat zorgt voor ongelijke kansen in de 

maatschappij, ‘sociaal’ te noemen. 
B Het is onaanvaardbaar dat jongeren door een maatregel van de 

overheid gedwongen worden geld te lenen om te kunnen studeren. 
C Het maken van schulden is een moderne vorm van slavernij waar de 

overheid daadkrachtig tegen op zou moeten treden. 
D Het sociaal leenstelsel benadeelt studenten doordat zij soms tientallen 

jaren ongewild met een schuld blijven zitten. 
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tekstfragment 1 
 
(1) “De overheid investeert fors in studenten en dat is terecht, maar daar 
mogen we als samenleving wel wat voor terugvragen”, beargumenteerde 
de VVD al in het partijprogramma. Het geld dat vrijkomt door de 
studiefinanciering te vervangen door het sociaal leenstelsel wil de VVD 
investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hoewel veel studenten 
op hun achterste benen staan en deze maatregel zelfs een verslechtering 
vinden ten opzichte van de eerder voorgestelde langstudeerboete, vindt 
econoom Dinand Webbink het onterecht om te stellen dat de maatregel 
veel studenten zal afschrikken om te gaan studeren. 
(2) Webbink deed in het verleden voor het Centraal Plan Bureau (CPB) 
onderzoek naar de gevolgen van dergelijke maatregelen in andere 
landen. “In Australië is in de jaren negentig een soortgelijk stelsel 
ingevoerd en er liggen diverse studies over veranderingen in de 
Verenigde Staten. Op basis van de ervaringen in het buitenland 
verwachten we dat ook hier maar weinig studenten zullen afzien van 
studeren”, aldus de econoom.  
(3) Wat studenten vergeten is dat ze, eenmaal afgestudeerd, veel geld 
gaan verdienen. “Veertig tot vijftig procent meer dan vwo-leerlingen die 
meteen gaan werken. En dat hun hele leven lang, dat is al gauw een paar 
ton”, aldus Webbink. Studenten zullen dus later makkelijk in staat zijn om 
hun lening af te lossen. Ze moeten die dan ook zien als een investering in 
hun toekomst, niet als een barrière, vinden de voorstanders. 
(4) “Wat het leenstelsel bovendien sociaal maakt, is dat afgestudeerden 
die later toch te weinig verdienen, niet hoeven af te lossen”, aldus 
econoom Webbink. Ook de Raad van Universiteiten is positief over het 
plan omdat het een kans biedt de opbrengst van de maatregel meteen te 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Ook zou het studenten 
prikkelen om zo snel mogelijk af te studeren. 
 
 naar: de redactie 
 uit: (onder meer) Tubantia en BNDeStem, 10 oktober 2012 
 
 
De econoom Dinand Webbink vindt het volgens tekstfragment 1 onterecht 
om te stellen dat het sociaal leenstelsel veel studenten zal afschrikken om 
te gaan studeren. 

1p 21 Met welk argument onderbouwt hij deze stelling in alinea 2 van 
tekstfragment 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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“[1] Wat studenten vergeten is dat ze, eenmaal afgestudeerd, veel geld 
gaan verdienen. [2] ‘Veertig tot vijftig procent meer dan vwo-leerlingen die 
meteen gaan werken. [3] En dat hun hele leven lang, dat is al gauw een 
paar ton’, aldus Webbink. [4] Studenten zullen dus later makkelijk in staat 
zijn om hun lening af te lossen. [5] Ze moeten die dan ook zien als een 
investering in hun toekomst, niet als een barrière, vinden de 
voorstanders.” (alinea 3, tekstfragment 1) 
 

De redenering in alinea 3 van tekstfragment 1 kan samengevat worden in  
een schema met onderstaande vorm: 

standpunt  

 argument   

  subargument  

   toelichting   

   toelichting  
 

3p 22 Zet de zinnen op de juiste plaats in het schema. 
Neem het schema over en noteer alleen de nummers van je antwoord.  
 
In alinea 1 van tekstfragment 1 en in tekst 2 wordt aan de overheid 
dezelfde verantwoordelijkheid toegeschreven voor het onderwijs. 

1p 23 Welke verantwoordelijkheid is dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
Tekstfragment 1 noemt een toekomstperspectief voor de student en diens 
studieschuld dat niet voorkomt in tekst 2. 

2p 24 Wat houdt dat toekomstperspectief in? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
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Tekst 3  “Er zijn twee redenen waarom het sociale leenstelsel  
    beter is dan het huidige systeem van studiefinanciering” 

 
In de alinea’s 1 tot en met 4 van tekst 3 wordt beargumenteerd waarom 
het nieuwe leenstelsel ‘sociaal’ genoemd kan worden. 
Hieronder staat een schematische weergave van die argumentatie.  

3p 25 Vul het schema aan door op de plaats van de nummers 1 tot en met 4 de 
juiste gegevens uit tekst 3 over te nemen.  
Noteer als antwoord de nummers uit het schema en zet de juiste 
gegevens daarachter. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Waarom is het sociale leenstelsel beter dan het huidige systeem van 
studiefinanciering?” (regels 64-66) 

2p 26 Welke twee hoofdargumenten voor het sociale leenstelsel worden 
gegeven in de alinea’s 5 en 6? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
Geef geen citaten. 
 

subargument 
 
3 

standpunt 

Het nieuwe leenstelsel heeft een sociaal karakter. 

argument 
 

1 

argument 
 

2 

subargument 
 
4 
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Afgaande op het signaalwoord ‘Ten slotte’ dat in alinea 7 van tekst 3 
gebruikt wordt, zou je kunnen denken dat niet twee maar drie 
hoofdargumenten gegeven worden. 
De inhoud van alinea 7 past, ondanks het gebruik van het signaalwoord 
‘Ten slotte’, niet in de opsomming van argumenten voor het sociale 
leenstelsel. 

1p 27 Waarom past de inhoud van alinea 7 niet in de opsomming van 
argumenten? 
De inhoud van alinea 7 is geen argument voor het sociale leenstelsel 
A omdat het argument zowel geldt voor het sociale leenstelsel als voor 

het oude systeem. 
B omdat het feit dat de overheid nog altijd het grootste deel van het 

onderwijs betaalt, niets te maken heeft met het begrip ‘sociaal’. 
C omdat het veeleer een verwijt is aan de auteurs van het artikel waarop 

tekst 3 reageert. 
D omdat uit de toelichting in alinea 7 blijkt dat er onvoldoende 

onderbouwing is voor de bewering die in de voorafgaande alinea 
gedaan werd. 

 
 

Tekst 2 en 3  Overkoepelende vragen 

 
“Hier vloeit uit voort dat de afbetalingstermijn en het rentepercentage 
buitengewoon schappelijk zijn in verhouding tot die van een particulier of 
een bank.” (tekst 3, regels 50-55)  
In tekst 2 staat een reactie op een vergelijkbare uitspraak. 

1p 28 Citeer het zinsgedeelte uit tekst 2 waarin die reactie staat. 
 
Tekst 2 legt de nadruk op de negatieve kanten van het nieuwe leenstelsel. 
In tekst 3 wordt ook een positieve kant gezien aan het moeten opbouwen 
van een schuld voor je studie. 

1p 29 Welke positieve kant is dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
 

Tekst 4  Vraatzucht 

 
“En over televisiekok Jamie Oliver, die vindt dat op elke school verplicht 
kookles moet worden gegeven.” (regels 17-20) 

1p 30 Welk argument voor verplichte kooklessen op school geeft Oliver volgens 
tekst 4? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In alinea 2 wordt beargumenteerd dat onze maatschappij geobsedeerd is 
door voedsel. Een kritisch lezer zou in deze argumentatie vooral een 
bepaald type drogreden kunnen zien. 

1p 31 Welk type drogreden is dat? 
A een cirkelredenering 
B een onjuist beroep op een oorzaak-gevolgschema 
C een overhaaste generalisatie 
D een verkeerde vergelijking 
 
In alinea 3 spreekt de auteur haar verbazing uit.  

1p 32 Waarover is zij precies verbaasd? 
De auteur is verbaasd over het feit dat  
A mensen die gezond zijn zo moeilijk doen over hun eetgewoontes. 
B mensen massaal kookboeken kopen die diëten voorschrijven die 

bedoeld zijn voor zieke mensen. 
C mensen voor hun gezondheid dan weer het ene product en dan weer 

het andere aanschaffen. 
D mensen zonder medische noodzaak een extreem eetpatroon gaan 

volgen. 
 
“De gezondheidsfreaks en voedselsnobs kijken over mijn schouder mee 
en schudden vol medelijden het hoofd.” (regels 98-101) 

1p 33 Waarom schudden de gezondheidsfreaks en voedselsnobs vol medelijden 
het hoofd? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
Uit tekst 4 blijkt een afkeer van de huidige obsessie met voedsel. In 
alinea 2 staan diverse woorden die die afkeer tot uitdrukking brengen. 

3p 34 Citeer er vijf. 
 
De titel van tekst 4 is ‘Vraatzucht’. 

1p 35 Leg uit waarom deze titel eigenlijk niet goed bij de tekst past. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

2p 36 Welke van de onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van 
tekst 4 het best weer? 
A Mensen moeten zich niet zo druk maken om alle eisen die de 

voedselgoeroes uit de media aan ons stellen. 
B Onze obsessie voor voedsel blijkt vooral uit de toegenomen aandacht 

voor gastroporno en gezond en biologisch eten. 
C Veel mensen zijn tegenwoordig overdreven intensief met voedsel 

bezig en dat is onnodig en onzinnig. 
D We moeten de voedselindustrie meer gaan wantrouwen om te 

voorkomen dat we steeds elke modegril volgen. 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Moderne ruilhandel 
 
(1) Begin 2010 besloot de Nijmege-
naar Juul Martin dat hij een huis ging 
bouwen. Zonder geld. Gewoon om te 
kijken of dat zou lukken. Een be-
vriende architect maakte gratis een 5 

ontwerp. Een wethouder zag wat in 
het experiment en stelde een stuk 
grond ter beschikking. De plaatselijke 
krant interviewde Martin, en dat 
leverde meer dan zeventig reacties 10 

op van mensen die mee wilden 
bouwen. “Ik zette een verlanglijst on-
line van alles wat ik nodig had. En 
mensen kwamen spontaan spullen 
brengen die ze niet meer nodig had-15 

den”, vertelt Martin.  
(2) Het zogenaamde Huis van 
Overvloed kwam van de grond dank-
zij een groep enthousiastelingen en 
kostte uiteindelijk negenhonderd 20 

euro. Het moest een werk- en ont-
moetingsplek worden voor duurzame 
ondernemers, maar vlak voor de 
opening brandde het af. Dat was een 
klap, maar Martin was niet verslagen. 25 

“Het was gelukt voor heel weinig geld 
een huis te bouwen, en daar ging het 
om. Ik had het bewijs geleverd dat je 
geen geld nodig hebt om iets voor 
elkaar te krijgen.” Sindsdien is Martin 30 

een fervent pleitbezorger van wat we 
tegenwoordig kennen als de ‘deel-
economie’.  
(3) De deeleconomie viert hoogtij. 
Steeds meer mensen maken, net als 35 

Juul Martin, gebruik van onbenutte 
spullen of diensten die anderen ter 
beschikking stellen. Vaak betalen ze 
er een bescheiden bedrag voor, 
soms stellen ze er een wederdienst 40 

tegenover. Er zijn de afgelopen tijd 
onnoemelijk veel deelinitiatieven op-

gedoken, en ze blijven als padden-
stoelen uit de grond schieten. Een 
van de eerste was Couchsurfing, een 45 

site waar je gratis overnachtingsplek-
ken kunt vinden bij mensen thuis. 
Inmiddels heeft Couchsurfing meer 
dan negen miljoen leden in 120.000 
steden over de hele wereld. Andere, 50 

enorm succesvolle deelplatforms zijn 
Airbnb, waar je logeeradressen over 
de hele wereld kunt vinden en 
SnappCar, waar je goedkoop een 
auto van een particulier kunt huren. 55 

Populair zijn ook Peerby, voor het 
lenen van spullen bij mensen in je 
wijk, en Thuisafgehaald, voor een 
zelfgekookte maaltijd, af te halen bij 
iemand in je buurt.  60 

(4) “Ik denk echt dat de deelecono-
mie de toekomst heeft”, zegt 
GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van 
Tongeren. Zij vindt dat de overheid 
de deeleconomie moet stimuleren en 65 

schreef daar onlangs een notitie 
over. “Lange tijd was het de trend dat 
bedrijven steeds groter werden. Daar 
hebben mensen genoeg van. Mensen 
gaan tegenwoordig aan de slag met 70 

crowdfunding1) in plaats van met 
ING, met Thuisafgehaald in plaats 
van met Unilever en met Airbnb in 
plaats van met het Hilton Hotel. 
Dankzij de deeleconomie kunnen we 75 

efficiënter omgaan met goederen. En 
het past ook in het ideaal van de 
participatiemaatschappij die de over-
heid voorstaat”, zegt ze.  
(5) Van Tongeren vond gehoor bij 80 

minister Henk Kamp van Economi-
sche Zaken, die een onderzoek laat 
doen naar de effecten van de deel-
economie op de arbeidsmarkt. “Want 
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als het echt groot wordt”, stelt Van 85 

Tongeren, “kan dat negatieve gevol-
gen hebben voor de werkgelegen-
heid. Als iedereen via Peerby elkaars 
boor, hogedrukspuit en steengrill 
gaat lenen, dan zakt de verkoop van 90 

die spullen in. Als de deeleconomie 
echt aanslaat, krijgen we een lager 
bruto nationaal product. Dan moeten 
we kijken naar een andere definitie 
van welvaart.” 95 

(6) Dat zulke initiatieven concurrentie 
kunnen gaan vormen voor bestaande 
bedrijven, is de laatste tijd duidelijk 
geworden. Airbnb heeft alleen in 
Amsterdam al zo’n 5000 adressen, 100 

Couchsurfing zelfs ruim 13.000. Dat 
betekent vooral voor goedkope hotels 
fikse concurrentie. Om die reden is 
Airbnb in New York verboden, maar 
die kant lijkt het hier niet op te gaan. 105 

“In bepaalde markten gaan inderdaad 
klappen vallen”, zegt Pieter van de 
Glind. Hij is medeoprichter van 
ShareNL, het Nederlandse kennis-
platform voor de deeleconomie. Voor 110 

zijn studie duurzame ontwikkeling 
deed hij onderzoek naar de bereid-
heid van mensen om mee te doen 
aan de deeleconomie. “En daaruit 
bleek dat heel veel mensen graag 115 

willen delen.” Voor zijn onderzoek 
ondervroeg hij 1330 inwoners van 
Amsterdam, en 84 procent van hen 
wilde aan minstens één deelinitiatief 
meedoen. Hun motieven liepen uit-120 

een. Sommige respondenten was het 
om het financiële voordeel te doen, 
andere ging het om duurzaamheid, 
en weer andere vonden juist het 
contact met andere mensen leuk. 125 

Van de Glind: “De bereidheid om te 
delen is heel groot, maar uit mijn on-
derzoek bleek ook dat de websites 
die dat mogelijk maken, nog niet erg 
bekend zijn. Mijn conclusie is: dit 130 

gaat flink groeien.” 

(7) Volgens Van de Glind speelt 
internet een cruciale rol bij de deel-
economie en is de crisis een van de 
drijvende krachten. “Eigenlijk is delen 135 

al zo oud als de weg naar Rome, 
maar vroeger deelde je alleen met je 
vrienden, je familie en je buren. 
Dankzij internet kan het nu op een 
schaal die voorheen ondenkbaar 140 

was. Delen blijkt gewoon een effi-
ciëntere en goedkopere manier om 
aan de dingen te komen die je nodig 
hebt, dan kopen. Het is ook een veel 
efficiëntere manier van ondernemen. 145 

Een ouderwets autoverhuurbedrijf 
heeft een pand nodig, personeel en 
een wagenpark. Een onderneming 
als SnappCar kan het af met één 
kantoortje, waar een paar medewer-150 

kers ervoor zorgen dat de website 
goed functioneert. Ik denk dat we 
met z’n allen naar een andere men-
taliteit gaan.” 
(8) Moeten we dat wel willen? Wat 155 

gebeurt er met de werkgelegenheid 
als we geen auto’s en boormachines 
meer gaan kopen maar gaan delen? 
“We hebben dat al eens eerder mee-
gemaakt. Dat was met de entree van 160 

de stoommachine”, zegt Van de 
Glind. “Toen verdween er ook allerlei 
werkgelegenheid. Uiteindelijk leidde 
die entree tot economische groei. Het 
geld dat mensen niet uitgeven aan 165 

auto’s of boormachines geven ze aan 
andere dingen uit. Ik denk inderdaad 
dat over tien, twintig jaar de helft van 
de beroepen die we nu kennen, niet 
meer bestaat. Er zijn dan minder ba-170 

nen, maar de drempel tot onderne-
merschap is verlaagd. Ondernemen 
via instituten, zoals tot nu toe 
gebeurde, verliest zijn bestaansrecht. 
En we staan nog maar aan het begin 175 

van de nieuwe ontwikkelingen.” 
(9) Niet iedereen is echter enthou-
siast. De Zuid-Koreaanse filosoof 
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Byung-Chul Han, die in Berlijn woont, 
noemde onlangs de deeleconomie 180 

een voorbeeld van ‘de extreme vorm 
die het kapitalisme heeft aangeno-
men’. In een interview met Vrij 
Nederland haalde hij het Duitse initia-
tief Wundercar aan, een online 185 

carpoolcentrale voor ritjes binnen de 
stad. Betalen is niet verplicht, maar 
als je tevreden bent over de 
chauffeur, kun je die een fooi geven 
en een goede beoordeling op de 190 

website. “Wundercar laat zich erop 
voorstaan dat het de gemeenschaps-
zin vergroot en dat tijdens de ritjes 
nieuwe vriendschappen ontstaan, 
maar in werkelijkheid gaat het hier 195 

om geld verdienen en goede beoor-
delingen krijgen, zodat je de vol-
gende keer in je vrije tijd onder het 
mom van gemeenschapszin weer wat 
extra zakcenten kunt opstrijken. Zo 200 

zijn deugden als vriendelijkheid en 
gastvrijheid volledig geëconomi-
seerd.” 
(10) Die kritiek is deels terecht, vindt 
Koen Frenken, hoogleraar innovatie-205 

studies aan de Universiteit Utrecht. 
“Als je kijkt naar een bedrijf als 
Airbnb, dan is dat een heel commer-
cieel, kapitalistisch bedrijf, ook omdat 
zijn werknemers vrij weinig verdie-210 

nen. Maar er zijn ook initiatieven 
waarvoor die kritiek niet geldt.” Het 
probleem is volgens hem dat ‘de 
deeleconomie’ een containerbegrip is 
geworden waaronder ook initiatieven 215 

zijn gaan vallen die niets met delen 
te maken hebben. “Echt delen is el-
kaar gebruik laten maken van onbe-
nutte goederen.”  
(11) Frenken verwacht dat het delen 220 

van auto’s en appartementen en mo-
gelijk ook van kleding in de toekomst 
heel gewoon wordt. “Vanuit milieu-
oogpunt is het pure winst. De vraag 
is alleen: gaan mensen het onderling 225 

doen, of gaan bedrijven bemiddelen? 
Die bedrijven kunnen via hun web-
sites allerlei informatie over klanten 
vergaren, en die informatie is ont-
zettend veel waard. Die auto’s en 230 

appartementen waarvan jij gebruik-
maakt, gaan sensoren krijgen, zodat 
het bedrijf weet waar je bent en wat 
je doet. Met die informatie kunnen 
andere partijen jou weer diensten en 235 

reclame aanbieden. Daar valt veel 
geld mee te verdienen, en daarom 
kan dit heel groot worden. Maar 
mensen krijgen zo wel steeds minder 
privacy, dat is het nadeel. En wie ge-240 

bruikt straks al die data? Wat als 
verzekeringsbedrijven met die kennis 
aan de slag gaan?” 
(12) Hij maakt zich ook zorgen over 
wat er gaat gebeuren als grote deel-245 

platforms, zoals Airbnb, het monopo-
lie krijgen. “Iedereen wil zijn goede-
ren of diensten aanbieden via het 
grootste platform, dus je loopt het 
risico op monopolievorming. Maar 250 

willen we wel dat al die persoonlijke 
gegevens terechtkomen bij giganti-
sche internetbedrijven? Over de 
macht van dat soort bedrijven moe-
ten we als samenleving goed naden-255 

ken.” 
(13) Een andere zorg voor Frenken is 
het systeem van reviews waarmee 
veel deelinitiatieven werken. Als een 
gebruiker een goede beoordeling van 260 

jouw appartement op Airbnb plaatst, 
levert je dat nieuwe klanten op. Maar 
een slechte review kan verhuur be-
moeilijken. “Beoordelingen kunnen 
ook vals zijn, gecoördineerd door de-265 

gene die het appartement aanbiedt. 
Er zijn allerlei beperkingen en oneer-
lijkheden aan dat reviewen. En is een 
cultuur waarin iedereen elkaar be-
oordeelt wel zo wenselijk? Kun je 270 

dan nog wel gewoon een slechte dag 
hebben zonder dat dat meteen in een 
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vernietigende beoordeling resulteert? 
In ons oude stelsel waren de risico’s 
anoniem en werden ze opgevangen 275 

door de sociale zekerheid. Maar 
mensen hebben genoeg van 
anonimiteit. Ze willen elkaars ge-
reedschap gebruiken en elkaars kle-
ding lenen.” 280 

(14) En Juul Martin, de man die voor 
negenhonderd euro een huis bouw-
de? Die is inmiddels alweer bezig 
met een ander project. Onlangs 
opende hij in Nijmegen de deelwin-285 

kel. In die winkel kun je geen spullen 
kopen, maar je kunt er leren hoe je 
alles kunt vinden wat je nodig hebt 
zonder het te kopen. Hij is onveran-
derd enthousiast over de deeleco-290 

nomie. “De toekomst is dat deelinitia-
tieven gaan behoren tot de stan-
daardkeuzemogelijkheden. De deel-
economie zal ons behoud kunnen 
zijn als het gaat om grondstoffen en 295 

energie. Het is een belangrijke op-
lossing voor de problemen die ont-
staan wanneer bij mensen in de op-
komende economieën de behoefte 
aan spullen groeit. Tweeëneenhalf 300 

miljard Aziaten kunnen nu eenmaal 
niet allemaal een auto bezitten. En 
misschien is het ook wel een oplos-
sing voor de toenemende eenzaam-
heid. Door de deeleconomie krijgen 305 

we weer verbinding met onze buren. 
En wie weet: misschien gaan we wel 
meer voor elkaar openstaan.” 

 
 naar: Renate van der Zee 
 uit: HP de Tijd 2014/2015 nr. 12/01 
 
Renate van der Zee is journalist en schrijver. 
 

 
 

noot 1 crowdfunding: een manier van financieren waarbij veel investeerders een klein bedrag 

investeren in een project waarbij zij zich betrokken voelen 
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Tekst 2 

 
Leren lenen 
 
(1) De afgelopen jaren hebben we in 
de politiek heel wat meesterlijke 
omdraaiingen van betekenissen de 
revue zien passeren: bezuinigingen 
die ‘hervormingen’ of ‘ombuigingen’ 5 

worden genoemd, oorlogen die plots 
doorgaan voor ‘wederopbouw-’ of 
‘vredesmissies’, het afbouwen van de 
verzorgingsstaat onder het motto 
‘participatiesamenleving’. Aan dit rij-10 

tje mag nu weer een nieuwe term 
worden toegevoegd: het ‘sociaal  
leenstelsel’.  
(2) Jarenlang is schuld het alfa en 
omega van alle ellende in de wereld 15 

geweest. Amerikaanse huizenbezit-
ters die massaal hun hoofd in de 
hypotheekstrop staken en zo de ban-
kensector naar de rand van de af-
grond duwden. Overheden die de 20 

begrotingstekorten tot ongekende 
hoogten opstuwden om de financiële 
sector overeind te houden. Zuid-
Europese landen die op het randje 
van faillissement balanceerden door 25 

bloedrode cijfers in de huishoud-
boekjes. Op de pof gebouwde vast-
goedprojecten die als zeepbellen uit 
elkaar spatten. Consumenten die 
zichzelf de schuldhulpverlening in 30 

hielpen door op kosten van Dirk 
Scheringa1) & Co hun te dure keu-
kens en vakanties voor te financie-
ren. Als er, kortom, één les te trekken 
is uit zeven jaar crisis, dan is het wel: 35 

na schuld volgt boete.  
(3) Sterker nog, schulden zijn zo ge-
vaarlijk gebleken dat sinds 2009 op 
iedere lening verplicht van over-
heidswege een waarschuwing dient 40 

te worden afgegeven, zoals op ieder 
sigarettenpakje ook moet worden 

vermeld hoe dodelijk tabak is. ‘Let 
op! Geld lenen kost geld.’ Het uit-
roepteken staat er niet voor niets, 45 

zou je zeggen, en ook het logo dat 
naast deze waarschuwing prijkt, is 
weinig dubbelzinnig: een mannetje 
met een euroteken geketend aan zijn 
enkel. Laat er geen misverstand over 50 

bestaan, wil uw overheid er maar 
mee zeggen: schulden zijn een mo-
derne vorm van slavernij. De voet-
boei van het 21ste-eeuwse kapita-
lisme. 55 

(4) Flash forward2) naar juni 2014: 
dag ‘schuld is slavernij’, hallo ‘sociaal 
leenstelsel’. Let op! Geld lenen, je 
kunt er vroeg genoeg mee beginnen. 
Bijvoorbeeld als je net achttien bent, 60 

je brein nog een kleine zes jaar 
onderontwikkeld is en je lange-
termijnplanning ongeveer zo ver 
strekt als die van een eendagsvlieg. 
Laat deze brave burgers in de dop, 65 

die zichzelf over een jaar of tien ook 
al massaal in de schulden zullen 
steken voor een dak boven hun 
hoofd, alvast maar wennen aan het 
idee: de komende dertig jaar zal je 70 

leven in het teken staan van het af-
betalen van je verleden. Niet dat je 
daar met je puberbrein de implicaties 
al van doorgrondt. Bovendien zul je 
wel moeten als je straks nog enige 75 

kans wilt maken op de arbeidsmarkt, 
maar toch. Leren is leren lenen. 
(5) Nu zullen voorstanders zeggen: 
“Overdrijf niet zo, Rob, de voorwaar-
den van de lening zijn uiterst coulant, 80 

hoor: als je te weinig verdient, hoef je 
niets af te betalen, de rente is hart-
stikke laag en de afbetalingstermijn 
ontzettend lang.” Allemaal waar. 
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Toch is mijn antwoord daarop: “Spare 85 

me the details”.3) Het gaat hier niet 
om de voorwaarden, het gaat hier om 
het principe: dat je leven, nog voor-
dat het goed en wel begonnen is, al 
gepaard gaat met het opbouwen van 90 

een schuld. Dat het onderwijs, het 
meest fundamentele onderdeel van 
een beschaafde samenleving, dat-
gene wat de criminaliteit bestrijdt, de 
economie draaiende houdt en de 95 

vooruitgang waarborgt, voortaan op 
afbetaling komt. Dat er rente zit op 
onze toekomst.  
(6) Onbegrijpelijk is het, en vooral: 
hypocriet. “Onderwijs als motor van 100 

de kenniseconomie”, oreert de PvdA 
in haar partijprogramma. “Nederland 
moet uitmunten in wetenschap en 
beroepsonderwijs”, vindt D66. En: 
“Schulden maken mag nooit lonen!”, 105 

orakelde de VVD onlangs nog in een 
persbericht. Behalve als het om de 
toekomst der natie gaat, kennelijk. 
Dan wordt het zelfs aangemoedigd. 
En voor wie uit een niet al te bevoor-110 

deeld milieu komt: min of meer ver-
plicht gesteld. Dat het onderwijs er 
substantieel ontoegankelijker door 
wordt, dat doorstuderen enorm wordt 
ontmoedigd, dat de kloof tussen de 115 

haves en have nots4) zo alleen maar 
groter wordt: we nemen het op de 
koop toe. Geld lenen, wie is er niet 
groot mee geworden?  
(7) Zo begint de werkelijke droom 120 

van dit kabinet zich langzaam maar 
zeker te ontvouwen: een land vol ge-
hoorzame, hardwerkende, belasting-
betalende burgers die hun hele werk-
zame leven geketend zijn aan een 125 

overheid waarbij ze al vanaf hun 
achttiende levensjaar in het krijt 
staan. De schuld kan, als je een 
beetje ambitieuze leerling bent, zelfs 
oplopen tot wel dertigduizend euro: 130 

op je 22ste meer dan een jaarsalaris. 
Voor de toekomstige advocaten en 
accountants al geen pretje, laat staan 
voor de loodgieters en lassers in spe.  
(8) Noem dat maar sociaal. 135 

 
 naar: Rob Wijnberg 
 uit: De Groene Amsterdammer, 5 juni 2014 
 
Rob Wijnberg is filosoof, publicist en hoofdredacteur van De Correspondent, een 
online journalistiek platform met leden. 
 

 
 

noot 1 Dirk Scheringa: bestuursvoorzitter van de DSB, een bank, die na veel commotie over 

 wantoestanden in 2009 failliet ging 

noot 2 Flash forward: letterlijk: flits vooruit, vooruitblik 

noot 3 Spare me the details: vrij vertaald: Laten we het niet over de details hebben. 

noot 4 haves en have nots: degenen die wel iets hebben en degenen die niets hebben 
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Tekst 3 

 
“Er zijn twee redenen waarom het sociale leenstelsel beter is dan het 
huidige systeem van studiefinanciering” 
 
(1) In een buitengewoon tendentieus 
opiniestuk geeft de Landelijke 
Studenten Vakbond (LSVb) een on-
eigenlijk en vooral onvolledig beeld 
van de redenen om voor het hervor-5 

men van de studiefinanciering te 
pleiten. Door uitsluitend te focussen 
op het argument dat door middel van 
studiefinanciering mensen met een 
laag inkomen de studie subsidiëren 10 

van studenten die zelf in de toekomst 
mogelijk dankzij deze studie goed 
gaan verdienen, doet de LSVb geen 
recht aan de werkelijkheid. Wij den-
ken dat deze discussie meer verdient 15 

dan stemmingmakerij en zetten 
graag uiteen waarom wij van mening 
zijn dat het invoeren van een sociaal 
leenstelsel een goede ontwikkeling 
binnen het Nederlandse onderwijs 20 

zou zijn. 
(2) Allereerst vergeet de LSVb ge-
makshalve te vermelden dat er een 
alternatief is. Mensen die het niet met 
de LSVb eens zijn, worden weggezet 25 

als mensen die “bezuinigen op stu-
denten”, zonder te erkennen dat de 
écht inhoudelijke discussie niet zo 
zwart-wit is, en over alternatieven 
gaat. Een sociaal leenstelsel is het 30 

beste alternatief: studenten lenen 
geld in plaats van dat ze het zomaar 
krijgen, maar dan wel op een eerlijke, 
sociale manier die voorkomt dat de 
toegankelijkheid van studeren in het 35 

geding komt.  
(3) Dat is waar de LSVb aan voorbij-
gaat: de lening die wordt aangegaan 
voor het volgen van een studie wordt 
terugbetaald naar draagkracht. Wan-40 

neer een studie een minder hoog 

economisch rendement heeft, mag 
iemand er langer over doen om deze 
terug te betalen en kan een eventu-
ele restschuld in het ergste geval uit-45 

eindelijk worden kwijtgescholden.  
(4) Daarnaast wordt het sociale as-
pect bekrachtigd door het feit dat er 
bij de Staat wordt geleend en niet bij 
een particulier of een bank. Hier 50 

vloeit uit voort dat de afbetalings-
termijn en het rentepercentage bui-
tengewoon schappelijk zijn in verhou-
ding tot die van een particulier of een 
bank. Ook kan de lener in het geval 55 

van problemen met betrekking tot de 
aflossing veel makkelijker tot een 
oplossing komen met de financier 
zonder in een sneltreinvaart in allerlei 
financiële problemen te raken, het-60 

geen regelmatig voorkomt bij mensen 
die zich committeren aan leningen bij 
banken of particulieren. 
(5) Waarom is het sociale leenstelsel 
beter dan het huidige systeem van 65 

studiefinanciering? Om twee rede-
nen: allereerst is de keuze om te 
gaan studeren een keuze om in jezelf 
te investeren. Meer financiële verant-
woordelijkheid voor deze keuze kan 70 

ervoor zorgen dat een student een 
grotere prioriteit aan zijn of haar op-
leiding geeft en een grotere inzet 
toont. Dat het leenstelsel sociaal is, 
zorgt ervoor dat die financiële prikkel 75 

het voor niemand, die over de juiste 
kwaliteiten beschikt en aan de gestel-
de opleidingseisen voldoet, onmoge-
lijk maakt om deze keuze te maken.  
(6) Daarnaast is er nog een ander 80 

‘detail’ dat de LSVb gemakshalve is 
vergeten. Geld kun je maar een keer 
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uitgeven en elke euro die je aan on-
derwijs uitgeeft moet dan ook zo 
goed mogelijk worden besteed. Wan-85 

neer we de manier waarop studies in 
Nederland worden gefinancierd om-
vormen tot een sociaal leenstelsel, 
komt er 800 miljoen euro vrij, wat aan 
de kwaliteit van onderwijs ten goede 90 

zou kunnen, en naar onze mening 
ook zou moeten, komen. Een bedrag 
dat broodnodig is, maar gezien de 
huidige economische situatie niet 
eenvoudig op een andere manier kan 95 

worden vrijgemaakt. 
(7) Ten slotte negeert de LVSb ook 
dat de Nederlandse staat ook bij in-
voering van een sociaal leenstelsel 
nog het grootste deel van het onder-100 

wijs van de student betaalt via het 
gesubsidieerde collegegeld.  
(8) Kortom: wanneer er een sociaal 
leenstelsel wordt ingevoerd, wordt 
niemand opgezadeld met een on-105 

draaglijke schuldenlast, heeft ieder-
een die aan de ingangseisen van een 
studie voldoet de mogelijkheid om 
ook die studie te gaan doen zonder 
financiële drempels en kan ook in 110 

deze zware economische tijden geïn-
vesteerd worden in de kwaliteit van 
ons onderwijs. Een schoolvoorbeeld 
van een goede hervormingsmaat-
regel. De LVSb zou er goed aan 115 

doen hem te steunen, maar zou het 
voorgestelde sociale leenstelsel op 
zijn minst eerlijk kunnen weergeven. 

 
naar: Bram Dirkx en Nikie van Thiel 
uit: de Volkskrant, 6 juni 2012 
 

Bram Dirkx was voorzitter van de JOVD, een liberale politieke 
jongerenorganisatie die gelieerd is aan de VVD. Nikie van Thiel was voorzitter 
van de Jonge Democraten, een politieke jongerenorganisatie met vergelijkbare 
idealen als D66. 
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Tekst 4 

 
Vraatzucht 
 
(1) De westerse industriële bescha-
ving eet zichzelf dom. Met die stelling 
begint het boek You aren’t what you 
eat1) van Steven Poole. Een aanra-
der uit NRC Lux; ik las het deze 5 

week. Het is een verrukkelijke aan-
klacht tegen gastroporno2), tegen de 
eetschrijvers met hun bijbels (de 
groentebijbel, barbecuebijbel, party-
foodbijbel) en vooral tegen de 10 

foodies, die “de wereld alleen kunnen 
ervaren door hem in de mond te 
stoppen. Als reusachtige baby’s”. 
Poole schrijft over de voedselschrij-
ver Michael Pollan, die predikt dat we 15 

bewust moeten eten omdat elke 
maaltijd een karmic price3) heeft. En 
over televisiekok Jamie Oliver, die 
vindt dat op elke school verplicht 
kookles moet worden gegeven. 20 

Welke lessen er precies plaats moe-
ten maken voor het grillen, bakken 
en blancheren zegt hij er niet bij, om-
dat je door het ‘medium’ voedsel al-
les kunt leren wat je nodig hebt in het 25 

leven. Poole legt genadeloos de 
transcendentale larie van dit ‘je-bent-
wat-je-eettijdperk’ bloot. Ik kan u het 
boek van harte aanbevelen. 
(2) Heeft onze maatschappij een eet-30 

stoornis? Ik ben ervan overtuigd. Het 
is geen anorexia nervosa, we zijn 
niet boulimisch of vraatzuchtig. Nee, 
we zijn gewoonweg geobsedeerd. En 
niet alleen door gastroporno. Ik ken 35 

te veel mensen die een sapkuur on-
dergaan, omdat ze ervan overtuigd 
zijn dat ze van binnen ‘schoonge-
spoeld’ moeten worden, als ware hun 
lichaam een pvc-buizenstelsel. Ik ken 40 

te veel mensen die regelmatig 
vasten, omdat de oermens dat ook 

deed. Ik ken er te veel die geen 
koolhydraten meer eten, of geen 
vlees, of nu echt gaan ‘afkicken’ van 45 

suiker. Ik ken te veel mensen die 
wauwelen over organisch en ‘echt’ 
eten en die spookverhalen versprei-
den over zogenaamd giftige E-
nummers. Ik ken er te veel die 50 

biologisch met gezond en duurzaam 
verwarren. Het zijn intelligente men-
sen, gezond, jong, en ze breken vrij-
willig hun hersens over zoiets futiels 
als hun voeding. Bezorgd voeren ze 55 

gesprekken aan tafel over de vraag 
of de spaghetti bolognese hen nu wél 
of niet dichter bij het graf gaat 
brengen. Alsof de levensverwachting 
53 is en geen 83. Waanzin. 60 

(3) Mijn grootste verbazing is dat 
mensen bereid blijken, nee er zelfs 
buitengewoon in geïnteresseerd zijn, 
hun eetpatroon radicaal te verande-
ren. Ik ging tijdens mijn studententijd 65 

om met een meisje dat noodgedwon-
gen een glutenvrij dieet volgde, om-
dat ze leed aan coeliakie4). Geen 
brood, geen pasta, geen koekje bij 
de koffie. Het was een hoogst irri-70 

tante aandoening, waardoor ze altijd 
moeilijk moest doen over eten. Wat 
blijkt nu? Grote groepen Nederlan-
ders kopen het boek Broodbuik of 
Voedselzandloper, en volgen, zonder 75 

enige medische indicatie of andere 
noodzaak, precies dit glutenvrije 
dieet. Na jarenlang vet vermijden en 
daarna suiker is tarwe de nieuwe 
vijand. Een beetje hipster koopt een 80 

glutenvrij kookboek en laat alle brood 
en pasta voortaan links liggen.  
(4) Het is moeilijk je te onttrekken 
aan die voedselobsessie. De tijd-
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geest resoneert in alles wat ik eet. 85 

Mijn broodje kaas (kaas = zuivel = 
slecht, brood = snelle suikers = 
slecht, alles met te veel zout = 
slecht), mijn glaasje sinaasappelsap 
(met suiker = slecht, vermoedelijk 90 

bespoten, niet puur maar uit concen-
traat = nep), mijn kopje Pickwickthee 
(nep, slecht, fabrieksspul), de aard-
beienyoghurt (niet het seizoen), mijn 
cracker met margarine (kankerver-95 

wekkend), mijn kant-en-klaarmaaltijd 
uit de magnetron (wil je soms dood?) 
– niks smaakt meer hetzelfde. De 
gezondheidsfreaks en voedselsnobs 
kijken over mijn schouder mee en 100 

schudden vol medelijden het hoofd. 
(5) Je moet immers je groenten zelf 
snijden, omdat je er dan bewust mee 
bezig bent. Ook al bestaat een derde 
van alle huishoudens uit één per-105 

soon, je mag vooral niet voor de tele-
visie eten, want elke hap moet met 
aandacht gekauwd worden. Je mag 
niets weggooien, je mag niets in de 
magnetron stoppen, je moet sei-110 

zoensgroente kopen, liefst een van 
de tien courgettes die jaarlijks uit de 
wijkmoestuin komen, want ja, lokaal 
is beter. Er is jaren gestreden voor 
het toelaten van Afrikaanse land-115 

bouwproducten op de Europese 
markt, maar door een recent misver-
stand over de duurzaamheid van lo-
kaal voedsel, blieven zelfs de groot-
ste wereldverbeteraars geen Afri-120 

kaanse bonen meer. 
(6) Maar ik kan u vertellen: ik zal me 
tegen de gekte verzetten. Ik omarm 
de vooruitgang die ervoor zorgt dat 
banale zaken als voeding steeds 125 

minder tijd hoeven te kosten. Ik wei-
ger te koken als dit niet nodig is. Ik 
weiger groente te snijden als er ma-
chines bestaan die dit voor mij doen. 
Ik weiger ‘bewust’ te eten. Ik weiger 130 

me te verdiepen in de vraag waar de 
kipfilet vandaan komt. En ik weiger 
om langer over mijn voedsel na te 
denken dan strikt noodzakelijk. U 
mag uw gastroporno bij u houden. Ik 135 

heb betere dingen te doen. 
 
naar: Rosanne Hertzberger 
uit: NRC Handelsblad, 2 en 3 november 2013  
 

Rosanne Hertzberger is microbioloog en columnist. 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 

 

noot 1 You aren’t what you eat: Fed up with gastroculture: een pamflet van Steven Poole 

tegen de in zijn ogen culinaire hysterie van het moment 

noot 2 gastroporno: (oorspronkelijk van culinair journalist Johannes van Dam) het mooi in 

beeld brengen van voedsel; vrij vertaald: eten mooier maken dan het is 

noot 3 karmic price: de prijs die je, volgens de leer van het Boeddhisme en Hindoeïsme, bij 

reïncarnatie betaalt voor de handelingen die je in het verleden hebt verricht 

noot 4 coeliakie: ongeneeslijke stofwisselingsziekte, veroorzaakt door een glutenintolerantie 

einde  
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HA-1001-a-18-2-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Wie goed doet... komt nooit in het journaal (en dat is  
   een groot probleem) 

 
1p 1 Welke uitspraak over de inhoud van de alinea’s 1 tot en met 3 van tekst 1 

is juist, in relatie tot de inhoud van alinea 4? 
De alinea’s 1 tot en met 3 beschrijven 
A actuele situaties die aantonen dat vluchtelingen in Nederland welkom 

zijn, terwijl uit alinea 4 blijkt dat ze dat niet zijn. 
B anekdotes die er aanleiding toe geven dat de Nederlandse media 

gewantrouwd worden, wat bevestigd wordt in alinea 4.  
C de wensen van het Nederlandse volk en die van het kabinet, 

waartussen een tegenstelling bestaat die duidelijk wordt in alinea 4. 
D voorbeelden van positief nieuws over vluchtelingen, terwijl in alinea 4 

staat dat die voorbeelden niet in het nieuws komen. 
 
“Vertrouwen in de mensheid? Wacht even – voor veel mensen geldt 
eerder het tegenovergestelde.” (regels 37-39) 
Hieronder staan vier beweringen over deze uitspraak. 
1 De uitspraak benadrukt dat het ongepast is voor de mensen om geen 

vertrouwen te hebben in de mensheid. 
2 De uitspraak maakt de mensen belachelijk die geen vertrouwen 

hebben in de mensheid. 
3 De uitspraak versterkt de tegenstelling tussen de mensen die wel en 

de mensen die geen vertrouwen hebben in de mensheid. 
4 De uitspraak zet de lezer op het verkeerde been om zo het standpunt 

over vertrouwen in de mensheid subtieler te maken. 
1p 2 Welke bewering is juist? 

A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
Na de inleiding kan tekst 1 worden onderverdeeld in vijf delen, waarin 
achtereenvolgens de volgende deelonderwerpen centraal staan: 
deel 1: De oorsprong van de negatieve visie op de mens  
deel 2: Een illustratie van het kantelen van een geschetst mensbeeld 
deel 3: Algemene wetenschappelijke bevindingen over menselijk gedrag 
bij rampen 
deel 4: De rol van de televisie bij de totstandkoming van een mensbeeld 
deel 5: Aanbevelingen om te komen tot een positiever mensbeeld 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 5? 
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“‘Ik ben goed, wij zijn slecht’” (regel 93) 
1p 5 Wat wordt met deze zin bedoeld binnen de context van tekst 1? 

A De mens is van nature geneigd het goede te doen, maar in groepen 
komt al snel het slechte in de mens naar boven. 

B Er bestaan veel individuele interpretaties van ‘goed’ en ‘slecht’, 
waardoor niet collectief vast te stellen is wat goed en slecht is. 

C We zijn ervan overtuigd dat we zelf het goede doen, maar in de 
praktijk blijkt de mens als soort toch slecht voor de wereld. 

D Wij vinden de mens als soort slecht door wat we over anderen horen 
en zien, maar we vinden onszelf een positieve uitzondering. 

 
1p 6 Welk van de onderstaande uitspraken geeft de beste karakterisering van 

de alinea’s 9 tot en met 12?  
De alinea’s 9 tot en met 12 bevatten 
A argumentatie voor het standpunt dat het gedrag van de mensen in 

New Orleans schandalig is. 
B de toelichting bij de ontdekkingen van de wetenschappers over 

mensbeelden. 
C een beschrijving van de werkwijze van de media en de gevolgen 

daarvan aan de hand van de ramp door de orkaan Katrina. 
D voorbeelden van een situatie waarin mensen elkaar nodig hebben. 
 
“New Orleans had een klein gaatje geopend in ‘de dunne korst op het 
kolkende magma van de menselijke natuur’. En de natuurramp had 
duidelijk gemaakt wat er onder de oppervlakte schuilt. Een monster.” 
(regels 150-155) 
In alinea 14 wordt plundergedrag beschreven. 

1p 7 Waarom ondersteunt dit plundergedrag niet het beeld dat de mens een 
monster is? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 8 Welke functie hebben de alinea’s 13 tot en met 15 ten opzichte van de 
alinea’s 9 tot en met 12? 
De alinea’s 13 tot en met 15  
A nuanceren het door de journalisten geschetste mensbeeld in de 

alinea’s 9 tot en met 12. 
B ontkrachten het beeld van de journalisten uit de alinea’s 9 tot en 

met 12. 
C relativeren de problemen van de mensen in New Orleans uit de 

alinea’s 9 tot en met 12. 
D verklaren de reactie van de media zoals die wordt beschreven in de 

alinea’s 9 tot en met 12. 
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“De ramp in New Orleans is een extreem voorbeeld, maar de dynamiek is 
steeds dezelfde” (regels 223-225) 
Verspreid over tekst 1 werkt de auteur die dynamiek ook uit voor de 
vluchtelingencrisis. 

6p 9 Vat in het onderstaande schema samen hoe die dynamiek voor de 
vluchtelingencrisis wordt uitgewerkt in tekst 1. Neem daartoe het schema 
over en vul het aan.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
fase uitwerking van de fase voor de 

vluchtelingencrisis 

1   

2   

3 De nieuwsfabriek slaat 
op hol. 

 

4  Mensen zien vluchtelingen als een probleem. 

 
De voorbeelden van het nieuws over de orkaan Katrina in New Orleans en 
over de vluchtelingencrisis in Nederland maken volgens tekst 1 duidelijk 
wat het uiteindelijk effect is van dergelijke nieuwsberichten over dit soort 
gebeurtenissen. 

1p 10 Welk uiteindelijk effect is dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

2p 11 Welke van de onderstaande zinnen drukt het best uit wat de 
hoofdgedachte is van tekst 1? 
A De media berichten vrijwel alleen over de slechte kanten van de 

maatschappij en dat leidt tot een onterecht negatief mensbeeld. 
B Mensen zijn geen onbeschaafde apen maar worden geboren met de 

potentie om een goed of slecht mens te worden. 
C Omdat het goede zo aanwezig is dat we het niet zien, zeker niet in de 

media, hebben we geen vertrouwen in onszelf en elkaar.  
D Uit recente ervaring blijkt dat mensen na een ramp meestal rustig 

blijven en zich vooral sociaal gedragen. 
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tekstfragment 1 
 
(1) Met welke periode in de geschiedenis we onszelf ook vergelijken, de 
gemiddelde wereldburger is vandaag slimmer, rijker, gezonder, veiliger en 
gelukkiger dan ooit eerder. Wereldwijd leven we langer, zijn we meer met 
elkaar verbonden en eten we meer, smakelijker en gezonder voedsel. 
Onze wereld is anno 2016 vrediger, schoner en meer gelijk dan die van 
1966, 1916 of welke tijd dan ook. 
(2) Waarom weten we dat niet? Misschien moeten we beginnen met te 
erkennen dat we alle ellende die vandaag op ons af komt niet zelf 
waarnemen, laat staan persoonlijk meemaken. Sterker: met dat ‘zelf’ gaat 
het veelal prima. Jaar in, jaar uit laat het Centraal Planbureau weten dat 
we het humeur van de gemiddelde Nederlander kunnen samenvatten als 
“met mij gaat het goed, maar met ons gaat het beroerd”. Blijkbaar worden 
we vooral zo somber door wat ánderen ons vertellen. En die anderen, dat 
zijn de nieuwsjagers van de media. Dat ze ons zo de put in werken, heeft 
veel te maken met een hardnekkige wet in de journalistiek: “Goed nieuws 
is geen nieuws.”  
 

naar: Ralf Bodelier 
uit: De Groene Amsterdammer, 18 mei 2016 

 
“Waarom weten we dat niet?” (tekstfragment 1, alinea 2) 

1p 12 Welke verklaring voor deze onwetendheid wordt zowel in tekstfragment 1 
als in tekst 1 gegeven?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 13 Welke twee van de onderstaande uitspraken over het tekstdoel van  
tekst 1 zijn waar? 
Noteer alleen de nummers van de twee uitspraken. 
1 Tekst 1 bestaat voor een belangrijk deel uit uitleg over een 

verschijnsel en dat maakt dat de tekst als een uiteenzetting opgevat 
kan worden. 

2 Tekst 1 bevat belangrijke subjectieve uitspraken van de auteur en dat 
maakt dat de tekst als een betoog opgevat kan worden. 

3 Tekst 1 biedt verschillende nieuwe wetenschappelijke inzichten ter 
overweging aan en dat maakt dat de tekst als een beschouwing 
opgevat kan worden. 

4 Tekst 1 is hoofdzakelijk gebaseerd op een voor- en nadelenstructuur 
en dat maakt dat de tekst als een betoog opgevat kan worden. 

5 Tekst 1 stelt met name actuele, maatschappelijke kwesties aan de 
orde en dat maakt dat de tekst als een uiteenzetting opgevat kan 
worden. 

6 Tekst 1 zet vooral meningen van deskundigen ter overweging 
tegenover elkaar en dat maakt dat de tekst als een beschouwing 
opgevat kan worden. 
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2p 14 Welke drie van de onderstaande zinnen bevatten informatie die zo 
belangrijk is dat ze zeker in een beknopte samenvatting van tekst 1 
moeten worden opgenomen?  
Noteer alleen de nummers van de drie zinnen. 
1 Het goede wordt zo normaal gevonden dat het ons niet opvalt en de 

media er niet over berichten. 
2 De afgelopen tijd zijn er verschillende studies verschenen waaruit blijkt 

dat ons negatieve mensbeeld niet terecht is. 
3 Mensen hebben verschillende redenen om anderen te helpen. 
4 Explosies van barbarij zullen in de toekomst steeds minder vaak 

gebeuren. 
5 Een ramp als Katrina voldoet aan het wetenschappelijke beeld van 

hoe mensen op rampen reageren. 
6 Onze vrienden, familie en buren vertrouwen we wel, maar de rest van 

Nederland en nieuwkomers niet. 
7 Constructieve journalistiek kan zorgen voor een positiever verhaal dan 

we nu steeds horen en zien. 
 
 

Tekst 2  Laat de brutalen niet voordringen 

 
In een tekst kunnen verschillende middelen worden gebruikt om het 
onderwerp van de tekst te introduceren. 

1p 15 Welk middel wordt vooral gebruikt in alinea 1 van tekst 2? 
een beschrijving van een 
A actuele situatie 
B concrete vraagstelling 
C controversieel standpunt 
D historische ontwikkeling 
 
“Wie twittert, wordt gehoord.” (regel 27) 
In alinea 2 wordt deze uitspraak verder toegelicht.  

1p 16 Citeer uit alinea 2 de zin die deze toelichting het best samenvat. 
 
“Niks mis mee, zo lijkt het.” (regels 59-60)  
Deze zin suggereert dat er wel degelijk iets mis is. 

1p 17 Leg uit wat er mis is volgens tekst 2. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In alinea 3 wordt de term ‘voordringkanalen’ geïntroduceerd. 

1p 18 Leg uit op welke manier sociale media kunnen leiden tot 
‘voordringkanalen’. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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1p 19 Welke van de onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van alinea 3 
het best weer? 
A Door de sociale media kan de overheid problemen van digitale klagers 

nu sneller oplossen, maar niet iedereen is zo brutaal om te klagen. 
B Het is goed dat de sociale media de burgers bevrijden van hun 

onmondigheid, maar niet iedereen heeft het geluk een effectieve 
campagne te kunnen starten. 

C Het is goed dat de SVB burgers belt die twitteren, maar hierdoor 
ontstaat het gevaar dat niet iedereen eerlijk behandeld wordt. 

D Het lijkt positief dat de overheid, net als het bedrijfsleven, twitteraars 
volgt, maar hierdoor ontstaat wel kans op een ongelijke behandeling. 

 
In alinea 5 wordt de term ‘digitaal kapitaal’ geïntroduceerd. 

1p 20 Wat wordt met deze term bedoeld?  
 

1p 21 Wat is het belangrijkste doel van tekst 2?  
Het belangrijkste doel is 
A aangeven dat maatschappelijke segmentatie als gevolg van het 

gebruik van digitale media moet worden voorkomen. 
B aantonen dat Twitter ongeschikt is om je ongenoegen kenbaar te 

maken bij de overheid. 
C laten zien op welke manier het digitale kapitaal werkt en wat de 

mogelijke bijeffecten ervan zijn. 
D uitleggen wat de impact is van de sociale media op de dienstverlening 

binnen het bedrijfsleven en de overheid. 
 
De titel van tekst 2 is ‘Laat de brutalen niet voordringen’. 

1p 22 Wat betekent deze titel, gelet op de tekst? 
Die betekent dat  
A de overheid ervoor moet zorgen dat ze de zogenaamd brutale burgers 

niet meer aandacht geeft dan andere. 
B de overheid geen brutale middelen moet inzetten bij het gebruik van 

sociale media. 
C het bedrijfsleven en de overheid op een te brutale wijze gebruikmaken 

van sociale media. 
D zogenaamd brutale mensen minder gebruik van sociale media zouden 

moeten maken. 
 
Het woord ‘brutalen’ heeft een negatieve klank. Toch gedragen degenen 
die in de tekst als brutaal bestempeld worden, zich niet per se negatief. 

1p 23 Leg uit waarom ‘brutalen’ niet goed gebruikt zou zijn in tekst 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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Tekst 3  Woningnood 

 
Na de inleiding kan tekst 3 worden onderverdeeld in drie delen die 
achtereenvolgens van de volgende tussenkopjes kunnen worden 
voorzien:  
deel 1: Maatschappelijke ontwikkelingen  
deel 2: Een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen 
deel 3: Historische achtergronden  
deel 4: Hernieuwde solidariteit 

1p 24 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 25 Bij welke alinea begint deel 3? 

 
In alinea 3 wordt een ontwikkeling geschetst van de manier waarop 
gedacht wordt over zorgplicht.  

2p 26 Beschrijf die ontwikkeling in eigen woorden.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden.  
 
“‘In veel opzichten is het een ideale woonvorm’, zei ze.” (regels 77-78) 

2p 27 Formuleer in eigen woorden de vier verschillende argumenten die de 
Duitse vrouw in alinea 7 geeft om deze bewering te onderbouwen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In de alinea’s 8 en 9 wordt beschreven hoe de woonsituatie in Nederland 
was in bepaalde periodes en waardoor dat kwam. Een gedeelte van die 
beschrijving is in onderstaand schema weergegeven. 

3p 28 Neem het schema over en vul de ontbrekende onderdelen van het 
schema in.  
 
periode situatie oorzaak 

 Meerdere generaties 
wonen onder een dak. 

 

   

 
“Het ‘kerngezin’ werd dus door de Nederlandse overheid – anders dan in 
de andere West-Europese landen – doelbewust gepropageerd.”  
(regels 113-117) 

3p 29 Leg uit op welke manier en met welk doel het kerngezin werd 
gepropageerd, volgens tekst 3. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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“In ons land zou een aanzienlijke bouw van driegeneratiehuizen een 
oplossing zijn.” (regels 127-129) 
In de alinea’s 4 tot en met 6 worden verschillende problemen benoemd 
die met het wonen in een driegeneratiehuis kunnen worden opgelost. 

3p 30 Noem er drie. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
“Nu de verzorgingsstaat voor onze ogen afbrokkelt, wordt solidariteit 
tussen generaties weer belangrijk, onmisbaar zelfs.” (regels 135-139) 
In tekst 3 wordt gesteld dat de bouw van extra driegeneratiehuizen een 
oplossing kan zijn voor de afbrokkeling van de verzorgingsstaat. 

2p 31 Vat de argumentatie samen waarmee dit standpunt onderbouwd wordt.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je totale 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

2p 32 Welke van de onderstaande zinnen geeft het best weer wat de 
hoofdgedachte is van tekst 3?   
A Als er meer driegeneratiehuizen gebouwd zouden worden, zou 

daarmee de solidariteit tussen generaties bevorderd worden. 
B De bouw van driegeneratiehuizen brengt voor zowel de jongere als de 

oudere generaties vooral voordelen met zich mee. 
C Door de afbrokkeling van de verzorgingsstaat raken families steeds 

meer op de bouw van driegeneratiehuizen aangewezen. 
D Men moet de bouw van driegeneratiehuizen stimuleren zodat met 

name de woonproblemen van 55-plussers opgelost worden. 
 
 

Tekst 4  Leerling vindt school saai, maar presteert goed 

 
“Minister Bussemaker, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, had 
speciaal gevraagd om het rapport.” (regels 6-9) 

1p 33 Waarom had de minister hierom gevraagd, volgens tekst 4? 
A Er is in Nederland zoveel discussie over het onderwijssysteem dat het 

lastig is te bepalen wat er nu klopt. 
B Er is zo veel discussie over het Nederlands onderwijssysteem dat het 

goed is dat er onderzoek naar wordt gedaan. 
C Het kan raadzaam zijn om inzicht in het Nederlandse 

onderwijssysteem te krijgen, omdat het onderwijs altijd beter kan.  
D Het kan zinvol zijn om eens een ander naar het Nederlandse 

onderwijssysteem te laten kijken, zodat het onderwijs nieuwe inzichten 
kan opdoen. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De Oeso spreekt haar verbazing uit over een tweetal uitkomsten van het 
onderzoek. 

2p 34 Welke twee uitkomsten zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
De Oeso heeft niet alleen positieve opmerkingen over het Nederlandse 
onderwijssysteem. 

2p 35 Wat zijn de twee belangrijkste punten van kritiek die worden genoemd in 
tekst 4? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 

1p 36 Waardoor zullen volgens de Oeso de Nederlandse universiteiten het nooit 
winnen van buitenlandse topuniversiteiten? 
A In Nederland is het onderwijsniveau onvoldoende om te kunnen 

concurreren met andere landen zoals China. 
B In Nederland moeten kinderen al vroeg kiezen voor een bepaald 

schoolniveau en daardoor belanden er minder op de universiteit dan 
mogelijk is. 

C Nederland besteedt meer aandacht aan leerlingen die niet zo goed 
meekunnen dan aan leerlingen die excelleren. 

D Nederland heeft veel leerlingen die vanuit een kansarme achtergrond 
toch makkelijk een diploma halen. 

 
1p 37 Wat is volgens het rapport van de Oeso en ervaringen uit de 

schoolpraktijk het gevolg van de veranderde wijze waarop het 
schooladvies tot stand komt? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
De minister en de staatssecretaris van Onderwijs hebben een eerste 
reactie gegeven op opmerkingen door de Oeso over de eindtoets. 

1p 38 Vat die reactie samen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Wie goed doet... komt nooit in het journaal (en dat is een groot probleem) 
 
(1) In Kapelle moest er een wachtlijst 
komen – niet voor vluchtelingen, 
maar voor vrijwilligers. De gemeente 
kondigde aan dat er tweehonderd 
mensen uit Syrië zouden komen en 5 

een paar uur later hadden honderd-
vijftig bewoners zich gemeld. In 
Ootmarsum en Oud-Beijerland 
gebeurde hetzelfde. In die laatste 
gemeente meldden zich zelfs meer 10 

vrijwilligers dan vluchtelingen.  
(2) Terwijl het kabinet inzet op 
‘sobere opvang’ staan er duizenden 
Nederlanders te dringen om te hel-
pen. Terwijl intellectuelen soebatten 15 

over quota voor vluchtelingen zijn er 
voorlopig alleen quota voor vrijwilli-
gers. Velen nemen ondertussen het 
heft in eigen handen. Zo puilt de 
oude moskee in de Utrechtse wijk 20 

Lombok uit van de kledingpakketten.  
(3) De sociale media doen hun naam 
ineens eer aan. “Wat er ook nodig 
is,” zo schrijft een Amsterdamse 
hulpverlener in de Volkskrant, “via 25 

oproepen op Facebook is het er 
binnen een paar uur.” De dankbaar-
heid onder vluchtelingen is dan ook 
groot. In Utrecht schreven de vluch-
telingen een brief aan de burgemees-30 

ter: “Ons verblijf in uw stad was kort 
maar hartverwarmend. Weten dat 
[we] op de hulp van onze medemen-
sen kunnen rekenen, geeft ons […] 
vertrouwen in het leven en de 35 

mensheid.” 
(4) Vertrouwen in de mensheid? 
Wacht even – voor veel mensen 
geldt eerder het tegenovergestelde. 
We zijn in de afgelopen weken over-40 

spoeld met berichten over vecht-
partijen, bestormingen en scheld-

kanonnades. Ik heb geen voorpagina 
gezien over een bijeenkomst waar 
bewoners rustig met elkaar in ge-45 

sprek gingen. En de reden is simpel: 
het goede is zo alomtegenwoordig 
dat we het niet zien, zeker niet op het 
journaal. 
(5) Deze blindheid is niet zomaar iets 50 

van de laatste tijd. Het gaat ook ver-
der dan de neiging van journalisten 
om te focussen op slecht nieuws. We 
hebben het hier over een oeroud 
mensbeeld. Eeuwenlang hebben 55 

filosofen betoogd dat we ten diepste 
beesten zijn. Van Augustinus tot 
Hobbes tot Nietzsche tot Freud – 
wijsgeer na wijsgeer heeft geschre-
ven dat de mens eigenlijk egoïstisch 60 

is en de beschaving slechts een dun 
laagje vernis. 
(6) Pas in de afgelopen decennia zijn 
er honderden studies verschenen 
waaruit blijkt dat dit mensbeeld 65 

simpelweg niet klopt. Natuurlijk, de 
meeste mensen zijn geen heiligen. 
Dat neemt echter niet weg dat we 
van nature geneigd zijn tot samen-
werking en altruïsme. 70 

(7) Mensen hebben allerlei redenen 
om anderen te helpen. Soms zijn ze 
intrinsiek gemotiveerd, soms willen 
ze hun reputatie opvijzelen, soms 
apen ze anderen na. Hoe het ook zij: 75 

bijna de helft van de Nederlanders 
doet vrijwilligerswerk, 60 procent is 
bereid een buurtgenoot te helpen en 
één op de acht zou zelfs een vluchte-
ling in huis willen nemen. Zoge-80 

noemd ‘prosociaal’ gedrag is niet 
uitzonderlijk. Het is het water waarin 
we zwemmen. 
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(8) Maar waar komt ons zwarte 
mensbeeld dan vandaan? Het punt is 85 

niet dat mensen denken dat ze zélf 
egoïstisch zijn. Integendeel, uit de 
meeste onderzoeken blijkt dat we 
onszelf en onze directe omgeving 
bovengemiddeld sociaal vinden. Pas 90 

als het gaat over de mensen die we 
niet kennen, worden we pessimis-
tischer. “Ik ben goed, wij zijn slecht”, 
dat is het dominante mensbeeld. Het 
eerste weten we uit ervaring, het 95 

tweede zien we op televisie. 
(9) Op 29 augustus 2005 brak de hel 
los in New Orleans. Op 53 verschil-
lende plekken begaven de dijken het 
waardoor maar liefst 80 procent van 100 

de stad onderliep. De orkaan Katrina 
werd de grootste natuurramp in de 
geschiedenis van de Verenigde 
Staten. Ten minste 1.836 mensen 
kwamen om. 105 

(10) Het duurde niet lang of de 
kranten stonden vol met berichten 
over plunderingen, verkrachtingen en 
schietpartijen. Er deden allerlei ver-
halen de ronde over scherpschutters 110 

die reddingshelikopters onder vuur 
namen en gangsters die al plunde-
rend en verkrachtend door de straten 
zwierven. De hoofdcommissaris van 
de politie zei dat de stad weggleed in 115 

anarchie en de gouverneur van 
Louisiana vreesde hetzelfde: “Wat mij 
het meest boos maakt, is dat rampen 
als deze vaak het slechtste in men-
sen naar boven brengen.” 120 

(11) Het was dit beeld van New 
Orleans dat de wereld over ging. 
“Het vernis van de beschaving is heel 
dun”, kopte de Volkskrant. De filosoof 
Ger Groot schreef in De Groene 125 

Amsterdammer over “de verdamping 
van de publieke moraal”. H.J.A. 
Hofland piekerde in NRC 
Handelsblad over “de versleten 
remmen van de beschaving”. 130 

Dezelfde krant liet een stuk van de 
historicus Timothy Garton Ash 
vertalen. Hij wond er geen doekjes 
om: “Haal de basiselementen van het 
ordelijke, beschaafde leven weg – 135 

eten, onderdak, drinkwater, een 
minimum aan persoonlijke veiligheid 
– en wij vallen binnen een paar uur 
terug in een hobbesiaanse1) oerstaat, 
een oorlog van allen tegen allen. […] 140 

de meesten gaan het grootste deel 
van de tijd een meedogenloze strijd 
aan om te overleven als individu en 
als soort. Een paar worden tijdelijk 
engelen, de meesten worden weer 145 

apen.” 
(12) De Britse historicus vreesde dat 
we zulke explosies van barbarij 
steeds vaker zouden meemaken. 
New Orleans had een klein gaatje 150 

geopend in “de dunne korst op het 
kolkende magma van de menselijke 
natuur”. En de natuurramp had 
duidelijk gemaakt wat er onder de 
oppervlakte schuilt. Een monster. 155 

(13) Pas veel later, toen de journa-
listen waren verdwenen, het water 
was weggepompt en de columnisten 
een nieuw onderwerp hadden gevon-
den, ontdekten wetenschappers dat 160 

er iets heel anders was gebeurd in 
New Orleans. De stad was niet 
overspoeld door egoïsme en anar-
chie. De stad was overspoeld door 
samenwerking, empathie en held-165 

haftigheid. 
(14) Zeker, er waren voorbeelden 
van asociaal gedrag te vinden. Maar 
onderzoekers van het Disaster 
Research Center van de Universiteit 170 

van Delaware concludeerden in 2006 
dat “de overweldigende meerderheid 
van het spontane gedrag prosociaal 
was”. Honderden groepen werden 
geformeerd om mensen te redden. 175 

Een van die groepen noemde zich de 
Robin Hood Plunderaars: elf vrienden 
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die voedsel, kleren en medicijnen 
uitdeelden onder de mensen in de 
grootste nood. 180 

(15) Het geluid van de scherp-
schutter bleek achteraf de klep van 
een gastank te zijn. De hoofd-
commissaris moest uiteindelijk toe-
geven dat hij geen enkel officieel 185 

verslag van moord of verkrachting 
had. En inderdaad: er was veel 
geplunderd, maar dan vooral door 
groepen die samenwerkten om te 
overleven, soms zelfs met de politie. 190 

Individueel plundergedrag was zeld-
zaam en werd sterk afgekeurd. 
(16) Katrina voldeed aan het weten-
schappelijke beeld van hoe mensen 
op rampen reageren. Het Disaster 195 

Research Center heeft op basis van 
bijna 700 veldstudies vastgesteld dat 
er – in tegenstelling tot wat je altijd in 
films ziet – nooit totale paniek uit-
breekt en er nooit sprake is van een 200 

vloedgolf van egoïsme. Het aantal 
misdaden – moord, diefstal, ver-
krachting – daalt doorgaans. Mensen 
blijven rustig, ze raken niet in shock 
en ze komen snel in actie. “En hoe-205 

veel er ook geplunderd wordt,” zo 
merkt een van de oprichters van het 
onderzoekscentrum in Delaware op, 
“het verbleekt altijd bij het wijdver-
spreide altruïsme dat leidt tot het 210 

gratis en massale geven en delen 
van goederen en diensten.” 
(17) Het beeld dat geschetst wordt in 
de media is steevast het omgekeerde 
van wat er op de rampplek gebeurt. 215 

Als de wereld vergaat, is het niet 
ieder voor zich, maar een voor allen 
en allen voor een. Als de dijken bre-
ken, worden we geen apen, zoals de 
Britse historicus Timothy Garton Ash 220 

verzuchtte, maar excelleren we juist 
in menselijkheid. 
(18) De ramp in New Orleans is een 
extreem voorbeeld, maar de dyna-

miek is steeds dezelfde: er is een 225 

collectieve tegenslag, er komt een 
golf van samenwerking, die vervol-
gens weer de kop wordt ingedrukt 
door de op hol geslagen nieuws-
fabriek. Dankzij jaren van onderzoek 230 

weten we dat met name de televisie 
ons wereldbeeld verpest. “Hoe meer 
je televisie kijkt, hoe sneller je ge-
neigd bent om te denken dat mensen 
inherent zelfzuchtig zijn”, zo conclu-235 

deert Matthieu Ricard op basis van 
onderzoek van de Universiteit van 
Pennsylvania. Dat heeft niets te 
maken met de televisie zelf – het ligt 
aan de inhoud van de programma’s 240 

(programma’s met een positiever 
mensbeeld kunnen goed gedrag 
stimuleren). 
(19) Neem de vluchtelingencrisis: als 
mensen zich nu zorgen maken over 245 

vechtpartijen, verkrachtingen en een 
‘onhoudbare’ toestroom, dan heeft 
dat alles te maken met wat ze op 
televisie zien. De mensen met de 
sterkste mening over vluchtelingen 250 

hebben er vaak het minste mee te 
maken. Natuurlijk, onze vrienden, 
familie en buren vertrouwen we wel, 
want die kennen we. Maar de rest 
van Nederland, en de nieuwkomers? 255 

Die kennen we alleen van televisie. 
(20) Misschien begint een beter 
mensbeeld met het vertellen van een 
ander verhaal. Iedereen weet dat 
egoïsme, racisme en haat bestaan. 260 

Maar altruïsme en naastenliefde zijn 
evengoed onderdeel van onze 
natuur. En belangrijker nog: we 
kunnen deze typisch menselijke 
eigenschappen verder trainen en 265 

stimuleren. Dat kan met construc-
tieve journalistiek, het kan in het 
onderwijs en het kan door mensen bij 
elkaar te brengen. 
(21) Het punt is: mensen worden niet 270 

goed of slecht geboren. Ze worden 
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geboren met de potentie om goed of 
slecht te worden. In Nederland, een 
van de veiligste en rijkste landen ter 
wereld, zijn we al ver gekomen. Onze 275 

beschaving is geen dun laagje 

vernis, het is een dikke vetlaag die 
ons warm houdt, zelfs als de dijken 
doorbreken. Maar dat is geen reden 
om op onze lauweren te rusten. 280 

 
 naar: Rutger Bregman 
 uit: www.decorrespondent.nl, geraadpleegd op 12 december 2016 
 
 Rutger Bregman is historicus en auteur. 

 
 

noot 1 hobbesiaans: naar het idee van de Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) die 

aangaf dat mensen van nature beesten zijn en dat beschaving het beest in de mens in 

toom houdt 
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Tekst 2 

 
Laat de brutalen niet voordringen 
 
(1) Een warm moment van erkenning, 
zo voelde het voor veel twitteraars1). 
Ze kregen afgelopen week ineens 
een telefoontje van het Rapid 
Response Team (RRT) van de 5 

Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
een instantie die werkt in opdracht 
van de overheid. “Doordat ik op 
Twitter bezig was, werd ik ineens 
gebeld”, meldden ze nadien trots op 10 

het online berichtenplatform. De 
blijdschap is begrijpelijk. De nood 
was hoog. De SVB had een flinke 
achterstand opgelopen bij de uitbe-
talingen van toeslagen waarmee 15 

circa tweehonderdduizend Neder-
landers zelf hun zorg inkopen. Hier-
door kregen tienduizenden hulpver-
leners de afgelopen tijd hun geld niet. 
Op de sociale media brak onrust uit. 20 

Op Twitter was de hashtag #svb-
alarm een weekend lang trending 
topic2). De digitale golf van veront-
waardiging leidde zelfs tot een 
Kamerdebat over de chaos met de 25 

uitbetalingen.  
(2) Wie twittert, wordt gehoord. In het 
bedrijfsleven is dat heel gewoon. 
Gaat u maar eens kijken bij de afde-
ling webcare van een grote onder-30 

neming. Daar observeert men hoe 
het eigen merk het ‘doet’ op de 
sociale netwerken. Erupties van 
aandacht voor het merk zien de 
webcaremedewerkers terug in hun 35 

grafiekjes. Ze zoomen dan onmiddel-
lijk in op de bron van de onrust en 
speuren naar herrieschoppers met 
‘een hoge impact’. Deze impact 
hangt af van het aantal vrienden 40 

(Facebook), contacten (LinkedIn) of 
volgers (Twitter). Hoe meer digitale 

verbindingen u heeft, des te belang-
rijker vinden bedrijven wat u online 
meldt. Heeft u minder dan vijf-45 

honderd volgers op Twitter? Dan 
doet u er nauwelijks toe. Pas boven 
de duizend gaan ze op u letten en 
neemt de kans toe dat u snel ant-
woord krijgt. Bent u een BN’er met 50 

tien-, twintig- of wel honderdduizend 
volgers, dan weet u zeker dat u 
online op handen wordt gedragen.  
(3) Wat het bedrijfsleven al deed, 
doet de overheid nu dus ook. De 55 

SVB belt burgers omdat ze actief zijn 
op Twitter. Als het even kan, worden 
de problemen van de digitale klagers 
zo snel mogelijk opgelost. Niks mis 
mee, zo lijkt het. Mooi is dat de 60 

sociale media burgers bevrijden uit 
hun onmondigheid. Als een onder-
werp leeft, kan eenieder met wat 
mazzel en een goede timing een 
effectieve campagne lanceren. De 65 

andere kant is dat de brutalen zich 
nu ook via de sociale media de 
wereld toe-eigenen. Wie kan bogen 
op een groot digitaal netwerk, wordt 
met egards behandeld, niet alleen 70 

door het bedrijfsleven maar ook door 
de overheid. Zo ontstaan ‘voordring-
kanalen’, waarschuwde een van mijn 
volgers. En hij heeft gelijk. 
(4) De maatschappelijke versplinte-75 

ring neemt zorgwekkende vormen 
aan, concludeerde het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) eind 
vorig jaar in zijn rapport Verschil in 
Nederland. Deze segmentatie hangt 80 

samen met verschillen in ‘hulpbron-
nen’ waaruit mensen putten. Het 
SCP onderscheidt vier van deze 
‘kapitalen’: ten eerste persoons-
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kapitaal (schoonheid, kracht en 85 

intelligentie); ten tweede economisch 
kapitaal (opleiding, inkomen en ver-
mogen); ten derde cultureel kapitaal 
(taalgebruik, smaak en reputatie) en 
ten vierde sociaal kapitaal (netwer-90 

ken).  
(5) Het kapitaal dat mensen 
aanboren via de sociale media, is 
vooral cultureel en sociaal kapitaal. 
Maar de digitale media bieden ook 95 

extra mogelijkheden: een ‘digitaal 
kapitaal’. En helaas zit dit nieuwe 

kapitaal dan weer vooral bij de men-
sen die al bulken van de andere kapi-
talen. Het nieuwe digitale kapitaal is 100 

een kans voor de gewone man, maar 
het jaagt ook de maatschappelijke 
segmentatie aan. We willen mondige 
mensen, maar geen voordringkana-
len voor de brutalen. Het is aan de 105 

overheid op de sociale media hierin 
het juiste midden te vinden; een 
belangrijke opdracht, urgent ook, 
zeker voor het RRT van de SVB. 

 
 naar: Kees Kraaijeveld 
 uit: Vrij Nederland, 11 februari 2015 
 
 Kees Kraaijeveld is een columnist die vooral schrijft over economische 
 onderwerpen. 

 
 

noot 1  twitteraars: mensen die een kort bericht sturen via het sociale medium Twitter 

noot 2 trending topic: een onderwerp dat in een korte periode een van de meest genoemde 

onderwerpen op Twitter is 
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Tekst 3 

 
Woningnood 
 
(1) Het wordt een nieuwe, zij het nog 
aarzelende trend: het gepieker van 
55-plussers over het grote huis 
waarin zij nu wonen. Blijven ze daar 
of verhuizen ze naar een kleiner, 5 

comfortabeler huis met minder onder-
houd? Dat is een moeilijke stap, een 
soort afscheid van een intens geleefd 
leven.  
(2) Een appartement is één moge-10 

lijkheid. Het driegeneratiehuis is een 
andere optie. Dat heeft een lange 
traditie in onder meer Italië en Duits-
land, maar bestaat jammer genoeg 
niet of nauwelijks in Nederland. Het 15 

is niettemin een goede oplossing. 
(3) Tot voor kort behoorde de opvat-
ting dat de gemeenschap als geheel 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
van het leven van de verschillende 20 

generaties, tot de overlevingsregels 
van onze cultuur. Maar die verant-
woordelijkheid wordt in toenemende 
mate naar het privédomein gediri-
geerd. Bij een opname in het zieken-25 

huis bijvoorbeeld, wacht u doorgaans 
een minimaal verblijf. En vallen er 
gaten in het vangnet van thuis-, 
kraam- of gezinszorg, dan vraagt 
thuiszorg al snel: “Kan de familie dat 30 

niet oplossen?” Familieverbanden 
zijn in deze tijd nog een van de 
weinige constante gegevenheden. Je 
familie blijft altijd bestaan. Bloedver-
wantschap heeft doorgaans ook een 35 

zekere onbaatzuchtigheid.  
(4) In ons land wachten vooral jonge 
mensen op een betaalbaar huurhuis, 
soms jarenlang. In de nabije toe-
komst moeten er ten minste 50.000 40 

van zulke betaalbare sociale-woning-
bouwhuizen worden gerealiseerd. 

(5) Een driegeneratiehuis kan uit-
komst bieden, zowel voor de kinde-
ren die een groter huis zoeken als 45 

voor de ouders die kleiner willen wo-
nen. In een ruim appartement met 
eigen ingang op de begane grond 
wonen de ouders, die daar hun eigen 
leven leiden. Op de eerste verdieping 50 

woont een van hun kinderen, met het 
eigen gezin. Ten slotte kan de derde 
verdieping al naar gelang de behoef-
ten worden ingericht.  
(6) In zo’n driegeneratiehuis is de 55 

wederzijdse hulp dicht bij de hand. 
Ook biedt het financieel gezien een 
antwoord: de jonge generatie woont 
in een groter huis dat ze anders niet 
had kunnen betalen. Tegelijkertijd is 60 

deze manier van wonen goedkoper: 
er is immers maar één tuin, één gras-
maaimachine, één was- en droog-
combinatie, één abonnement op 
kranten en tijdschriften. Maar het is 65 

vooral de aanwezigheid van weder-
zijdse dienstverlening die de kwaliteit 
van leven voor iedereen aanzienlijk 
beter kan maken.  
(7) Onlangs sprak ik een Duitse 70 

vrouw. Haar ouders bouwden 35 jaar 
geleden een driegeneratiehuis. De 
onderste woonlaag was voor haar 
grootouders, de middelste voor haar 
ouders, broer en haarzelf, de boven-75 

ste verdieping zou later voor haar en 
haar gezin worden. “In veel opzichten 
is het een ideale woonvorm”, zei ze. 
“Als kind en puber was ik nooit 
alleen. Eigenlijk had ik twee paar 80 

ouders. Vaak was dat leuk, soms 
niet. Tijdens onze vakanties zorgden 
mijn grootouders voor de planten en 
de dieren. Ook pasten ze op. Beide 
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grootouders konden tot hun dood in 85 

huis en bij hun familie blijven. Dat 
geldt nu ook voor mijn bejaarde 
ouders, die beneden wonen. Mijn 
man en ik hebben met onze drie 
kinderen de twee overige verdie-90 

pingen.” 
(8) Het wonen van drie generaties 
onder één dak of dicht bij elkaar was 
in Nederland lange tijd heel normaal. 
De gezamenlijke inspanning van zo 95 

veel mogelijk handen diende de 
materiële en fysieke overleving. Dat 
hoefde niet eens zo nadrukkelijk 
georganiseerd te worden in een land 
waar veel mensen boeren, ambachts-100 

lieden of middenstanders waren en 
er vaak geen scheiding bestond tus-
sen wonen en werken. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog veranderde 
dat ingrijpend, door de wederop-105 

bouw. Vanaf dat moment stimuleerde 
de overheid de bouw van bejaarden-
oorden.  
(9) Ouders van een zekere leeftijd 
konden een positieve daad stellen 110 

door naar zo’n oord te verhuizen; ze 
maakten daarmee woonruimte vrij 
voor een jong gezin. Het ‘kerngezin’ 

werd dus door de Nederlandse 
overheid – anders dan in de andere 115 

West-Europese landen – doelbewust 
gepropageerd. De middengeneratie 
kreeg op deze manier de handen vrij 
en kon zo de industrialisatie en eco-
nomische groei het best dienen, was 120 

de opvatting. Zo zijn wij aan onze 
bejaardenverpleegcultuur gekomen, 
die nu gaandeweg steeds beperkter 
wordt. In Duitsland en Italië daaren-
tegen heeft die cultuur, ook na de 125 

oorlog, nooit uitgebreid bestaan.  
(10) In ons land zou een aanzienlijke 
bouw van driegeneratiehuizen een 
oplossing zijn. Dan kunnen al die 
vijftigplussers hun huis verkopen, om 130 

vervolgens samen met een van hun 
kinderen en kleinkinderen – die vaak 
minder te besteden hebben – in zo’n 
driegeneratiehuis te gaan wonen. 
Alle partijen zijn daarbij gebaat. Nu 135 

de verzorgingsstaat voor onze ogen 
afbrokkelt, wordt solidariteit tussen 
generaties weer belangrijk, onmis-
baar zelfs. We zullen het steeds 
meer van onze familie moeten 140 

hebben. 

 
 naar: Heleen Crul 
 uit: NRC Handelsblad, 5 & 6 maart 2016 
 
 Heleen Crul is journalist en schrijver en geeft lezingen. 
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Tekst 4 

 
Leerling vindt school saai, maar presteert goed 
 
(1) De Oeso1) maakt elk jaar een ver-
gelijking van verschillende onderwijs-
stelsels, maar voor het eerst sinds 
zestien jaar is er nauwkeurig inge-
zoomd op de eigenaardigheden van 5 

het Nederlandse onderwijs. Minister 
Bussemaker, van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, had speciaal ge-
vraagd om het rapport. De blik van 
een buitenstaander kan ertoe bijdra-10 

gen het Nederlandse onderwijs-
systeem, waar altijd discussie over 
is, vooruit te helpen. 
(2) Zelf snappen ze het eigenlijk ook 
niet zo goed, erkende de Oeso. 15 

Nederlandse leerlingen zijn bijzonder 
ongemotiveerd en ongedisciplineerd, 
en toch scoren ze goed in vergelij-
king met andere leerlingen in Europa. 
De Nederlandse Onderwijsinspectie 20 

wees al eerder op de lage motivatie 
van scholieren in Nederland. Het is 
een fenomeen dat slecht wordt be-
grepen. In andere landen zeggen 
leerlingen dat ze dol zijn op school, 25 

hier vinden ze het allemaal maar 
saai. En toch behoort het Neder-
landse onderwijsstelsel tot de beste 
van de wereld. 
(3) De Oeso is verder verbaasd dat 30 

de uitzonderlijk vroege selectie van 
leerlingen niet zo slecht uitpakt als 
de onderzoekers verwachtten. Kinde-
ren moeten vroeg kiezen voor een 
schoolniveau en toch slaagt Neder-35 

land erin iedereen mee te krijgen. 
Kansarme kinderen behalen hier 
makkelijker een diploma dan elders. 
Ook immigrantenkinderen zijn hier 
over het algemeen beter af dan in 40 

andere Oeso-landen.  

(4) Dat komt doordat Nederland veel 
aandacht besteedt aan het meekrij-
gen van kinderen die achterstanden 
hebben of die moeite hebben met 45 

leren. Dat gaat soms wel ten koste 
van de aandacht voor kinderen die 
meer aankunnen. Dat brengt met 
zich mee dat Nederlandse universi-
teiten het nooit zullen winnen van de 50 

topuniversiteiten van deze wereld en 
dat Chinese kinderen beter kunnen 
rekenen. 
(5) Complimenten of niet, de Oeso 
legt de vinger wel op een aantal zere 55 

plekken: het was bijvoorbeeld geen 
goed idee om leraren meer invloed te 
geven op het schooladvies van hun 
leerlingen en de eindtoets minder 
belangrijk te maken. De achterlig-60 

gende gedachte is misschien best 
sympathiek, maar Nederland zou alle 
kinderen toch weer moeten onder-
werpen aan een landelijke test om te 
bepalen welk niveau bij ze past. 65 

(6) Die aanbeveling staat lijnrecht 
tegenover de hervormingen van af-
gelopen jaar. De eindtoets in het 
basisonderwijs is juist minder belang-
rijk dan het oordeel van de leraar. De 70 

eerste praktijkervaringen wezen al uit 
dat die maatregel de ongelijkheid 
tussen leerlingen vergroot, de Oeso 
sluit zich nu aan bij die kritiek. 
(7) Ook op het niveau van leerkrach-75 

ten heeft de Oeso wat aan te mer-
ken. Dat niveau moet hoger, klinkt 
het al jaren. Maar zodra de eisen 
voor aankomende leraren strenger 
worden, ontstaat er een paar jaar 80 

later een docententekort. De afge-
lopen jaren is al flink ingezet op 
strengere selectie van aankomende 
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docenten. Toen de eisen voor de 
pabo strenger werden, leidde dat 85 

onmiddellijk tot een lagere studenten-
instroom. Dat is nu ook weer niet de 
bedoeling. 
(8) Minister Bussemaker en staats-
secretaris Dekker van Onderwijs 90 

zeiden gisteren in een eerste reactie 

dat ze met een aantal aanbevelingen 
wat moeite hebben. Met name die 
over de eindtoets zit ze niet lekker. 
“Die staat op gespannen voet met de 95 

waarde die wij hechten aan het 
professionele oordeel van de 
leerkracht.” 

 
 naar: Romana Abels 
 uit: Trouw, 26 mei 2016 
 
 Romana Abels is parlementsredacteur. 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 

 
 

noot 1 Oeso: Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, het 

samenwerkingsverband van rijke industrielanden 

einde  
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HA-1001-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 11 mei
13.30 - 16.30 uur
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Hieronder volgen vragen bij vier teksten. Na de vragen bij tekst 1 en 2 
volgen twee vragen die op beide teksten betrekking hebben. 
 
 

Tekst 1  Tegen het dierensentiment 

 
Tekst 1 begint in de eerste alinea met het ontkrachten van een mogelijk 
bezwaar tegen de schrijver als persoon.  

1p 1 Welk mogelijk bezwaar wordt er ontkracht? 
 
Na de inleiding is tekst 1 onder te verdelen in drie delen. 
Deze achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden 
voorzien: 
deel 1: De media en het dierensentiment 
deel 2: Verklaring media-aandacht voor het dierensentiment 
deel 3: Eenzijdige benadering van het dierennieuws 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 

 
1p 4 Formuleer in eigen woorden het centrale standpunt van de tekst dat al in 

alinea 1 wordt verwoord. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In de alinea’s 2 tot en met 6 is sprake van een standpunt en argumentatie.  

2p 5 Vat dit standpunt en de bijbehorende argumentatie samen.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 5 wordt kritiek gegeven op de argumenten waarmee 
dierenbeschermers bijvoorbeeld het korenwolfproject verantwoorden.  

1p 6 Welk verwijt wordt deze dierenbeschermers gemaakt? 
De dierenbeschermers 
A geven geen echt bewijs voor hun standpunt. 
B klagen over zaken die niet de moeite waard zijn. 
C maken gebruik van verkeerde vergelijkingen. 
D overdrijven het belang van hun standpunt. 
 
‘Volgens dit nieuwe dogma is de grens tussen de soorten vaag en hooguit 
gradueel, dus mogen wij ons vooral niks verbeelden.’ (regels 99-103)  

1p 7 Leg in eigen woorden uit wat met dit nieuwe dogma bedoeld wordt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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‘Gezonken cultuurgoed is bijvoorbeeld de opvatting dat de mens niet meer 
is dan een rechtoplopend dier, een aangeklede aap, een toevallig stapje 
in de evolutie.’ (regels 95-99) 
Bovenstaande uitspraak wordt verder uitgewerkt in de alinea’s 8 tot en  
met 11. 

1p 8 Citeer het woord uit de alinea’s 8 tot en met 11 waarin het oordeel over 
deze opvatting het best naar voren komt. 
 
‘Tegelijkertijd blijft hun ijver in het brengen van dierennieuws een tikje 
merkwaardig.’ (regels 138-140) 

2p 9 Leg op grond van de informatie in alinea 11 uit waarom dit merkwaardig 
is.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Om de functies van alinea’s aan te duiden worden onder andere de 
volgende functiewoorden gebruikt: constatering, definitie, gevolg, 
oorzaak, verklaring, voorwaarde en weerlegging. 

1p 10 Welke functie hebben de alinea’s 9, 10 en 11 samen ten opzichte van 
alinea 8? 
Kies één van bovenstaande functiewoorden. 
 
In alinea 12 wordt het voorbeeld van het nieuwsbericht over de bultrug 
gebruikt als een argument bij een standpunt.  

1p 11 Welk standpunt is dat? 
Citeer het tekstfragment dat dit standpunt verwoordt. 
 
In alinea 13 wordt een ontwikkeling verondersteld in het denken over de 
natuur.  

2p 12 Formuleer deze ontwikkeling in je eigen woorden. 
Beschrijf daarbij de situatie vroeger en nu. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
‘Tekenend was hoe de minister van Economische Zaken daarop 
reageerde.’ (regels 196-198) 

1p 13 Leg in eigen woorden uit waarom de reactie van de minister ‘tekenend’ 
genoemd wordt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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‘Intussen concurreerde de berichtgeving rond de bultrug wekenlang met 
echte nieuwsfeiten uit Nederland en de rest van de wereld.’  
(regels 215-219) 

2p 14 Leg in eigen woorden uit waarom de berichtgeving rond de bultrug geen 
echt nieuwsfeit is, volgens de tekst.  
Baseer je antwoord op alinea 11.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
‘Wie daarentegen in dit eensgezinde koor een dissident geluid laat horen, 
wacht een heel ander onthaal.’ (regels 235-238)  

2p 15 Welke twee voorbeelden worden opgevoerd als argumenten bij dit 
standpunt? 
 
In alinea 19 wordt het voorbeeld van het Amerikaanse onderzoek naar de 
mate van empathie voor dieren en mensen aangehaald. 

1p 16 Wat is de belangrijkste functie van dit voorbeeld, gelet op de strekking 
van de tekst?  
Dit onderzoek wordt vooral aangehaald om  
A aan te tonen dat empathie een te grote rol speelt bij de sentimenten 

over mens en dier. 
B een antwoord te geven op de vraag of dierenliefde in de media anders 

vorm kan krijgen. 
C het beeld te bevestigen dat dierenliefhebbers te weinig empatisch 

vermogen voor mensen hebben. 
D te demonstreren dat het huidige dierensentiment vervelende gevolgen 

kan hebben. 
 
‘Het sentiment dat dit land de laatste jaren echter tentoonspreidt voor 
alles wat vleugels, pels, poten of staart bezit, bevalt me heel matig. Nog 
minder bevalt me dat “wij van de media” daar zo klakkeloos in meegaan.’ 
(regels 12-17)  

1p 17 Wat is het belangrijkste argument uit de tekst voor deze uitspraken?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

1p 18 Wat zou het best gezien kunnen worden als de onderliggende hoofdvraag 
van tekst 1? 
A Hoe kan het huidige dierensentiment uiteindelijk uit de Nederlandse 

media worden verbannen? 
B Hoe komt het dat het huidige dierensentiment niet meer weg te 

denken is uit de Nederlandse media? 
C Waarom is het erg dat het huidige dierensentiment in de Nederlandse 

media zo alomtegenwoordig is?  
D Wat kunnen de Nederlandse media doen om het huidige 

dierensentiment aan te pakken? 
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In een tekst kunnen verschillende argumentatieschema’s voorkomen. 
1p 19 Van welk argumentatieschema is in tekst 1 vooral gebruikgemaakt?  

Er is vooral gebruik gemaakt van argumentatie op basis van 
A een oorzaak-gevolgrelatie. 
B kenmerk of eigenschap. 
C vergelijking. 
D voorbeelden. 
 

2p 20 Welke zin drukt het best de hoofdgedachte uit van tekst 1? 
A Het huidige dierensentiment, vooral ook in de Nederlandse media, 

verdient achterdocht omdat het mensen minder belangrijk maakt dan 
dieren.  

B Het huidige schuldgevoel van veel Nederlanders over dierenleed dat 
normaal is in de natuur, verdient afkeur in plaats van aandacht van de 
media.  

C Het is jammer dat de Nederlandse media meegaan met een tijdgeest 
waarin de mensen evenveel waard zijn als de dieren. 

D Het is vreemd dat de Nederlandse media consensus tonen over het 
belang van dieren in het nieuws en dat kritiek hierop geen gehoor 
vindt. 

 
 

Tekst 2  Ga op schoolreis naar het dierproevenlab 

 
1p 21 Welke uitspraak is het meest van toepassing op alinea 1? 

Alinea 1 
A bevat een anekdote die dient ter introductie van het onderwerp van de 

tekst. 
B formuleert de probleemstelling die de kern van de tekst vormt. 
C noemt de aanleiding die aan het schrijven van de tekst ten grondslag 

ligt. 
D schetst een situatie die vergelijkbaar is met het onderwerp van de 

tekst. 
 
‘Maar niemand had daarom gevraagd.’ (regels 26-27) 

1p 22 Wat geeft deze uitspraak aan? 
Deze uitspraak geeft aan dat de Nederlandse bevolking 
A de omgang met dieren heeft uitbesteed aan een kleine groep. 
B geen idee heeft hoeveel proefdieren er zijn in Nederland. 
C helemaal niets wil weten over procedures als het castreren van 

biggen. 
D waarschijnlijk niet geïnteresseerd is in het gebruik van proefdieren. 
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1p 23 Met welk begrip kan de functie van de alinea’s 5 en 6 ten opzichte van de 
voorgaande alinea’s het best benoemd worden? 
A gevolg 
B oplossing 
C samenvatting 
D verklaring 
 
‘Voor proefdiermensen is dat gebrek aan belangstelling geruststellend.’  
(regels 28-30)  
Deze bewering lijkt in tegenspraak met een andere uitspraak uit de tekst 
over proefdiermensen.  

1p 24 Citeer de zin uit de tekst waar deze uitspraak mee in tegenspraak lijkt. 
 
‘Nog belangrijker is openheid binnen de muren.’ (regels 52-53) 

1p 25 Leg uit wat met die openheid binnen de muren bedoeld wordt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 

1p 26 Waar zou die openheid binnen de muren uiteindelijk toe moeten leiden, 
volgens de tekst? 
 
Aan het einde van alinea 6 staan drie vragen.  

1p 27 Waarvan zijn deze vragen een voorbeeld? 
Deze vragen zijn een voorbeeld van 
A dilemma’s waarmee proefdiermensen dagelijks geconfronteerd 

worden.  
B kwesties waarover proefdiermensen met elkaar zonder belemmering 

moeten kunnen discussiëren. 
C manieren waarop proefdiermensen om moeten gaan met dierenleed in 

proefdierlaboratoria.  
D vragen waarop proefdiermensen duidelijk antwoord moeten kunnen 

geven. 
 
Hieronder staan zes beweringen die gebaseerd zijn op tekst 2. 
1 Er moeten schoolreizen komen naar proefdierverblijven. 
2 Geheimzinnigheid over proefdieren kweekt misverstanden. 
3 Het castreren van biggen wordt niet getoond tijdens open 

boerderijdag. 
4 Het ministerie heeft onvoldoende gerapporteerd over vergunningen 

voor proefdieren. 
5 Openheid binnen de muren van een proefdierverblijf is belangrijk. 
6 Proefdiermensen worden verplicht tot allergietesten met cavia’s. 
Van bovenstaande beweringen moeten er twee worden opgenomen in 
een korte samenvatting van tekst 2. 

2p 28 Welke twee beweringen zijn dat? 
Noteer de nummers van de twee beweringen. 
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Tekst 1 en 2  Overkoepelende vragen 

 
In tekst 2 komen kwesties aan bod die te maken hebben met veehouderij 
en dierproeven.  

1p 29 Welke uitspraak uit tekst 1 zou ook van toepassing kunnen zijn op deze 
kwesties? 
A ‘Dieren netjes behandelen behoort in mijn ogen tot het pakket dat wij 

beschaving noemen.’ (regels 5-8) 
B ‘De terugkerende boodschap is: het gaat onherroepelijk bergafwaarts.’ 

(regels 46-48) 
C ‘Geen wonder ook dat de meerderheid van het Nederlandse volk 

voorstander is van het verankeren van dierenrechten in de Grondwet.’ 
(regels 125-128) 

 
Tekst 1 en tekst 2 verschillen met betrekking tot de maatschappelijke 
aandacht voor dieren die er volgens de teksten is. 

2p 30 Beschrijf dat verschil in maatschappelijke aandacht. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
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Tekst 3  Kritisch zijn is soms je mond houden 

 
In alinea 1 is sprake van een probleem en een gevolg daarvan. 

2p 31 Vat dit probleem en gevolg samen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
‘maar ik herken in de problematiek niet alleen een moreel probleem.’  
(regels 63-65) 

1p 32 Formuleer in eigen woorden van welk probleem er nog meer sprake is 
volgens de tekst. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
Hieronder staan vier mogelijke redenen voor het noemen van de oproep 
van de minister-president in alinea 4. 
De minister-president wordt genoemd omdat hij 
1 als politicus pleit voor een einde aan de online agressie en het geweld 

dat op andere manieren wordt geuit. 
2 een probleem aankaart dat vergelijkbaar is met een onderwerp dat in 

de tekst besproken is. 
3 een voorbeeld is van een politicus die vervelende ervaringen heeft 

gehad met online agressie en verbaal geweld. 
4 met dit citaat door zijn rol als politicus de argumentatie in de tekst 

kracht bij kan zetten. 
1p 33 Welke van bovenstaande redenen voor het noemen van deze oproep van 

de minister-president kunnen uit tekst 3 worden afgeleid? 
A alleen 1, 2 en 3 
B alleen 1, 2 en 4 
C alleen 1, 3 en 4 
D alleen 2, 3 en 4 
E 1, 2, 3 en 4 
 
‘Maar kritisch zijn is niet hetzelfde als op alles kritiek geven.’  
(regels 76-78) 

1p 34 Met welk argumentatieschema wordt dit standpunt vooral onderbouwd? 
met een argumentatieschema op basis van 
A autoriteit 
B een oorzaak-gevolgrelatie 
C kenmerk of eigenschap 
D voor- en nadelen 
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‘Kritisch zijn kost moeite.’ (regel 98) 
2p 35 Leg uit waarom het moeite kost om kritisch te zijn volgens tekst 3. 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 

2p 36 Welke van de onderstaande zinnen omschrijft het best de hoofdgedachte 
van tekst 3? 
A Het geven van een mening heeft pas waarde als deze inhoudelijk 

onderbouwd en doordacht is. 
B Het is een slechte ontwikkeling dat in discussies op internet zomaar 

over alles een mening wordt gegeven.  
C Mensen moeten begrijpen dat zwijgen soms de beste manier is om 

een mening te geven. 
D Om een discussie goed te laten verlopen is het soms beter om een 

agressief geformuleerde mening te negeren. 
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tekstfragment 1 
 
(1) Sinds de verkiezingen van 2002, toen de LPF (Lijst Pim Fortuyn) 
verraste, vinden veel nieuwsorganisaties dat ze de voeling met hun lezers 
of kijkers hebben verloren. Journalisten hadden de grote politieke onvrede 
onder delen van de Nederlandse bevolking niet voorzien. Deze 
vermeende kloof tussen burger en journalistiek leidde tot de veelvuldige 
inzet van voxpop1) en overvloedige aandacht voor opiniepeilingen. 
(2) Daar is nu ophef op Twitter bijgekomen. Sociale media maken 
zichtbaar en doorzoekbaar wat vroeger wel gebeurde, maar niet na te 
lezen was. Journalisten zijn Twitter gaan gebruiken als gemakkelijke plek 
om te zien wat er leeft bij de spreekwoordelijke dorpspomp. Het gesprek 
van de dag wordt gevat in een overzichtje van tweets. 
(3) Twitter als maatstaf voor de publieke opinie is om diverse redenen 
problematisch. Tweets worden zelden geteld of op inhoud of sentiment 
geanalyseerd. Meestal volstaat de journalist met een kleine selectie die 
de term bloemlezing niet mag dragen. Maar ook als journalisten 
systematisch naar tweets zouden kijken, zouden ze de plank misslaan. 
Twitteraars zijn namelijk te jong, te hoogopgeleid, te politiek 
geïnteresseerd en te vaak man om een representatieve afspiegeling van 
de bevolking te vormen. Wat Twitter vindt, staat dus niet gelijk aan wat de 
bevolking vindt. 
(4) Zelfs als Twitter representatief was én journalisten grondig zouden 
analyseren wat er werd gezegd, zijn de resultaten vertekend. Een kleine 
groep twitteraars neemt de bulk van de berichtjes op Twitter voor zijn 
rekening. Deze luidruchtige minderheid gebruikt meer hashtags, meer 
links, mentiont 2) meer mensen en retweet twee keer zo veel als de 
zwijgzame meerderheid, zo blijkt uit onderzoek.  
(5) Op sociale media worden ervaringen en gevoelens bovendien realtime 
geuit. Die hebben niet dezelfde status als een mening. Over elk 
willekeurig onderwerp kan wel een aantal verontwaardigde tweets worden 
gevonden. Een tweet is bovendien geen opiniestuk. ‘Voelen wat er leeft’ is 
niet hetzelfde als het selectief voorlezen van sentimenten. 
(6) Zo’n lezing zonder duiding – zonder analyse van thema’s en patronen, 
zonder gevolgtrekkingen – vertelt ons niets. Al die verslagjes van de stem 
van ‘gewone’ of ‘bekende’ Nederlanders zijn niets meer dan goedkope en 
gemakzuchtige vulling. Het kost weinig geld om zulke items te maken en 
ze ontberen inhoudelijke waarde. 
 

naar: Linda Duits en Rens Vliegenthart, nrc.nl, 27 december 2014 

noot 1 voxpop: afkorting van ‘vox populi’: ‘stem van het volk’; in de journalistiek gebruikt als 

term voor interviewtjes met mensen op straat 

noot 2 mentiont: noemt 
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In tekst 3 staat:  
‘We worden opgevoed met het idee dat het hebben van een eigen mening 
en een individueel geluid belangrijk is.’ (regels 72-75) 

2p 37 Leg uit wat volgens tekstfragment 1 de rol van journalisten is in het 
ontstaan van dat idee. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Tekstfragment 1 bespreekt redenen waarom het problematisch is om het 
sociale medium Twitter als maatstaf voor de publieke opinie te gebruiken.  

2p 38 Welke reden sluit aan bij de manier waarop in tekst 3 over het uiten van 
meningen wordt gedacht? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
 

Tekst 4  Doen en laten 

 
‘Een vragenrondje in de Volkskrant leverde vooral lacherig commentaar 
op. Hoe ouderwets moet je zijn om heden ten dage nog met kledingvoor-
schriften op school aan te komen zetten? Iedereen weet toch dat tieners 
niets liever doen dan de grens opzoeken en die overschrijden? Kleding 
valt onder de individuele vrijheid van expressie en het getuigt van een 
benepen jarenvijftigmoraal om die te willen beperken.’ (regels 19-31) 

1p 39 Met welk woord kan de gevoelswaarde die uit deze reacties in de 
Volkskrant spreekt het best omschreven worden? 
A bezorgdheid 
B opluchting 
C sarcasme 
D verwondering 
 
‘In de werksfeer kan de individuele expressie worden beknot ter wille van 
de zakelijkheid en daar kijkt niemand vreemd van op.’ (regels 73-77) 

1p 40 Welk van de onderstaande zinnen omschrijft het best wat hiermee 
bedoeld wordt?  
Op de werkvloer is het normaal dat werknemers 
A hun kleding afstemmen op de bedrijfsnormen. 
B hun kledingkeuze zelf kunnen bepalen. 
C verplicht zijn zakelijke kleding te dragen. 
D zichzelf kunnen uiten in hun kledingkeuze. 
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1p 41 Met welk begrip kan het verband tussen alinea 4 en het tweede deel van 
alinea 3 (vanaf regel 59) het best beschreven worden? 
Alinea 4 vormt een 
A argument voor het gestelde in alinea 3. 
B samenvatting van het gestelde in alinea 3. 
C tegenstelling met het gestelde in alinea 3. 
D voorbeeld bij het gestelde in alinea 3. 
 
Volgens alinea 4 kunnen zowel docenten als leerlingen zich geen 
uitdagende kleding permitteren. 

1p 42 Leg uit waarom dit volgens de tekst zo is. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

2p 43 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van tekst 4 
het best weer? 
A De kledingrichtlijnen uit het bedrijfsleven kunnen ook doorgevoerd 

worden op scholen. 
B Het zou niet gek zijn om op scholen enkele algemene 

kledingrichtlijnen voor de leerlingen aan te houden. 
C Het is niet mogelijk om op scholen strikte kledingvoorschriften voor de 

leerlingen op te stellen. 
D Het opstellen van kledingvoorschriften is ouderwets en beperkt de 

vrijheid van leerlingen te veel. 
 
In tekst 4 worden verschillende argumentatieschema’s gebruikt, 
waaronder argumentatie met voorbeelden. 

1p 44 Wat voor argumentatieschema wordt naast argumentatie op basis van 
voorbeelden vooral gebruikt? 
een argumentatieschema op basis van 
A een oorzaak-gevolgrelatie 
B kenmerk of eigenschap 
C vergelijking 
D voor- en nadelen 
 

Pagina: 164Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-17-1-o 13 / 13 lees verder ►►►

Hieronder staan zeven beweringen die gebaseerd zijn op tekst 4. 
1 Het dragen van uitdagende kleding door leerlingen op school levert 

discussie op. 
2 Mode trekt zich weinig aan van weersomstandigheden. 
3 Tieners zoeken graag grenzen op en overschrijden deze. 
4 Kleding kan gebruikt worden om een bepaalde boodschap over te 

brengen. 
5 Werknemers vinden het normaal dat er kledingvoorschriften op het 

werk zijn. 
6 Kledingvoorschriften voor wat je op welk moment van de dag hoort te 

dragen zijn afgeschaft. 
7 Het past binnen een taakgerichte werksfeer om rekening te houden 

met de kleding die je draagt. 
Van bovenstaande beweringen moeten er drie worden opgenomen in een 
korte samenvatting van tekst 4. 

3p 45 Welke drie beweringen zijn dat? 
Noteer de nummers van de drie beweringen. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Tegen het dierensentiment 
 
(1) Vooropgesteld: ik ben jarenlang 
vegetariër geweest en nog altijd ver-
mijd ik varkensvlees, laat staan dat ik 
een gerecht als foie gras of verse 
kreeft tot me neem. Dieren netjes 5 

behandelen behoort in mijn ogen tot 
het pakket dat wij beschaving 
noemen. Dat ook wat dat betreft het 
paradijs nog lang niet bereikt is, dat 
de wetgeving altijd beter kan: ik zeg 10 

het mijn dierenvrienden graag na. 
Het sentiment dat dit land de laatste 
jaren echter tentoonspreidt voor alles 
wat vleugels, pels, poten of staart 
bezit, bevalt me heel matig. Nog min-15 

der bevalt me dat ‘wij van de media’ 
daar zo klakkeloos in meegaan. 
(2) Ooit waren berichten uit het 
dierenrijk immers het exclusieve 
domein van de regionale pers en van 20 

kranten als De Telegraaf en het AD. 
Alleen in de zomermaanden sloop 
ook elders wel eens een eiken-
processierups of babykrokodil de 
kolommen binnen. Tegenwoordig 25 

bedrijven alle dagbladen het hele 
jaar door met evenveel geestdrift 
dierenjournalistiek en vooral: met 
evenveel ernst. 
(3) Trouw kent tegenwoordig maar 30 

liefst twéé dagelijkse pagina’s voor 
de groene lezer, waarbij dieren-
berichten (‘Hommel helpt aardappel-
boer’) uiteraard zelden ontbreken. 
Ook in de rest van de krant rukken 35 

ze op. 
(4) Bij de Volkskrant gaat haast geen 
dag voorbij of je treft er dierennieuws 
in aan. Wil Trouw ook nog wel eens 
opbeurende berichten brengen, de 40 

Volkskrantredactie benadrukt bij 
voorkeur de tobberige kant van het 
thema, met koppen als ‘Europa is 

gevaarlijk trekgebied voor roofvogels’ 
en ‘Het tsjirrlie van de veldleeuwerik 45 

is steeds minder vaak te horen’. De 
terugkerende boodschap is: het gaat 
onherroepelijk bergafwaarts. En wee 
degene die deze mantra niet serieus 
genoeg neemt. 50 

(5) Onlangs maakte de staatssecre-
taris van Economische Zaken bekend 
dat de overheid niet langer alle be-
dreigde diersoorten ten koste van 
alles wil redden. Onmiddellijk kwam 55 

de Volkskrant met een verhaal waar-
in dierenbeschermers ongehinderd 
hun beklag mochten doen. Stoppen 
met bijvoorbeeld het korenwolf-
project, zeiden zij, zou ‘pas echt 60 

onverantwoord zijn’. Waarom precies 
maakten ze niet duidelijk. De ver-
slaggever nam genoegen met het 
kulargument dat de korenwolf sym-
bool staat voor een landschap waar-65 

van ‘de mensen’ niet willen dat het 
verdwijnt. 
(6) NRC Handelsblad heeft een uit-
gesproken oog voor berichten uit 
peer reviewed wetenschappelijke 70 

tijdschriften – al haalt de krant de 
neus niet op voor nieuwtjes à la 
‘Olifantenmoeder en jong in Emmen 
overleden’. Ook bij het liberale 
avondblad ontbreekt de tobberige 75 

toon zelden. Illustratief was een 
verhaal over natuurfilms, waarin de 
verslaggeefster zich afvroeg: ‘Hoe 
realistisch zijn schitterende BBC-
producties als Planet Earth (2006) en 80 

Life (2009) als ze niets zeggen over 
het feit dat één op de drie zoogdier-
soorten en één op de vier reptielen-
soorten bedreigd wordt? Is puur 
natuur in beeld zo langzamerhand 85 

niet een pure leugen?’ 
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(7) Wanneer het taboe op dieren-
nieuws precies verdween, laat zich 
lastig aanwijzen. Het staat wel vast 
dat er géén wilsbesluit aan vooraf is 90 

gegaan. De media weerspiegelen 
slechts de tijdgeest en die ligt nu 
eenmaal meer dan ooit in aanbidding 
voor Moeder Natuur. 
(8) Gezonken cultuurgoed is bijvoor-95 

beeld de opvatting dat de mens niet 
meer is dan een rechtoplopend dier, 
een aangeklede aap, een toevallig 
stapje in de evolutie. Volgens dit 
nieuwe dogma is de grens tussen de 100 

soorten vaag en hooguit gradueel, 
dus mogen wij ons vooral niks ver-
beelden. De steilste aanhangers van 
dit gedachtegoed kennen een fraai 
scheldwoord voor wie niet in hun 105 

waarheid gelooft: dan ben je een 
‘speciëcist’1). En ‘antropocentrisme’2) 
is in hun ogen net zo verwerpelijk als 
racisme. 
(9) Niet vreemd dat in zo’n klimaat 110 

niemand meer opkijkt van de ge-
avanceerde, uitstekend geoutilleerde 
dierenambulances die door onze 
straten rijden. Noch van de lommer-
rijke dierenbegraafplaatsen waar je 115 

Pluto of Minoes met een gedenk-
steen gepaste eer kunt bewijzen. 
Noch van huisdieren die op dieet 
moeten omdat hun baasjes ze vol-
proppen. Zulke fenomenen mogen in 120 

pakweg de Sahel, de Swatvallei of de 
Gazastrook wat lastig uit te leggen 
zijn, hier dienen wij zoiets volstrekt 
normaal te vinden. 
(10) Geen wonder ook dat de meer-125 

derheid van het Nederlandse volk 
voorstander is van het verankeren 
van dierenrechten in de Grondwet. In 
de milde variant gelden die rechten 
uitsluitend voor aansprekende we-130 

zens als de gorilla, de koe en de kat. 
De diehards vinden dat ook minder 

aansprekende soorten als de wesp, 
de rat en de tijgermug in de rechten 
mogen delen. 135 

(11) Vanzelfsprekend laat deze 
malligheid ook journalisten niet 
onberoerd. Tegelijkertijd blijft hun 
ijver in het brengen van dierennieuws 
een tikje merkwaardig. In de journa-140 

listiek geldt immers één gouden 
regel: dat de zon elke dag opkomt, is 
niks bijzonders. Pas als hij op een 
ochtend niet aan de horizon ver-
schijnt, komen de pennen in bewe-145 

ging. Ofwel: het ongewone leidt tot 
berichtgeving, niet het doodnormale. 
In het dierenrijk, zou je zeggen, ge-
beurt zelden iets nieuwswaardigs. 
Dieren komen ter wereld, ze scharre-150 

len hun kostje bij elkaar, ze planten 
zich voort en ze gaan dood – op al 
dan niet gewelddadige wijze. Zeker, 
zo gaat het bij ons mensen ook. 
Dieren schrijven daarentegen geen 155 

boeken, ze maken geen films, ze 
handelen niet in goederen en ze 
doen geen uitvindingen. Waarom zou 
een zichzelf respecterend nieuws-
medium überhaupt geïnteresseerd in 160 

ze zijn? Dat nu blijkt een volkomen 
achterhaalde gedachte. 
(12) Neem de bultrug die vorig jaar 
december een verkeerde afslag nam 
en jammerlijk strandde op een 165 

zandplaat bij Texel: een potvis met 
pech – niet meer, niet minder. Maar 
het beest kreeg zelfs een naam! En 
dagenlang waren de reddingspogin-
gen voor Johannes (die later 170 

Johanna bleek) niet uit de media weg 
te slaan. Zo mochten deskundigen 
zich buigen over het wezen van de 
bultrug, dan wel de publiciteit plaat-
sen in historisch perspectief. Zulke 175 

zeebeesten, wist men, spraken in 
vroeger eeuwen reeds tot de volks-
verbeelding. Dus zoveel nieuws was 
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er niet onder de zon. 
(13) Dat klopt. Anders dan voorheen 180 

kun je echter in dit tijdsgewricht van 
één ding verzekerd zijn: de schuld 
belandt uiteindelijk bij de mens. 
Accepteren dat Moeder Natuur nu 
eenmaal wrede, uiterst onsympathie-185 

ke trekjes heeft – het wil er heden 
ten dage niet meer in. Zij kan geen 
kwaad meer doen. Er moet dus een 
zoektocht op gang komen naar 
menselijke verantwoordelijken. De 190 

kwestie leidde zelfs tot Kamervragen 
over ‘de martelgang van bultrug 
Johannes’. Het beest had nog 
geleefd als de reddingsdiensten 
maar beter hun best hadden gedaan. 195 

Tekenend was hoe de minister van 
Economische Zaken daarop reageer-
de. Hij hoefde geen lachje te onder-
drukken. Noch zei hij dat hij wel wat 
anders aan zijn hoofd had dan debat-200 

teren over een gesneefde potvis. De 
minister antwoordde dat bultruggen 
dieren zijn ‘waar we allemaal een 
warm gevoel voor hebben’. En zegde 
toe dat er een ‘protocol’ zou komen, 205 

opdat de overheid voortaan precies 
zou weten wat haar te doen stond. 
(14) Dat protocol kwam er, compleet 
met een aan te stellen ‘strandings-
coördinator’ en te volgen rampscena-210 

rio’s. Hoeveel geld ermee gemoeid 
is, weet ik niet. Dat zo wederom de 
valse illusie wordt gewekt als zou de 
overheid alle dierenleed kunnen 
voorkomen, weet ik wel. Intussen 215 

concurreerde de berichtgeving rond 
de bultrug wekenlang met echte 
nieuwsfeiten uit Nederland en de rest 
van de wereld. 
(15) Opvallend aan de wijze waarop 220 

de kranten dierennieuws brengen, is 
de volstrekt morele consensus. Of 
het nu gaat om NRC Handelsblad, 
Trouw of de Volkskrant, bij allemaal 
schemert op de achtergrond de over-225 

tuiging dat homo sapiens het lelijk 
heeft verprutst. Het dier geldt als het 
onbedorven wezen dat de mens al 
héél lang niet meer is. Dieren zijn per 
definitie goed, mensen per definitie 230 

slecht. Behalve als ze tot het gilde 
der dierenbeschermers en/of dieren-
activisten behoren. Dan hoeven ze 
geen enkel kritisch vraagje te vrezen. 
(16) Wie daarentegen in dit eens- 235 

gezinde koor een dissident geluid 
laat horen, wacht een heel ander 
onthaal. In 2011 publiceerde filosoof 
Bas Haring zijn boek Plastic panda’s, 
waarin hij onder meer inging op de 240 

argumenten van natuurbeschermers 
die elke planten- en diersoort koste 
wat kost voor uitsterven willen 
behoeden. Zijn stelling: daar hoeven 
wij ons niet zoveel zorgen over te 245 

maken. Uitsterven hoeft niet altijd 
rampzalig te zijn. 
(17) Interessant punt, zou ik zeggen. 
Op z’n minst een serieus debat 
waard. Dat had ik gedacht. De ver-250 

zamelde dierenvrienden kropen 
weliswaar onmiddellijk achter hun 
toetsenbord, maar alleen om aan het 
schuimbekken te slaan. De opinie-
pagina’s plaatsten hun stukken nog 255 

ook. Zo waren er milieufilosofen die 
Haring onwetenschappelijkheid ver-
weten en een ‘achteloze manier van 
denken’. Er was een evolutiebioloog 
die hem op ‘een cruciale denkfout’ 260 

had betrapt, een briefschrijver die 
hem ‘een bekrompen leefwereld’ 
toedichtte. Een redacteur van NRC 
Handelsblad maakte het nog bonter. 
Hij blogde dat Harings ‘vrije gerede-265 

neer’ hem ‘gevaarlijker’ maakte dan 
‘de beul die op gezette tijden zijn 
poedel een rotschop geeft’. Hij vond 
dat deze ‘natuurbarbaar’ aangegeven 
diende te worden bij 114, het toen 270 

net ingestelde alarmnummer voor 
dierenmishandeling. 
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(18) Dat dierenvrienden niet per se 
ironische wezens zijn, heb ik trou-
wens ook zelf mogen ondervinden. 275 

Als columnist weet ik inmiddels zo’n 
beetje welke van mijn stokpaardjes 
lezers tot razernij drijven. Als ik 
bijvoorbeeld wijsneus over verwende 
prinsesjes of over het sluimerend 280 

antisemitisme, is het strijk en zet 
raak. Maar de hatelijkste ad 
hominems3) kwamen na columns 
waarin ik me vrolijk had gemaakt 
over dierenliefde.  285 

(19) Is dit alles erg? Of zijn het deca-
dente uitwassen van een samenle-
ving die zelfs in tijden van economi-
sche crisis nauwelijks echte proble-
men kent? Dat laatste zou troostend 290 

zijn, maar persoonlijk was ik nogal 
ondersteboven door een bericht dat 
ik onlangs aantrof in dagblad Trouw. 

Uit Amerikaans onderzoek was ge-
bleken dat proefpersonen méér 295 

empathie voelden met mishandelde 
dieren dan met mishandelde men-
sen. Preciezer: een gemolesteerde 
hond leverde bij hen méér emoties 
op dan een in elkaar geslagen vol-300 

wassene. Nog preciezer: de onder-
vraagden vonden mishandelde men-
senbaby’s best zielig, maar ‘het 
meeste medeleven’ ging uit naar 
mishandelde puppy’s. 305 

(20) Dit is precies waartoe het 
hedendaagse dierensentiment kan 
leiden en het is precies wat me er zo 
matig aan bevalt – om de simpele 
reden dat elke ideologie die de mens 310 

achteloos naar het tweede plan 
verwijst argwaan verdient. Het wordt 
tijd voor een nieuw humanisme. 

 
naar: Elma Drayer 
uit: Vrij Nederland, 5 oktober 2013 
 

Elma Drayer is journalist, essayist, columnist en eindredacteur. 
 

 
 
Tekst 2 

 

Ga op schoolreis naar het dierproevenlab 
 

(1) We brengen in Nederland elk jaar 
ruim 550 miljoen stuks vee voort. Die 
worden door enkele tienduizenden 
mensen gefokt, gevoerd, vervoerd, 
gemolken en geslacht. De consu-5 

ment ziet dichte staldeuren, pakken 
vla en worst in plastic – en voelt zich 
daar comfortabel bij. De boer houdt  

open boerderijdag, maar niet tijdens  
het castreren van biggen. 10 

(2) En zo blijven ook de 0,6 miljoen 
proefdieren buiten beeld. Jawel, de 
overheid is redelijk op de hoogte. 
Proefdiermensen vullen trouw hun 
rapportages in. Hoeveel dieren ze 15 

gebruiken. Voor welk type onder-

noot 1 speciëcist: iemand die discrimineert naar soort, in het bijzonder: iemand die de mens 

bevoordeelt boven het dier 

noot 2 antropocentrisme: neiging om de mens centraal te stellen en als referentiepunt te 

beschouwen 

noot 3 ad hominem: tegen de persoon, vrij te vertalen als ‘persoonlijke aanval’ 
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zoek. En hoeveel ‘ongerief’ die 
dieren hebben. Dat is proefdierjargon 
voor ‘pijn, lijden, ongemak of blijvend 
letsel’. 20 

(3) De meeste mensen willen dat 
helemaal niet weten. Vorig jaar bleek 
dat het ministerie al twee jaar niet 
had gepubliceerd wie in Nederland 
een vergunning kregen om dierproe-25 

ven te doen. Foutje. Maar niemand 
had daarom gevraagd. 
(4) Voor proefdiermensen is dat ge-
brek aan belangstelling geruststel-
lend. Ze voelen de hete adem van 30 

een kleine groep inwoners die wél 
precies wil weten wat er met proef-
dieren gebeurt: radicale dieren-
activisten. In 2008 kregen lokale 
politici in Venray nog dreigmails 35 

vanwege het plan om een 
proefdiercentrum in de gemeente te 
bouwen. Het afgelopen jaar was het 
rustig aan dat front, op een paar 
vrijgelaten honden na. 40 

(5) En nu? Tijd om open dagen te 
houden in het proefdierverblijf? Dat 
kan geen kwaad. Een schoolklas is 
best bestand tegen een kast vol 
ratten in doorzichtige plastic bakken 45 

met zaagsel. Vertel dan ook dat bij 
die ratten elke week bloed wordt 
geprikt uit hun staart. Misschien mag  

de klas volgend jaar ook naar de  
vleeskuikenboerderij. Geheimzinnig- 50 

heid kweekt misverstanden. 
(6) Nog belangrijker is openheid 
binnen de muren. De reflex om 
proefdierwerk binnenskamers te 
houden bemoeilijkt de onderlinge 55 

controle en discussie. Juist daardoor 
kunnen verbeteringen tot stand 
komen. Hoe maken jullie dat type 
genetisch gemodificeerde muis? 
Hoeveel muisjes moet je dan 60 

‘euthanaseren’? Of: we willen geen 
allergietesten met cavia’s doen maar 
we worden ertoe verplicht; wat nu? 
(7) Er zijn proefdiermensen die al 
jaren vinden dat ze nutteloze aller-65 

gietesten op cavia’s doen. Elk jaar 
beschreven ze dat in hun openbare 
jaarverslag. Ze hoopten dat iemand 
het zou lezen. De nieuwe proefdier-
wet, die nu bij de Eerste Kamer ligt, 70 

voorziet in maar liefst twee nieuwe 
centrale instanties voor toezicht en 
discussie. Het vorige week gepresen-
teerde plan van aanpak voor dier-
proeven leunt zwaar op die commis-75 

sies. Maar het belangrijkste kan die 
wet niet regelen: dat proefdiermen-
sen die twijfelen, die commissies zelf 
opbellen. 

 
naar: Hester van Santen 
uit: NRC Handelsblad, 8 en 9 maart 2014 
 

Hester van Santen is journalist en schrijft vooral over biologie, natuur en milieu. 
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Tekst 3 

 

Kritisch zijn is soms je mond houden 
 

(1) Reactieruimtes worden volge-
schreven met meningen over politici 
en het conflict in Syrië – of ze nu 
worden gelezen of niet. Blijkbaar 
gaan de schrijvers ervan uit dat ge-5 

noeg mensen willen lezen wat ze wel 
of niet grappig vinden aan een 
filmpje op YouTube waarin een kat 
van een bank valt. Onze online 
meningen zijn verworden tot status-10 

updates – wie ben ik op dit moment 
en wat vind ik nu? – in plaats van dat 
ze een discussie aangaan. Onze 
mening verandert in een opmerking. 
En dat is nog niet zo erg – het web is 15 

er groot genoeg voor – maar steeds 
vaker lijkt iedere reactieruimte te ver-
worden tot een agressief gevecht 
met woorden. De een wordt er 
plotseling van beschuldigd een 20 

neonazi te zijn in een discussie over 
het beste recept voor echte erwten-
soep, en in een discussie over het 
Franse woord voor hashtag (#) wordt 
de wereldpolitiek er op magische 25 

wijze bij gehaald. 
(2) Minister Frans Timmermans kan 
daarover meepraten. Hij moest eind 
november zijn Facebookpagina slui-
ten, omdat hij van ‘vrienden’ verve-30 

lende berichten kreeg. Hij schreef 
toen: ‘Jammer dat mijn wall1) zo 
wordt misbruikt. Vrees dat het 
onhoudbaar is zo. Heel jammer dat 
een gewone discussie kennelijk niet 35 

mogelijk is en dat feiten er totaal niet 
meer toe doen.’ Ook PvdA-voorzitter 
Hans Spekman bleek regelmatig 
haatmails te ontvangen met teksten 
als: ‘Ze hadden beter jou zinvol dood 40 

moeten trappen.’ 
(3) De criticus zit echter niet alleen 
op internet. De Nederlander bekriti-

seert ook en is ook cynisch in real 
life. Als expert van alles vindt hij dat 45 

hij alles beter kan. De journalist weet 
niet wat hij doet, de columnist is een 
idioot, de politicus moet oprotten, de 
NS kan niks en zelfs de weergoden 
krijgen het te verduren – de regen is 50 

te nat, de sneeuw was even leuk 
maar nu te koud, de zon is te warm. 
De Nederlander klaagt en zeurt, 
maar zijn mening ontaardt steeds 
vaker in cynisme en agressie.  55 

(4) Onze minister-president deed de 
afgelopen maanden meerdere keren 
een morele oproep: ‘Denk na voor u 
begint te schelden of te schoppen en 
ga de discussie aan. Start het 60 

beschavingsoffensief!’ Gelukkig blijft 
de agressie bij het gros van de 
Nederlanders bij woorden, maar ik 
herken in de problematiek niet alleen 
een moreel probleem. Het is ook een 65 

fundamenteel onbegrip van wat een 
mening zou moeten zijn. 
(5) De criticus is symptoom gewor-
den van een maatschappij waarin 
gehoord worden steeds belangrijker 70 

is dan een reden om gehoord te 
moeten worden. We worden opge-
voed met het idee dat het hebben 
van een eigen mening en een indi-
vidueel geluid belangrijk is. Je 75 

mening is iets waardevols. Maar 
kritisch zijn is niet hetzelfde als op 
alles kritiek geven. We verliezen uit 
het oog dat de mening niet zomaar 
van belang is: zij moet ook inhoud 80 

hebben. Een mening zonder moeite 
heeft geen waarde en overstijgt het 
plassen door een brievenbus of het 
besmeren van ramen met poep 
nauwelijks. Dit is niet kritisch zijn: het 85 

is om het hardst schreeuwen dat de 
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eigen mening professioneler, belang-
rijker en beter is dan die van de 
ander. 
(6) Kritisch zijn is ook de schoonheid 90 

en kwaliteit in het alledaagse willen 
zien – zonder de fouten direct over 

het hoofd te zien. Het is proberen 
meer te zien. Kritisch zijn is na- 
denken voor je typt, het zien van een 95 

mens aan de andere kant van de 
kabel. Kritisch zijn is soms je mond 
houden. Kritisch zijn kost moeite. 

 
naar: Anouk van Kampen 
uit: NRC Handelsblad, 16 en 17 maart 2013 
 

Anouk van Kampen is redacteur. 

 
 
Tekst 4

 

Doen en laten 
 

(1) Twee dagen zomerse temperatu-
ren en meteen is er discussie over 
blote kleding, meer in het bijzonder 
over de vraag of meisjes in korte 
broekjes naar school mogen. Een 5 

week eerder had een rector van een 
middelbare school de euvele moed 
gehad om een paar in zijn ogen te 
schaars geklede tieners naar huis te 
sturen met het verzoek wat anders 10 

aan te trekken. Met warm weer had 
dit incident weinig te maken, want we 
hebben een ijzig voorjaar achter de 
rug, terwijl de korte broekjes al 
maanden het straatbeeld domineren. 15 

Mode trekt zich nu eenmaal weinig 
aan van meteorologische omstandig-
heden. De rector oogstte weinig bij-
val. Een vragenrondje in de Volks-
krant leverde vooral lacherig com-20 

mentaar op. Hoe ouderwets moet je 
zijn om heden ten dage nog met 
kledingvoorschriften op school aan te 
komen zetten? Iedereen weet toch 
dat tieners niets liever doen dan de 25 

grens opzoeken en die over-
schrijden? Kleding valt onder de 

individuele vrijheid van expressie en 
het getuigt van een benepen 
jarenvijftigmoraal om die te willen 30 

beperken. 
(2) Maar de kwestie is breder dan 
alleen het punt van de korte broek-
jes. Daarvan zou je kunnen zeggen: 
minirokje, minibroekje, wat maakt het 35 

uit. Het minibroekje geeft de draag-
ster in ieder geval meer bewegings- 
en zitvrijheid dan het minirokje. Ter 
discussie staat dan ook niet het 
kledingstuk zelf, maar wat het verte-40 

genwoordigt: de vrijetijdssfeer, waar-
in mensen kleren aantrekken die 
ofwel hoog scoren op comfort en 
slonzigheid ofwel op uitdagendheid.  
(3) Als voorbeeld van dat laatste 45 

kunnen de huidige minibroekjes 
dienen (niets anders dan de hotpants 
uit de jaren zeventig), maar net zo 
goed de naveltruitjes van tien jaar 
geleden of de populaire singlets met 50 

spaghettibandjes en decolletés in het 
algemeen, zowel de vrouwelijke als 
de mannelijke bouwvakkersvariant. 
Het is allemaal hetzelfde soort 

noot 1 wall: persoonlijke berichtenpagina op Facebook 
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vrijetijdskleding. Het ondoor-55 

grondelijke woud van kledingcodes 
met gedetailleerde richtlijnen voor elk 
moment van de dag is allang afge-
schaft. De Nederlandse kleding-
cultuur van de afgelopen vijftig jaar 60 

kun je samenvatten onder de noemer 
‘alles moet kunnen’. Met één restric-
tie: er wordt nog steeds onderscheid 
gemaakt tussen werk/zakelijk en vrije 
tijd. Op het werk dragen mensen 65 

andere kleren (rustiger, formeler) dan 
in hun vrije tijd. De regels hiervoor 
liggen niet tot op de letter vast. Er 
bestaat aanzienlijke vrijheid, maar 
als het te dol wordt, bijvoorbeeld in 70 

de decolleté-sfeer, kunnen chefs aan 
hun werknemers vragen om iets 
neutralers aan te trekken. In de 
werksfeer kan de individuele expres-
sie worden beknot ter wille van de 75 

zakelijkheid en daar kijkt niemand 
vreemd van op.  
(4) Opmerkelijk genoeg wordt leerlin-
gen op school geen strobreed in de 
weg gelegd in hun individuele 80 

expressie. Meisjes op school is toe-
gestaan wat hun docenten zich niet 
kunnen permitteren: zich uitmonste-
ren in uitdagende vrijetijdskledij. 
Misschien snakt de juf van wiskunde 85 

ook wel naar een kort broekje en een 
peilloos decolleté op het werk, maar 
ze bewaart het toch maar voor buiten 
school. Waarom? Omdat een sexy 
outfit afleidt van een taakgerichte 90 

werksfeer, waarin algebra bestu-
deerd moet worden. Wat voor docen- 

ten geldt, zou ook voor leerlingen  
moeten gelden. 
(5) Kleding is per definitie een so-95 

ciaal instrument, waarmee een bood-
schap wordt overgebracht. Iemand 
kan wel zeggen dat het hem of haar 
alleen om de particuliere expressie 
gaat, maar er is altijd een effect op 100 

anderen. Een vrouw die op een on-
bewoond eiland zit, doet geen moeite 
om zich op te maken alvorens haar 
hut te verlaten. Een afzakkende 
gangsterbroek, lillend vlees dat er-105 

gens uitpuilt, doorzichtige bloesjes of 
T-shirts wekken allemaal gevoels-
reacties op bij omstanders. Soms 
van walging, soms van enthousias-
me, dat doet er eigenlijk niet toe. 110 

Sommige mensen vinden niets leuker 
dan door middel van provocatieve 
kleding de aandacht op zichzelf te 
vestigen. Dat kunnen ze gerust doen, 
daarvoor staat hun het hele open-115 

bare vrijetijdsleven van strand, cam-
ping, flaneerboulevard en uitgaans-
circuit ter beschikking. In een zake-
lijke omgeving of schoolomgeving 
werkt uitdagende kleding afleidend 120 

en soms zelfs intimiderend. Omdat 
dit zich in de gevoelssfeer afspeelt, 
is er geen beginnen aan om hier 
regels voor op te stellen. Maar een 
algemene richtlijn in de sfeer van 125 

‘Houd een beetje rekening met de 
mensen die tegen je aan moeten 
kijken’ is in ieder geval een goede 
oefening voor later.

 
naar: Beatrijs Ritsema 
uit: Vrij Nederland, 29 juni 2013 
 

Beatrijs Ritsema is columnist en sociaal psycholoog en publiceert veel over 
gedragsregels.
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 

einde  
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 HA-1001-a-17-2-o 

Examen HAVO 

2017 
2 

tijdvak 2 
 

 Nederlands 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de vragen in correct Nederlands. 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer  
dan één zin, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Typically Nederlands 

 
In alinea 1 wordt gesteld dat ‘onze bestuurlijke elite zich zo massaal aan 
het Engels heeft overgegeven’ (regels 4-6). 

2p 1 Met welke twee argumenten op basis van voorbeelden wordt dit 
onderbouwd in de alinea’s 2 en 3? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
Tekst 1 kan worden onderverdeeld in vijf achtereenvolgende delen die 
van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
deel 1: Overgave aan het Engels 
deel 2: Voordelen van de verengelsing  
deel 3: Tegenstrijdige situatie bij het aanleren van een vreemde taal? 
deel 4: Meningen over de wens tot en de haalbaarheid van verengelsing 
deel 5: Maatschappelijke gevolgen van de verengelsing 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
‘De consensus in Nederland luidt dat meer Engels nooit kwaad kan.’ 
(regels 49-50) 

5p 4 Neem het onderstaande argumentatieschema over en vul het aan op 
grond van de informatie in alinea 4. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

onderbouwing 
argument 3:  
 

standpunt: Meer Engels in Nederland kan nooit 
kwaad. 

argument 1: 
 
 

argument 3: 
 

beoordeling 
argument 2:  

argument 2: 
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‘Het is een interessante paradox.’ (regel 79) 
De auteur noemt de geschetste situatie een paradox, maar de vraag kan 
gesteld worden of er echt sprake is van een paradox. 

2p 5 Leg uit waarom de situatie geen paradox zou zijn. 
Vul hiertoe de volgende zin aan: 
Het lijkt geen paradox maar een echte tegenstelling, want … 
Vul de zin aan in correct Nederlands en gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 30 woorden. 
 
‘Dick Pels maakte in dit verband een mooie denkbeweging: hij stelde geen 
paradox maar een parallel vast.’ (regels 83-86)  

2p 6 Welke twee overeenkomsten ziet Dick Pels in deze parallelle situatie?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
In alinea 8 worden bezwaren geuit van deskundigen tegen het gebruik 
van het Engels in het hoger onderwijs. 

2p 7 Welke twee bezwaren zijn dat? 
Citeer de twee zinnen waarin die bezwaren staan. 
 
In alinea 11 worden verklaringen gegeven waarom het gebruik van Engels 
een negatief effect zou hebben op het Nederlandse onderwijs. 

4p 8 Noem vier van die verklaringen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 

1p 9 Welke van de onderstaande uitspraken over het verband tussen alinea 11 
en 12 is juist? 
In alinea 11 worden bezwaren geformuleerd tegen het gebruik van het 
Engels in onder meer het onderwijs en in alinea 12  
A nuanceert de auteur die bezwaren met enkele voordelen van het 

gebruik van het Engels die hij vervolgens in twijfel trekt. 
B vult de auteur die bezwaren aan met andere nadelen van het gebruik 

van het Engels die hij vervolgens nuanceert. 
C weerlegt de auteur die bezwaren met praktijkvoorbeelden van het 

gebruik van het Engels die hij vervolgens nuanceert.  
D zet de auteur die bezwaren af tegen positieve ervaringen met het 

gebruik van het Engels die hij vervolgens in twijfel trekt. 
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‘Ook kun je je afvragen of dat Engels niet veel beter klinkt doordat 
gemeenplaatsen en krukkige formuleringen veel minder opvallen.’ 
(regels 218-221) 

1p 10 Welke van de onderstaande omschrijvingen legt het best uit wat met deze 
uitspraak wordt bedoeld? 
Ons Engels 
A is niet zo goed als we denken, want we overschatten ons niveau 

doordat we ervan uitgaan dat we bijna geen fouten maken en niet veel 
algemeenheden gebruiken. 

B is wellicht minder goed dan we denken, want we merken het 
simpelweg niet zo snel als iemand in het Engels onhandig formuleert 
en clichés gebruikt. 

C klinkt misschien beter dan ons Nederlands, omdat het Engels van 
zichzelf nu eenmaal minder kromme en afgezaagde formuleringen 
bevat. 

D klinkt naar verhouding misschien best goed, omdat we in het Engels 
minder standaardformuleringen gebruiken en knullige formuleringen 
vermijden. 

 
‘Wereldser is wie Engels spreekt, wordt vaak gedacht.’ (regel 259-260) 
In alinea 14 geeft de auteur zijn oordeel over de Nederlanders die Engels 
spreken. 

1p 11 Welke van de onderstaande uitspraken geeft dat oordeel het best weer? 
Mensen die Engels spreken,  
A doen dat omdat zij zich zo aanpassen aan de wereld om hen heen.  
B komen terecht zelfverzekerder over. 
C zijn onzeker over hun eigen kwaliteiten. 
D zijn ten onrechte bang om als provinciaal te worden gezien. 
 

1p 12 Welke van onderstaande omschrijvingen typeert het best het tekstdoel 
van tekst 1? 
Tekst 1 heeft vooral tot doel om de lezer   
A ervan te overtuigen dat Nederlands als voertaal in bestuurs- en 

collegezalen te verkiezen is boven het Engels. 
B te laten beseffen dat nergens ter wereld de bestuurs- en onderwijselite 

meer Engels spreekt dan in Nederland.  
C te laten nadenken over de voor- en nadelen van het spreken van 

Engels in Nederland. 
D uit te leggen dat verschillende paradoxen een rol spelen in de 

discussie over het spreken van Engels in Nederland. 
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1p 13 Door welke van onderstaande omschrijvingen wordt de toon van tekst 1 
tegenover de behandelde ontwikkeling het best getypeerd? 
A afstandelijk 
B kritisch 
C rebels 
D somber 
 

2p 14 Welke van de onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van 
tekst 1 het best weer? 
A De Nederlandse samenleving is gebaat bij een goede taalvaardigheid 

van zowel de Nederlandse academici als de allochtone 
werkzoekenden. 

B De Nederlandse samenleving is overgeleverd aan de multinationals 
wanneer het Engels de voertaal wordt in wetenschap en bestuur. 

C Het is schadelijk voor de Nederlandse samenleving wanneer het 
Engels de voertaal wordt in de wetenschap en het bestuur. 

D Het is typisch voor de Nederlandse samenleving dat we zo onzeker 
zijn over onszelf dat we het Engels zo belangrijk vinden. 

 
‘Typisch Nederlands, dat is de neiging om als het even kan over te 
schakelen op een andere taal – het Engels dus.’ (regels 273-276) 
In deze regels wordt rechtstreeks verwezen naar de titel van tekst 1, 
‘Typically Nederlands’. 
Hieronder staan vier uitspraken over de titel van de tekst.  

1p 15 Welke twee uitspraken drukken het best uit wat de relatie is tussen de titel 
en de strekking van de tekst?  
Noteer de nummers. 
De titel is half Engels en half Nederlands en toont aan dat er, onder meer 
in ons hoger onderwijs, 
1 een sterke neiging bestaat om het Nederlands door het Engels te 

vervangen, ook als er helemaal geen noodzaak voor is. 
2 in het algemeen een voorkeur voor het Engels bestaat omdat die taal 

veel mooier wordt gevonden dan het Nederlands. 
3 steeds meer gebruikgemaakt wordt van het Engels als voertaal, maar 

dat dat vaak wel krom en incorrect Engels is. 
4 steeds vaker overgeschakeld wordt op het Engels als voertaal, uit een 

toenemende ontevredenheid met het Nederlands. 
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Tekst 2  De wilskrachtige is een gewoontedier 

 
1p 16 Op welke manier wordt in de eerste alinea de aandacht van de lezer 

getrokken? 
Dat gebeurt door een 
A aansprekend voorbeeld te noemen. 
B korte samenvatting van de inhoud te geven. 
C spannende anekdote te vertellen. 
D verrassende stelling te poneren. 
 
Tekst 2 kan worden onderverdeeld in vijf achtereenvolgende delen die 
van de volgende kopjes kunnen worden voorzien:  
deel 1: Keuzes 
deel 2: Wat is wilskracht? 
deel 3: Is wilskracht onuitputtelijk? 
deel 4: Hoe word je wilskrachtiger? 
deel 5: Verder onderzoek 

1p 17 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 18 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
In de alinea’s 1 tot en met 4 is sprake van een recent Utrechts onderzoek 
en een al wat ouder Utrechts onderzoek. 

2p 19 Welke nieuwe inzichten over wilskrachtige mensen gaf dit recente 
Utrechtse onderzoek? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
Geef geen citaat. 
 
In de alinea’s 3 tot en met 5 wordt gesproken over onderzoek onder 
leiding van hoogleraar gezondheidspsychologie Denise de Ridder.  

1p 20 Welke van de onderstaande omschrijvingen geeft de beste samenvatting 
weer van de resultaten van dat onderzoek? 
Wilskrachtige mensen  
A hebben zo veel vaste, gezonde gewoontes dat ze de lokroep van 

ongezonde verleidingen minder horen en daardoor hun wilskracht 
nauwelijks hoeven aan te spreken. 

B onderdrukken hun verlangens naar ongezonde verleidingen door snel 
over te stappen op een automatische piloot die hen ervoor behoedt 
toe te geven aan die verleidingen. 

C voelen wel degelijk een bepaalde honger naar junkfood en alcohol, 
maar door een beroep te doen op hun voorraad wilskracht weten ze 
die drang om te zetten in gezonde gewoontes. 

D zijn vatbaarder voor verlangens dan mensen die bepaalde routines 
opgebouwd hebben omdat die laatste groep meer succeservaringen 
heeft geboekt op het gebied van zelfcontrole.  
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In alinea 7 van tekst 2 valt de term ‘egodepletie’.  
1p 21 Welk van de onderstaande omschrijvingen geeft het best weer wat 

egodepletie te maken heeft met wilskracht? 
A Als je wilskracht niet voldoende gebruikt, krijg je een tekort aan 

egodepletie. 
B Als je je voorraad wilskracht hebt opgebruikt, kun je spreken van 

egodepletie. 
C Als je je wilskracht op de proef stelt, voorkom je een toestand van 

egodepletie.  
D Als je wilskracht regelmatig traint, kom je sneller in aanmerking voor 

egodepletie. 
 
In tekst 2 worden verschillende algemene adviezen gegeven hoe je 
wilskrachtiger kunt worden.  

3p 22 Geef aan wat die drie algemene adviezen zijn. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
‘Het is een uitdaging voor de losbandigen, de hunkeraars en de 
onmatigen: gewoontedier worden.’ (regels 194-196) 
In de alinea’s 4 en 5 wordt uitgelegd dat er voor deze losbandigen, 
hunkeraars en onmatigen voordelen zitten aan het worden van een 
gewoontedier.  

3p 23 Noem drie voordelen uit tekst 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
‘Sinds 2002 bestuderen zij de wilskracht: het vermogen om impulsen te 
onderdrukken met het oog op een grotere beloning in de toekomst.’ 
(regels 39-43) 
Deze definitie van wilskracht lijkt niet helemaal samen te gaan met de 
beschrijving van wilskrachtige mensen in alinea 4.  

1p 24 Leg uit in welk opzicht de beschrijving van wilskrachtige mensen in alinea 
4 niet bij de definitie past.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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tekstfragment 1 
 
Mensen die obees zijn, worden vaak beschuldigd van het feit dat zij geen 
wilskracht en discipline zouden hebben. Zelfs sommige gezondheids-
professionals en huisartsen zijn daar schuldig aan. Het is wat ons betreft 
onzin dat mensen met overgewicht minder wilskracht of discipline zouden 
hebben. Veel mensen met obesitas zijn bijvoorbeeld zakelijk zeer 
succesvol, maar laten de teugels op andere gebieden ‘vieren’. Hebben zij 
dan minder wilskracht dan iemand die een toplijf en topconditie heeft, 
maar op andere gebieden misschien minder succes boekt? Nee, 
hoogstwaarschijnlijk niet. 
 
 naar: http://resetpersonaltraining.nl 
 
 
In tekstfragment 1 wordt een probleem aan de orde gesteld dat ook in 
tekst 2 aan de orde komt.  

2p 25 Leg uit welke verklaring voor dit probleem uit tekstfragment 1 kan worden 
gegeven op grond van tekst 2. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
 
 
 
 

Pagina: 183Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-17-2-o 9 / 12 lees verder ►►►

tekstfragment 2 
 
(1) Hoe komt het toch dat het lijkt alsof sommige mensen een oneindige 
hoeveelheid wilskracht hebben? Simpel: dat hebben ze niet. Ze hebben 
gewenste gewoontes gecreëerd, gebruiken hun wilskracht effectief en 
efficiënt en weten hoe ze hun wilskracht kunnen trainen. 
(2) Gewenste gewoontes creëren valt onder het kernelement gedrag. Het 
zijn vormen van gedrag waar we niet of nauwelijks over na hoeven te 
denken. Het wordt onopgemerkt geautomatiseerd zolang we het maar 
vaak genoeg doen. Dit is het geval bij zowel gewenste als ongewenste 
gewoontes. Hoe vaak moeten we het herhalen tot gedrag een gewoonte 
wordt? Dat is afhankelijk van de complexiteit van de gewoonte.  
(3) Verandering is pas mogelijk na bewustwording. Voordat je actief aan 
de slag gaat met het realiseren van gewenste gewoontes is het belangrijk 
om je eerst bewust te worden van je ongewenste gewoontes. Wat zijn 
gewoontes in je gedrag die je vrijwel onopgemerkt uitvoert? Is het dat 
koekje op kantoor, die snack voor het slapen gaan? Wanneer je je hier 
bewust van bent, kun je veranderingen door gaan voeren. Probeer niet 
alles in één keer te veranderen, maar doe dit stap voor stap. Zoeken naar 
perfectie is zoeken naar falen. 
 
 naar: https://personalbodyplan.com 
 
 
In tekstfragment 2 wordt voor het versterken van wilskracht een element 
genoemd dat niet aan de orde komt in tekst 2. 

1p 26 Geef aan om welk element het gaat. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
De titel van tekst 2 is ‘De wilskrachtige is een gewoontedier’. 

1p 27 Wordt deze bewering in de tekst onderbouwd? 
A Ja, want er wordt aangetoond dat wilskrachtigen verleidingen 

vermijden met routines. 
B Ja, want uit onderzoek blijkt dat zelfcontrole een belangrijke sleutel tot 

succes is. 
C Nee, want de werking van de wilskracht wordt wel toegelicht, maar 

een voorbeeld ontbreekt. 
D Nee, want er worden enkel voorbeelden gegeven van de werking van 

de wilskracht als spier. 
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1p 28 Welke van de onderstaande omschrijvingen typeert het doel van tekst 2 
het best? 
De tekst heeft tot doel de lezer 
A op de hoogte te stellen van uitkomsten van recent onderzoek naar de 

invloed van wilskracht en routines op het leveren van prestaties. 
B te laten beseffen dat het mogelijk is om, op basis van wilskracht, 

veelvoorkomende, ongezonde gewoontes om te zetten in gezonde 
routines. 

C te laten inzien dat het hanteren van vaste gewoontes een efficiëntere 
manier is om gedrag aan te passen dan het trainen van wilskracht. 

D te laten nadenken over de rol van wilskracht en leven volgens vaste 
gebruiken als succesfactoren. 

 
 
Hieronder volgen nog vragen bij twee teksten. Na de vragen bij tekst 3 en 
tekst 4 volgen vragen die op beide teksten betrekking hebben. 
 

Tekst 3  Ban de barbecue uit Vondelpark 

 
1p 29 Wat is de relatie tussen alinea 1 en 2? 

Alinea 2 
A bevat een toelichting bij de algemene uitspraak in alinea 1. 
B geeft een oorzaak voor het gevolg in alinea 1. 
C noemt een middel voor het doel in alinea 1. 
D schetst een oplossing voor het probleem in alinea 1. 
 

4p 30 Vat de argumentatie van de alinea’s 2 tot en met 6 samen volgens 
onderstaand schema. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

hoofdstandpunt  

argument  

argument  

argument  

 
‘Daarom is een barbecueverbod geen symboolpolitiek.’ (regels 70-71) 

1p 31 Leg uit waarom het geen symboolpolitiek zou zijn. 
Baseer je antwoord op alinea 7. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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Tekst 4  Samen het park opruimen is een beter idee 

 
1p 32 Formuleer het centrale standpunt van tekst 4 in eigen woorden. 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
Een kritisch lezer kan in een tekst verschillende drogredenen herkennen, 
zoals: 
1 cirkelredenering 
2 overhaaste generalisatie 
3 persoonlijke aanval 
4 verkeerde vergelijking 
5 vertekenen van het standpunt 
In alinea 2 staan vragen die een kritisch lezer als twee van de 
bovenstaande drogredenen kan zien. 

4p 33 Benoem die twee drogredenen en geef voor elk van die drogredenen aan 
wat er niet zou kloppen in de argumentatie. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik per drogreden 
met bijbehorende uitleg niet meer dan 35 woorden. 
 

1p 34 Welke van de onderstaande omschrijvingen typeert het best het doel van 
tekst 4? 
De tekst heeft als doel  
A de lezer te laten inzien dat de Vrienden van het Vondelpark 

voornamelijk drogredenen hanteren, wat een goede discussie over 
barbecueën in het Vondelpark moeilijk maakt. 

B de lezers van Het Parool ertoe aan te sporen om in verzet te komen 
tegen de lobby van de Vrienden van het Vondelpark om zo een 
barbecueverbod voor het Vondelpark te voorkomen. 

C de Vrienden van het Vondelpark ervan te overtuigen dat, in 
tegenstelling tot wat de Vrienden zelf beweren, festivalgangers en 
toeristen zich wel degelijk gedragen tijdens barbecues in het 
Vondelpark. 

D de Vrienden van het Vondelpark uit te nodigen om mee te werken aan 
een oplossing die voor zowel voor- als tegenstanders van barbecueën 
in het Vondelpark acceptabel is in plaats van een verbod te bepleiten. 

 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Overkoepelende vragen bij tekst 3 en 4 

 
1p 35 In alinea 5 van tekst 3 wordt een probleem gepresenteerd. 

Citeer het zinsgedeelte uit tekst 4 dat dit probleem probeert te nuanceren. 
 
In alinea 6 van tekst 3 wordt gesteld dat er sprake is van een 
afvalprobleem dat grotendeels door barbecueërs wordt veroorzaakt. In 
tekst 4 staan twee nuanceringen bij dit probleem. 

2p 36 Welke twee nuanceringen zijn dat? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1

 

Typically Nederlands 
 
(1) Nederland is dan toch nog een 
gidsland geworden. Niet omdat we 
nu in zo’n moreel voorbeeldige natie 
leven, maar omdat onze bestuurlijke 
elite zich zo massaal aan het Engels 5 

heeft overgegeven. In geen ander 
niet-Angelsaksisch land wordt in 
collegezalen en bestuurskamers zo 
gretig Engels gesproken. Of beter 
gezegd: nergens anders hecht men 10 

zo aan de internationale vliegveld-
variant met een sterk vereenvou-
digde woordenschat die Globish 
wordt genoemd. 
(2) Naar het voorbeeld van de techni-15 

sche universiteiten hier te lande kon-
digde zowel de Vrije Universiteit als 
de Universiteit Tilburg, pardon, 
Tilburg University aan dat vanaf 2018 
hun voertaal Engels zal zijn. De 20 

Tilburgse collegevoorzitter Victor van 
der Chijs beargumenteerde, voorals-
nog in het Nederlands: ‘Over een 
aantal jaar zullen tien miljoen studen-
ten de grenzen oversteken om te 25 

studeren. Als universiteit moeten we 
mee in deze beweging.’ Onduidelijk 
was waarop hij zich hier baseerde.  
(3) Nog in 2011 riep de 
Onderwijsraad in een rapport op tot 30 

een ‘weloverwogen’ gebruik van het 
Engels in het hoger onderwijs. 
Universiteitsmanagers willen sneller 
vooruit. Door het ontbreken van 
duidelijke regels en de sterke 35 

Nederlandse traditie van onderwijs-
vrijheid is heel veel mogelijk. 
Bovendien heeft de politiek vaak 
andere prioriteiten. Als politici zich al 
bemoeien met het hoger onderwijs, 40 

dan is dat bijvoorbeeld met de 
protesten aan de Universiteit van 

Amsterdam tegen het 
rendementsdenken. Toen Marianne 
Thieme van de Partij voor de Dieren 45 

de betogers in het Maagdenhuis haar 
steun toezegde, deed ze dat met een 
betoog in het Engels.  
(4) De consensus in Nederland luidt 
dat meer Engels nooit kwaad kan. 50 

Socioloog Dick Pels somde in Een 
zwak voor Nederland (2005) de 
voordelen van verregaande 
verengelsing op. Beheers je de 
Engelse taal perfect, dan heb je 55 

direct toegang tot allerlei vormen van 
kennis. Je hebt ook opeens een 
enorme afzetmarkt voor je eigen 
ideeën. Voor wie dat argument te 
marktconform klinkt, voegde Pels nog 60 

een progressieve redenering toe. 
Verengelsing zou ook de emancipatie 
dienen, want alleen door het Engels 
tot in de puntjes te beheersen kan 
het taalimperialisme van de 65 

Amerikanen, die hun taal met zoveel 
meer gemak spreken en schrijven, 
worden gekeerd.  
(5) Dick Pels maakte duidelijk dat hij 
voor tweetaligheid pleitte, niet voor 70 

de afschaffing van het Nederlands, 
alhoewel hij meteen toegaf dat het 
Nederlands in de loop van de jaren 
onherroepelijk zou ‘vervallen tot een 
status als streektaal’. Vasthouden 75 

aan het Nederlands noemde hij 
‘krampachtig’ en ‘een recept voor 
provincialisme en gettovorming’.  
(6) Het is een interessante paradox. 
Terwijl het Engels in het hoger onder-80 

wijs de norm is, moeten migranten in 
Nederland onder druk van pittige 
sancties Nederlands leren. Dick Pels 
maakte in dit verband een mooie 
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denkbeweging: hij stelde geen 85 

paradox maar een parallel vast. Waar 
het sommige allochtone werkzoe-
kenden door gebrekkige kennis van 
het Nederlands niet lukt om een baan 
te krijgen, mislukken Nederlandse 90 

academici in het buitenland door hun 
krukkige Engels. Aanpassen is in 
beide gevallen het devies.  
(7) Maar het blijft toch wel gek dat we 
buitenlandse studenten de moeite 95 

besparen om Nederlands te leren. De 
taal die veelal laagopgeleide 
migranten maar moeten zien te 
spreken, wordt voor hogeropgeleide 
buitenlanders te moeilijk geacht. 100 

Bovendien gaat de taaldwang aan de 
universiteit inmiddels een stuk 
verder. Voor Nederlandse academici 
houdt aanpassing in dat ze geacht 
worden Engels te spreken in een met 105 

Nederlands belastinggeld gebouwde 
collegezaal gevuld met overwegend 
Nederlandse studenten.  
(8) In het verleden is gewaarschuwd 
voor onze gezamenlijke bekering tot 110 

het Engels. Vooraanstaande 
academici als Douwe Draaisma en – 
in Vlaanderen – Gita Deneckere 
hebben in essays hun bezwaren 
opgetekend. Draaisma bijvoorbeeld 115 

vreest dat ook het voortgezet onder-
wijs Engelstalig zal worden om zo 
beter aan te sluiten op de Neder-
landse universiteiten. Vorig jaar 
schreef classicus en dichter Piet 120 

Gerbrandy het Manifest tot behoud 
van het Nederlands. Hij legde uit dat 
vooral de kwaliteit van de geestes-
wetenschappen1) te lijden zal hebben 
onder de opgelegde omschakeling. 125 

Daar is de taal namelijk zowel 
onderzoeksobject als onderzoeks-
instrument. Je moet over een 
voortreffelijke taalbeheersing 
beschikken om een cultuur, een 130 

literatuur, een verleden – die 

evengoed talig zijn – kritisch te 
kunnen duiden. Verplicht je Neder-
landse docenten te spreken in een 
aangeleerde vorm van het Engels, 135 

dan ontneem je ze het vermogen tot 
scherp denken en bevlogen doceren.  
(9) Voorstanders van het gebruik van 
Engels in onderzoek en onderwijs – 
die je ook onder geestesweten-140 

schappers vindt – brengen daartegen 
in dat je voor hetzelfde geld 
voortreffelijk Engels kunt leren. 
Taalwetenschapper Marc van 
Oostendorp riep in een internet-145 

column al op tot het behoud van het 
Engels aan de universiteit. Dat deed 
hij overigens wel in soepel lopend 
Nederlands. Hiermee komen we bij 
de tweede fascinerende paradox in 150 

deze kwestie. Gaat het over de zin 
en onzin van verengelsing, dan vindt 
de discussie steevast in het 
Nederlands plaats.  
(10) Precies dat legt de moeilijkheid, 155 

zo niet onmogelijkheid van het debat 
bloot. Nederlanders kunnen wel 
beweren dat ze praktisch tweetalig 
zijn en zich perfect in het Engels 
kunnen uitdrukken, maar hoe 160 

controleer je of die uitspraak steek 
houdt? Daarvoor zou je het Engels 
op het niveau van een moeder-
taalspreker moeten beheersen. 
Misschien dat zoiets een volgende 165 

generatie lukt. Vooralsnog wil ik 
herinneren aan de klacht van de 
Britse auteur Simon Kuper over al die 
lezingen in het Globish die hij op 
symposia te horen kreeg. Niet eens 170 

dat het allemaal onverstaanbaar 
slecht was, maar wel zouteloos, 
inwisselbaar en oersaai.  
(11) Matig Engels: het zijn altijd de 
anderen die het spreken. Maar liefst 175 

83 procent van de Nederlanders, zo 
wees een steekproef uit, meent beter 
Engels te spreken dan gemiddeld. 
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Het maakt natuurlijk verschil of je in 
je moedertaal of een vreemde taal 180 

lesgeeft. Bij Engelstalig onderwijs 
geven zelfs ervaren Nederlandse 
docenten veel summierder uitleg, 
wees onderzoek van Diana Vinke uit. 
Daarnaast spreken ze zo’n twintig 185 

procent langzamer dan normaal. 
Voor bepaalde tentamens neemt het 
aantal cursisten dat zakt, toe. In het 
Engels denken Nederlandse studen-
ten minder goed dan in hun moeder-190 

taal, heeft filosoof Ger Groot in 
Trouw gezegd. Groot stelde ook vast 
dat veel nuances verloren gaan als in 
werkgroepen in rudimentair Engels 
wordt gediscussieerd en dat we zo 195 

de buitenlandse studenten bij 
voorbaat de Nederlandse denktraditie 
ontzeggen.  
(12) Twee jonge Nederlandse 
filosofen reageerden op hun 200 

wijsgerige blog Bij nader inzien. Heel 
die verengelsing, ze haalden er hun 
schouders over op. Zij hadden hun 
opleiding grotendeels in het Engels 
genoten, hun proefschrift in die taal 205 

geschreven en spraken op congres-
sen en bijeenkomsten – ook in 
Nederland – zonder enig voorbehoud 
Engels. Sterker nog: schrijven in het 
Engels ging hun veel makkelijker af 210 

dan schrijven in het Nederlands. Je 
zou kunnen zeggen, met Dick Pels, 
dat de emancipatie was voltooid, 
maar hierbij vallen wel kantteke-
ningen te plaatsen. Zo’n uitspraak 215 

zegt immers toch ook iets over de 
mate waarin je je moedertaal nog 
meester bent. Ook kun je je afvragen 
of dat Engels niet veel beter klinkt 
doordat gemeenplaatsen en krukkige 220 

formuleringen veel minder opvallen.  
(13) Vanuit individueel standpunt valt 
een voorkeur voor het Engels te 
begrijpen, maar de gemeenschap is 
de dupe van al dat Engels, want 225 

wetenschappelijke kennis, afgezien 
van de zuivere wiskunde, heeft 
betrekking op een specifiek maat-
schappelijke context. Wetenschap-
pers onderzoeken hoe een gemeen-230 

schap functioneert en geven die zo 
mede vorm. Neem Nederlandse 
academici als Ewald Engelen of 
Trudy Dehue. Zij publiceren 
Nederlandstalige essays en boeken 235 

over hun vakgebied en bieden 
daarmee lezers, onder wie weer 
journalisten en parlementsleden, 
argumenten voor het democratische 
debat. Zonder hen zouden we over-240 

geleverd zijn aan wat de voorlichters 
van banken en de farmaceutische 
industrie ons verkopen als de 
waarheid, vaak onder het mom dat 
het ‘goed voor Nederland’ is. Een 245 

blog in het Nederlands bijhouden of 
af en toe een opiniestukje publiceren 
is niet genoeg. Je moet grondig 
onderzoek doen en het publiek voor 
je inzichten weten te winnen, terwijl 250 

de tegenstander een miljardenbudget 
heeft en niets liever wil dan jou het 
zwijgen opleggen. Multinationals zijn 
gebaat bij artikelen in Engelstalige 
academische tijdschriften die geen 255 

hond leest.  
(14) Provincialisme of wereldwijsheid 
– daar gaat het hier immers om. 
Wereldser is wie Engels spreekt, 
wordt vaak gedacht. Maar hoe 260 

zelfverzekerd is het om bij het 
geringste accent van een gespreks-
partner over te schakelen op het 
Engels? Wijst dat niet op de provin-
ciale angst als achterlijk te worden 265 

beschouwd? En ben je provinciaal 
als je liever wilt spreken en schrijven 
in de taal die je beheerst? Het 
verdient een vermelding in de 
Encyclopedie van de Domheid dat de 270 

lerarenopleiding Nederlands bij ons 
voor een deel in het Engels onder-
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wezen wordt! Typisch Nederlands, 
dat is de neiging om als het even kan 
over te schakelen op een andere taal 275 

– het Engels dus.  
(15) Maar waar maak je je toch druk 
om kerel, zou je kunnen zeggen. Als 
schrijver is het toch een machtig 
experiment om in het Engels te 280 

publiceren? Ja, dat is zeker een 

goede oefening, al was het maar om 
je eigen beperkingen tegen te 
komen; daar is nooit iemand slechter 
van geworden. En misschien dat ik 285 

daar dan het meest beducht voor 
ben: de bullshit die ons te wachten 
staat als we in het Engels denken te 
gaan denken. 

 
naar: Daniël Rovers 
uit: Trouw, 18 april 2015  

 
Daniël Rovers is schrijver en vertaler. 

 
 

Tekst 2

 

De wilskrachtige is een gewoontedier 
 
(1) Wat eet je liever: een appel of 
een chocoladereep? Worteltjes of 
patat? De appel en de worteltjes zijn 
natuurlijk de gezondste keuze: 
caloriearm, vol vezels en vitamines. 5 

Zoete troep en vette hap zijn nergens 
goed voor, maar wél lekker. Dus wat 
kies je? Utrechtse psychologen 
legden hun proefpersonen onlangs 
keuzes als deze voor. Dat ging per 10 

computer: links op het scherm 
verscheen de chocoladereep, rechts 
de appel. Zodra een proefpersoon 
zijn favoriet had aangeklikt, 
verscheen het volgende paar in 15 

beeld. Zo moest hij een hele trits 
afwerken, telkens kiezend tussen 
‘goed op de lange termijn’ en 
‘kortstondig genot’. En wat bleek? 
(2) Mensen die van nature 20 

wilskrachtig zijn – die ’s ochtends 

gemakkelijk hun bed uitkomen, 
gedisciplineerd sporten en goed 
geheimen kunnen bewaren – kiezen 
vaker voor de appel en de worteltjes 25 

dan de minder wilskrachtigen, de 
uitslapers en de flapuits. Ze kiezen 
niet alleen vaker, maar ook sneller 
voor het verstandige alternatief, zo 
blijkt uit een analyse van hun 30 

computermuisbewegingen. Ze 
twijfelen minder, voeren slechts een 
korte of helemaal geen innerlijke 
strijd. 
(3) Dit nieuwe onderzoek sluit aan bij 35 

eerdere bevindingen van het 
Selfregulation Lab, zoals een groep 
psychologen aan de Universiteit 
Utrecht zichzelf noemt. Sinds 2002 
bestuderen zij de wilskracht: het 40 

vermogen om impulsen te onder-
drukken met het oog op een grotere 

noot 1 geesteswetenschappen: de wetenschappen die zich bezighouden met talen, 

geschiedenis, filosofie, muziek, cultuur, kunstgeschiedenis en theologie 
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beloning in de toekomst. Wie slank 
wil blijven, bezwijkt niet voor patat, 
wie naast zijn werk ook een studie wil 45 

doen, gaat niet (te vaak) de kroeg in. 
Naast intelligentie is zelfcontrole een 
belangrijke sleutel tot zowel persoon-
lijk als maatschappelijk succes. 
(4) Onder leiding van hoogleraar 50 

gezondheidspsychologie Denise de 
Ridder deed deze groep enkele jaren 
geleden al een interessante ontdek-
king: het kost wilskrachtige mensen 
vaak heel weinig moeite verleidingen 55 

het hoofd te bieden. Ze zijn geen 
mentale krachtpatsers die hun 
verlangens naar junkfood, alcohol en 
overspelige seks steeds met geweld 
weten te onderdrukken: ze vóélen die 60 

verlangens eenvoudigweg niet of 
veel minder dan hun zwakkere 
broeders en zusters. Innerlijke 
conflicten weten ze te omzeilen met 
routines. 65 

(5) Daar hebben wilskrachtige 
mensen er namelijk relatief veel van, 
blijkt uit studies van het Utrechtse 
team. Ze hebben meer gezonde en 
minder ongezonde gewoontes dan de 70 

patateters en de kroegtijgers. Voor 
het ontbijt nemen ze yoghurt met 
muesli, rond koffietijd op kantoor een 
appel en geen gevulde koek. Dankzij 
de automatische piloot hoeven ze 75 

hun zelfbeheersing niet in stelling te 
brengen, zegt De Ridder. Hun tankje 
wilskracht blijft gevuld voor nood-
gevallen. 
(6) Uit onderzoek blijkt dat dit tankje 80 

bij iedereen leeg kan raken. Vergelijk 
wilskracht met een spier: als je die 
flink belast, wordt hij moe. Ook 
goedgetrainde bodybuilders zijn 
weleens uitgeput, en moeten dan 85 

rusten om weer op krachten te 
komen. 
(7) Het beeld van de spier is van Roy 
Baumeister, hoogleraar sociale 

psychologie aan de Universiteit van 90 

Florida en bijzonder hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Hij is ook de uitvinder van de term 
‘egodepletie’: een verminderd vermo-
gen om je gedrag en gevoelens te 95 

controleren. Bij egodepletie ben je 
(tijdelijk) door je voorraad wilskracht 
heen en voel je intensere verlangens 
naar verboden vruchten. 
(8) In zijn boek Wilskracht. De 100 

herontdekking van de grootste kracht 
van de mens (2012) beschrijft 
Baumeister (samen met weten-
schapsjournalist John Tierney) hoe 
hij de egodepletie wist vast te stellen. 105 

Dat begon met het radijsexperiment: 
hij liet studenten eerst vasten, zodat 
ze flink honger hadden. Vervolgens 
nodigde hij ze uit in zijn psycho-
logisch laboratorium, waar de geur 110 

hing van versgebakken chocolade-
koekjes. Op tafel stonden drie 
schalen: één met de nog warme 
koekjes, één met chocolaatjes en 
één met radijsjes. Sommige 115 

studenten mochten aanvallen op de 
zoetigheden, anderen werd gevraagd 
zich tot de radijsjes te beperken. 
(9) Psychologisch onderzoek is soms 
licht sadistisch, merkt Baumeister 120 

zelf op: hij liet de studenten met de 
radijsopdracht een tijdje alleen in het 
laboratorium en keek vervolgens 
door een verborgen raampje hoe zij 
reageerden op de koekjes. Ze bleken 125 

allemaal bikkels: weliswaar keken ze 
hunkerend naar de koekjes, ze pak-
ten er soms eentje en roken eraan, 
maar niemand nam er een hap van. 
(10) Maar nu komt het: daarna 130 

moesten alle studenten in een 
andere ruimte meetkundeopgaven 
maken die onoplosbaar waren. Zelf 
dachten ze dat het om een intelligen-
tietest ging. De studenten die hun 135 

maag met koekjes en chocola 
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hadden gevuld, werkten zo’n twintig 
minuten aan de opdrachten, net als 
een controlegroep van hongerige 
studenten die helemaal niets te eten 140 

hadden gehad. ‘De zwaarbeproefde 
radijseters gaven het echter al na 
acht minuten op – voor een labora-
toriumexperiment een enorm 
verschil’, schrijft Baumeister. ‘Ze 145 

hadden weerstand weten te bieden 
aan de verleidelijke koekjes en 
chocolade, maar hadden door die 
inspanning minder energie over voor 
de meetkundeopgaven.’ 150 

(11) Uit dit en ander onderzoek 
leidden Baumeister en collega-
psychologen verschillende adviezen 
af voor wie zijn wilskracht wil verster-
ken, zoals: kies één doel tegelijk. Met 155 

een lege maag versgebakken koek-
jes weerstaan is nog wel te doen, 
maar daarna ook nog eens je her-
sens langdurig laten kraken, nee. Tip 
twee is het trainen van je wilskracht, 160 

want dat kán, zoals je ook een spier 
kunt opbouwen. Je kunt bijvoorbeeld 
elke dag een op zichzelf vervelend 
taakje doen: al je uitgaven bijhouden 
in een kasboek, tandenpoetsen met 165 

links als je rechtshandig bent, twee 
weken lang rechtop zitten. Ze vormen 
allemaal een goede aanloop naar 
een grotere uitdaging, aldus 
Baumeister, ‘zoals stoppen met 170 

roken of je houden aan een budget.’ 
(12) Hieraan voegt Denise de Ridder, 
die in Utrecht de routine ontdekte als 
geheim wapen van de wilskrachtige 
mens, nog een advies toe. ‘Het lijkt 175 

er inderdaad op dat je wilskracht kunt 

trainen door dagelijks kleine, verve-
lende taakjes te doen. Maar ik denk 
dat het effectiever is routines op te 
bouwen waardoor je die wilskracht 180 

niet hoeft aan te spreken.’ Ook al 
omdat de positieve effecten van 
wilskrachtoefeningen vaak maar kort 
duren; na verloop van tijd kan de 
zelfbeheersing weer verslappen. 185 

Daarom pleit De Ridder voor een 
nieuwe gewoonte: ‘Neem elke keer 
als je zin hebt in een glas wijn, een 
glas van je favoriete vruchtensap. Je 
kunt de alcohol beter vervangen dan 190 

je verlangen ernaar onderdrukken, 
want dan blijf je denken: oei, lekker, 
glaasje wijn.’ 
(13) Het is een uitdaging voor de 
losbandigen, de hunkeraars en de 195 

onmatigen: gewoontedier worden. 
Leven volgens nieuwe, gezonde 
patronen, waardoor ze vanzelf aan 
minder verleidingen ten prooi vallen. 
Dat kost in de regel drie tot negen 200 

maanden, laat onderzoek zien. Het 
omgekeerde, oude gewoonten 
afleren, is lastiger, zegt De Ridder: 
‘Daarvan weten we niet goed hoe 
lang het duurt.’ 205 

(14) In het Utrechtse Selfregulation 
Lab gaat het onderzoek naar de 
routine door. De nieuwe vraag luidt: 
kost het mensen met veel wilskracht 
ook minder moeite om gezonde 210 

gewoontes te ontwikkelen? Of 
hebben ze juist meer wilskracht 
omdat ze er dankzij hun routineuze 
leefstijl minder aanspraak op maken? 
De Ridder is benieuwd: kip of ei? 215 

 
naar: Iris Pronk  
uit: Trouw, 4 juli 2015 

 
Iris Pronk is journalist en redacteur.
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De eerste warme dagen van 2015 zorgden ervoor dat veel barbecueënde 
groepen mensen het Vondelpark in Amsterdam bezochten. In Het Parool 
verschenen daarover onderstaande ingezonden brieven: tekst 3 ‘Ban de 
barbecue uit Vondelpark’ en tekst 4 ‘Samen het park opruimen is een beter idee’. 
 
 
Tekst 3

 

Ban de barbecue uit Vondelpark 
 
(1) De laatste weken lijkt het 
monumentale Vondelpark soms wel 
een afgeleefd festivalterrein. De 
grasvelden liggen bezaaid met lege 
verpakkingen, rottende etenswaren 5 

en uitgebrande barbecues. Meer-
koetjes zwemmen tussen het afval op 
zoek naar nestmateriaal. Muizen eten 
spicy spareribs. De ooievaar vangt 
vissticks. Het Vondelpark wordt weer 10 

grof misbruikt. En de zomer moet nog 
beginnen. 
(2) Er is gelukkig één effectieve 
maatregel die politici kunnen nemen 
én handhaven: een barbecueverbod. 15 

Daarmee wordt de belangrijkste 
afvalbron aangepakt en zal het 
Vondelpark aanmerkelijk schoner zijn 
na een zwoele zomeravond en  
-nacht.  20 

(3) Er zijn in Amsterdam en 
omstreken honderden geschikte 
barbecuelocaties, maar een paar jaar 
geleden werd het Vondelpark ont-
dekt. Gastvrij werd men ontvangen. 25 

Er kwamen vuurvaste tegeltjes en 
metalen afvalcontainers. Duizenden 
mensen hebben daarvan genoten, 
maar de prijs is hoog gebleken. Te 
hoog.  30 

(4) Om te beginnen ontstaat er 
schade aan plant en dier. De toch al 
kwetsbare gazons van het 
Vondelpark zitten nu al vol zwarte 
brandvlekken door die aluminium 35 

barbecuetjes. De bosschages gaan 

kapot doordat men na een lange 
avond eten en drinken daar naar de 
wc gaat. De achtergelaten etens-
resten trekken ongedierte aan, terwijl 40 

vogels en eekhoorntjes zwartgebla-
kerde worstjes verorberen.  
(5) De barbecueërs komen altijd in 
groepen, ze komen vroeg en blijven 
lang. Er wordt gegeten, gedronken, 45 

gerookt, muziek gespeeld, gedanst 
enzovoort. Zo’n bonte avond tegen 
het decor van een klassiek Engelse 
landschapstuin is misschien een 
droom voor Amsterdammers die 50 

lekker willen loungen, maar tien-
duizenden andere parkbezoekers 
ervaren deze opdringerige recreatie 
als een nachtmerrie: lawaai, stank, 
drukte. Barbecueën in het 55 

Vondelpark is geen onschuldige 
picknick. Het belemmert de meer-
derheid om ‘normaal’ van het 
Vondelpark te genieten als oase van 
rust in een hectische stad.  60 

(6) Dan is er uiteraard het afval-
probleem, dat ook letterlijk alle 
perken te buiten gaat. De 
barbecueërs hebben een groot 
aandeel in het scheppen van de 65 

afvalberg door het achterlaten van 
verpakkingen, vleesresten, flessen, 
bekertjes, bordjes, servetten en ga 
zo maar door.  
(7) Daarom is een barbecueverbod 70 

geen symboolpolitiek. Het is een 
duidelijk signaal dat een groot effect 
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kan hebben. Het aardige is dat hand-
having geen enkel probleem is. Een 
brandende barbecue ruik je van verre 75 

en zie je meteen. Overtreders zullen 
meestal op heterdaad worden 
betrapt. Met de fiets maak je in een 

kwartiertje het hele Vondelpark 
barbecuevrij. Dus heren en dames 80 

van de lokale politiek, talm niet. Het 
is hoog tijd voor een barbecue-
verordening, voordat de zomer 
losbarst.  

 
naar: Olaf Paulus van Pauwvliet 
uit: Het Parool, 23 april 2015

 
Olaf Paulus van Pauwvliet is bestuurslid van de vereniging Vrienden van het 
Vondelpark. 
 
 
Tekst 4

 

Samen het park opruimen is een beter idee 
 
(1) Het Vondelpark is een centrale en 
aantrekkelijke locatie waar toeristen, 
vrienden en families graag samen-
komen. Op een drukke dag zal naar 
schatting drie tot vijf procent van de 5 

bezoekers barbecueën en een groot 
deel van hen zal zijn eigen rommel 
opruimen. 
(2) Heeft het voorstel van de 
Vrienden van het Vondelpark (VVVP) 10 

niet veel meer te maken met de 
algemene rommel in het park? Is een 
algeheel barbecueverbod niet 
misplaatst en willen de Vrienden niet 
gewoon een oplossing voor het 15 

probleem van vuil en rommel in het 
park? Probeert de VVVP haar 
frustratie tegen de laksheid van de 

gemeente niet af te reageren op de 
gezellig barbecueënde vrienden- en 20 

familiegroepen?  
(3) Wij willen meedenken en hebben 
gezien dat festivalorganisaties, in dit 
geval A Day at the Park, vandaag 
een grote opruimactie willen uitvoe-25 

ren die wij volledig steunen. Wij 
hopen dat de VVVP zich niet tegen 
de barbecueënde mensen keert, 
maar meedenkt over een oplossing 
met ons, de gemeente en A Day at 30 

the Park, zodat alle partijen tevreden 
zijn en uitkijken naar het 
zomerseizoen. Laten we voorkomen 
dat een goed gefinancierde lobby bij 
de lokale politiek een verbod 35 

doordrukt.  

 
naar: Martijn Hoffmans  
uit: Het Parool, 23 april 2015

 
Martijn Hoffmans is lid van de Facebookgroep stophetbbqverbodinhetvondelpark. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 
 
 
 
 
 

einde  
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HA-1001-a-16-1-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 13 mei

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Hoe we waarheden vermijden 

 
De tekst ‘Hoe we waarheden vermijden’ kan onderverdeeld worden in vier 
delen. Deze achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de 
volgende kopjes: 
1 Voorbeelden van onwaarheden 
2 Het belang en de betekenis van onwaarheden 
3 Middelen voor het vertellen van onwaarheden 
4 Motieven voor het vertellen van onwaarheden 

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 2 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
‘De voor de hand liggende gecombineerd sterk-zwakke punten “ik ben 
bereid voor mijn baan de wet te overtreden” of “ik ben aartslui en heb 
geleerd anderen mijn werk te laten doen” zijn echter opnieuw niet goed.’ 
(regels 14-20) 

1p 3 Waarom worden deze punten als ‘niet goed’ beschouwd, volgens de 
tekst? 
 
‘Iemand flink de waarheid vertellen, zo luidt het gezegde, waardoor 
meteen duidelijk wordt dat dit niet bepaald de bedoeling is.’  
(regels 86-89) 

2p 4 Geef de twee algemene redenen waarom volgens de tekst het vertellen 
van de waarheid ongewenst zou zijn.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

1p 5 Wat is de belangrijkste functie van alinea 7 ten opzichte van de 
voorafgaande tekst? 
In alinea 7 wordt 
A een afweging gemaakt. 
B een conclusie getrokken. 
C een toelichting gegeven. 
D een voorwaarde gesteld. 
 
‘Verzwijgingen zijn al een stuk interessanter, natuurlijk niet het soort dat 
bestaat uit stilte (…), maar verzwijgingen die bestaan uit woorden.’  
(regels 122-130) 

3p 6 Welke drie vormen van deze ‘verzwijgingen die bestaan uit woorden’ 
worden besproken in de tekst? 
Gebruik voor je totale antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
‘Het derde mechanisme om waarheden te vermijden, het sleutelen aan 
betekenissen, is het mooist.’ (regels 178-181)  

2p 7 Welke twee vormen van dit derde mechanisme worden in het vervolg van 
de tekst genoemd? 
 

Pagina: 199Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-16-1-o 3 / 12 lees verder ►►►

‘Een alternatief is het gebruik van beeldspraak, negen van de tien keer 
net zo vrij van betekenis.’ (regels 167-170)  

1p 8 Van welk soort argumentatieschema wordt gebruikgemaakt om deze 
uitspraak kracht bij te zetten? 
een argumentatieschema op basis van 
A kenmerk 
B oorzaak-gevolg 
C overeenkomst 
D voorbeeld  
 
In alinea 12 worden ministers aangehaald die het derde mechanisme, het 
sleutelen aan betekenissen, toepassen.  

1p 9 Waarom wordt in de politiek veel gebruikgemaakt van dit mechanisme, 
gelet op de tekst? 
Op deze manier kan 
A een nadelige boodschap op een persoonlijke manier gebracht worden. 
B een onduidelijke boodschap op een heldere manier gebracht worden.  
C een onwaarschijnlijke boodschap op een aannemelijke manier 

gebracht worden. 
D een vervelende boodschap op een positieve manier gebracht worden. 
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tekstfragment 1 
 
(1) Als er ineens blikjes cola opduiken in de koelkast van een 
studentenhuis, en onwaarschijnlijk genoeg ook geld (op een bordje), wat 
wordt er dan het meest gestolen? Rijden taxichauffeurs eerder om bij een 
blinde klant dan bij een klant die kan zien? Dat is het soort vragen dat 
Dan Ariely, hoogleraar psychologie en gedragseconomie van de 
Amerikaanse Duke University, in zijn onderzoek beantwoordt. Wanneer 
gedragen mensen zich oneerlijk? Hoe ver gaan ze dan? Wat moet je doen 
om ervoor te zorgen dat mensen zich eerlijk gedragen? 
(2) Uit Ariely’s onderzoeken blijkt dat mensen met allerlei verschillende 
nationaliteiten oneerlijk zijn en dat mensen oneerlijk zijn op allerlei 
gebieden. Maar het goede nieuws is: mensen zijn maar een beetje 
oneerlijk. We liegen en bedriegen en frauderen en stelen lang niet zoveel 
als gemakkelijk zou kunnen. 
(3) We zijn volgens Ariely niet rationeel in onze oneerlijkheid. We wegen 
in het algemeen niet de pakkans af tegen onze mogelijke winst. We zijn 
gespitst op ‘voordeeltjes’, maar we willen ook graag tegenover onszelf 
kunnen volhouden dat we goede mensen zijn. Dus bedriegen 
taxichauffeurs eerder een ziende klant dan een blinde en stelen studenten 
eerder een blikje cola uit een gemeenschappelijke koelkast dan geld. 
 
 naar: Ellen de Bruin, NRC Handelsblad, 13 & 14 oktober 2012 
 
Volgens alinea 2 van tekstfragment 1 zijn mensen ‘maar een beetje 
oneerlijk’. 

2p 10 Welke verklaring daarvoor kan afgeleid worden uit alinea 1 tot en met 3 
van tekst 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 

1p 11 Welke verklaring daarvoor kan afgeleid worden uit alinea 3 van 
tekstfragment 1? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen. 
 
In tekst 1 gaat het voornamelijk over de waarheid vermijden, terwijl het in 
tekstfragment 1 gaat over oneerlijk zijn. 

2p 12 Wat is het belangrijkste verschil tussen beide verschijnselen, gelet op het 
voordeel dat ze volgens de teksten opleveren? 
Benoem in je antwoord expliciet de voordelen bij de beide verschijnselen. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je totale 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Een kritisch lezer kan de vraag stellen of het gerechtvaardigd is om 
onwaarheden te vertellen. 

2p 13 Welk antwoord op die vraag kan uit de hoofdtekst worden afgeleid? 
Motiveer je antwoord. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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tekstfragment 2 
 
(1) Een leugentje voor eigen bestwil, ouders doen het regelmatig, blijkt uit 
Chinees en Amerikaans onderzoek. De meest gebruikte leugen? Ouders 
die net doen alsof ze in het openbaar weglopen en hun kind alleen in hun 
woedeaanval achterlaten, meldt de BBC.  
(2) De onderzoekers stelden verschillende categorieën van liegen op. Zo 
zijn er ‘onwaarheden met betrekking tot wangedrag’, zoals ‘als je je niet 
gedraagt, dan bel ik de politie’, en ‘als je niet ophoudt met schreeuwen, 
wordt die vrouw daar erg boos op je’. Daarnaast is er de categorie 
‘onwaarheden met betrekking tot verlaten of blijven’, zoals ‘als je nu niet 
met me meegaat, zal een kidnapper je meenemen wanneer ik niet bij je 
ben’. Dan is er ook nog de optimistischer categorie ‘onwaarheden met 
betrekking tot positieve gevoelens’. Deze categorie wordt vaak gebruikt 
om aan een kind te vertellen dat een huisdier is overleden: ‘Onze hond 
woont nu op de boerderij van je oom, want daar heeft hij veel meer ruimte 
om rond te rennen.’ De ‘leugens met betrekking tot fantasiepersonages’ 
worden vaak gebruikt om goed gedrag te stimuleren, bijvoorbeeld in 
aanloop naar Kerstmis, of ‘eet je groenten, anders komt de tandenfee niet 
langs om je uitgevallen tand om te ruilen voor een muntje’. 
(3) De onderzoekers concludeerden dat er door de resultaten een 
‘belangrijke morele vraag ontstaat: is het gerechtvaardigd als ouders 
liegen?’  
 
 naar: www.volkskrant.nl, 23 januari 2013 
 
‘De onderzoekers concludeerden dat er door de resultaten een 
“belangrijke morele vraag ontstaat: is het gerechtvaardigd als ouders 
liegen?”’ (tekstfragment 2, alinea 3) 

1p 14 Leg uit waarom er in de voorbeelden die in tekstfragment 2 genoemd 
worden sprake zou zijn van liegen zoals beschreven in alinea 4 van de 
hoofdtekst. 
Neem het onderstaande antwoord over en vul het aan. 
Er is sprake van liegen, want … 
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1p 15 Welke van onderstaande zinnen kan het beste weggelaten worden in een 
korte samenvatting van de tekst ‘Hoe we waarheden vermijden’? 
A ‘Sterker nog: ze zijn essentieel, want ze helpen ons te ontkomen aan 

waarheden.’ (regels 54-56) 
B ‘Iemand flink de waarheid vertellen, zo luidt het gezegde, waardoor 

meteen duidelijk wordt dat dit niet bepaald de bedoeling is.’ (regels 86-
89) 

C ‘Grofweg hebben we drie mechanismen om waarheden te verzachten: 
door feitelijke onwaarheden te vertellen, door waarheden te verzwijgen 
en door definities en betekenissen op te rekken.’ (regels 101-106) 

D ‘Ze zijn daarnaast mechanistisch functioneel: je kunt ermee onder 
verantwoordelijkheden uitkomen of er juist mensen mee aan het werk 
zetten.’ (regels 252-256) 

 
 

In januari 2013 verscheen in de Volkskrant een tekst van Wilco Dekker  
(tekst 2) waarop een reactie kwam van Mizzi van der Pluijm (tekst 3). 
Hieronder staan eerst vijf vragen over tekst 2, daarna volgen zeven vragen 
over tekst 3. Tot slot volgen vijf vragen die op beide teksten betrekking 
hebben. 

 
Tekst 2  Of een megaseller, of bijna niets 

 
1p 16 Welke opmerking sluit het best aan bij de inleiding (alinea’s 1 en 2) van 

de tekst ‘Of een megaseller, of bijna niets’? 
De inleiding bestaat voornamelijk uit 
A de constatering dat het niet slecht gaat in de boekenbranche. 
B de introductie van belangrijke personen in de boekenbranche. 
C een aanduiding van het huidige probleem in de boekenbranche. 
D een voorbeeld van succesvolle genres in de boekenbranche. 
 
‘Om dat te voorkomen, beknibbelen de uitgevers op de kosten.’  
(regels 56-57) 

3p 17 Op welke vier manieren doen ze dat, volgens de tekst? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 
‘Sebes maakt zich er zorgen over dat literaire fictie het slachtoffer wordt 
van deze trend.’ (regels 84-86) 

2p 18 Op welke twee manieren wordt literaire fictie het slachtoffer? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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1p 19 Welke van de onderstaande zinnen drukt het best uit wat de 
hoofdgedachte is van de tekst ‘Of een megaseller, of bijna niets’? 
A De teruglopende boekenverkoop heeft negatieve gevolgen voor het 

aanbod van literaire uitgeverijen. 
B De toekomst van het boekenvak is afhankelijk van een toenemende 

verkoop van e-books.  
C Om het teruglopen van de boekenverkoop tegen te gaan, zoeken 

uitgevers steeds vaker naar bestsellers. 
D Uitgevers van literaire werken organiseren steeds vaker activiteiten 

om de boekenverkoop te stimuleren. 
 

1p 20 Welke van de onderstaande beweringen is het meest van toepassing op 
de tekst ‘Of een megaseller, of bijna niets’? 
In de tekst wordt een 
A bezuinigingsvoorstel voor boekhandels geschetst en wordt een aantal 

uitwerkingen daarvan concreet gemaakt. 
B crisis in de boekenwereld geschetst en wordt door een aantal 

personen een toelichting daarop gegeven. 
C probleem van de boekenbranche geschetst en wordt door de auteur 

een aantal oplossingen daarbij voorgesteld. 
D toekomstbeeld voor het boekenvak geschetst en wordt een aantal 

alternatieven daarvoor gegeven. 
 

Tekst 3  Eindelijk gebeurt er iets in het boekenvak 

 
6p 21 Vat de alinea’s 3 tot en met 6 van tekst 3 samen. 

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 60 woorden. 
 

1p 22 Wat is de belangrijkste functie van de alinea’s 4 tot en met 6 ten opzichte 
van alinea 3? 
A constatering 
B nuancering 
C vergelijking 
D weerlegging 
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‘Tot mijn grote vreugde zie ik iets heel anders: op feestjes en bij literaire 
bijeenkomsten als “Kalf”, van onze uitgeverij, kom ik grote groepen jonge 
lezers tegen bij wie literatuur helemaal in is.’ (regels 69-75) 
Een kritisch lezer zou kunnen wijzen op het gebruik van een drogreden in 
bovenstaand citaat.  

1p 23 Om welk type drogreden gaat het? 
een 
A cirkelredenering 
B onjuiste oorzaak-gevolgrelatie 
C overhaaste generalisatie 
D verkeerde vergelijking 
 
‘Digitalisering is volgens mij eerder verkoopbevorderend dan nadelig.’ 
(regels 39-41) 

2p 24 In het vervolg van alinea 4 staan drie zinnen die de belangrijkste 
argumentatie bij dit standpunt bevatten.  
Citeer die drie zinnen. 
 
‘Integendeel’ (regel 111)  
Dit woord duidt op een tegenstelling. 

1p 25 Welke tegenstelling wordt hier bedoeld? 
de tegenstelling tussen 
A de boekenverkoop in boekhandels en de online boekenverkoop 
B de werkelijkheid van de journalistiek en die van de boekenbranche 
C het verleden en de toekomst in de wereld van de uitgevers 
D pessimisme en optimisme inzake de toekomst van het boekenvak 
 
‘nu opeens ligt er een heel nieuw speelveld open.’ (regels 135-136) 

1p 26 Wat wordt bedoeld met dat nieuwe speelveld? 
A de aanpak van de boekencrisis 
B de ontwikkeling van het e-book 
C de veranderingen in het boekenvak 
D de verkoop van boeken op internet 
 
In alinea 1 wordt de vraag gesteld hoe erg de ontwikkelingen in de 
boekenbranche zijn. 

1p 27 Welke toekomstvisie wordt in de tekst gegeven als antwoord op deze 
vraag? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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Tekst 2 en 3  Overkoepelende vragen 

 
In tekst 2 ‘Of een megaseller, of bijna niets’ komt het begrip 
‘spaghettimethode’ aan bod (regel 81). In tekst 3 ‘Eindelijk gebeurt er iets 
in het boekenvak’ wordt gesproken over het begrip ‘bestselleritis’.  
(regels 32 en 79) 

1p 28 Wat is de overeenkomst is tussen deze beide begrippen? 
 
In alinea 7 van tekst 2 is sprake van veelbelovende debutanten die 
moeilijker aan de bak komen. In tekst 3 komt deze term niet voor. Er kan 
echter een tegengestelde veronderstelling over veelbelovende debutanten 
worden afgeleid uit alinea 6 van tekst 3. 

1p 29 Welke veronderstelling is dat?  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
In tekst 3 wordt tekst 2 ‘een zwartgallig stuk’ genoemd (regels 3-4,  
tekst 3). 

1p 30 Geef aan waarom deze typering wel terecht zou kunnen zijn. 
Vul hiertoe het onderstaande antwoord aan. 
Ja, deze typering is wel terecht, want … 

1p 31 Geef aan waarom deze typering niet terecht zou kunnen zijn. 
Vul hiertoe het onderstaande antwoord aan. 
Nee, deze typering is niet terecht, want … 
 
tekstfragment 3 
 
Boekhandels hoeven niet in paleizen op AAA-locaties te zitten. Misschien 
zijn juist de B-locaties, waar de mensen wonen, ideaal. Liever minder 
praal en meer boek. Dat geldt ook voor uitgeverijen. Dat uitgeverij WPG 
haar schitterende grachtenpanden heeft moeten verkopen, is jammer, 
maar niet slecht voor de boekenmarkt. Het vrijkomende geld kan worden 
besteed aan begeleiding van schrijvers, goede verzorging van boeken en 
inspanning om boeken te slijten bij de heroplevende boekhandel. 
 
 naar: Aleid Truijens, de Volkskrant, 8 maart 2014 
 
Uit tekstfragment 3 blijkt een bepaalde visie op de boekenbranche. 

1p 32 Welke van onderstaande personen vertoont een visie die daar het meest 
mee in overeenstemming is? 
A Hans Janssen, directeur uitgeverij, opgevoerd in alinea 8 van tekst 2  
B Mizzi van der Pluijm, auteur van tekst 3 
C Paul Sebes, literair agent, opgevoerd in tekst 2 en 3 
D Wilco Dekker, auteur van tekst 2 
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Tekst 4  Ik eet wat ik wil 

 
1p 33 Welke uitspraak over alinea 1 is juist? 

Alinea 1 bevat een 
A bewering en een onderbouwing van deze bewering. 
B grap als introductie van het tekstonderwerp. 
C standpunt en een anekdote over dit standpunt. 
D verklaring voor de titel boven de tekst. 
 
In alinea 1 wordt gesproken over de campagne ‘duurzame inzetbaarheid’ 
en de actie van Bloomberg. 

1p 34 Wat is het gemeenschappelijke doel van deze initiatieven, gelet op de 
tekst? 
 
In alinea 3 wordt het tomatensoepexperiment beschreven. 

1p 35 Wat is de functie van het noemen van het tomatensoepexperiment binnen 
de tekst? 
Het experiment wordt genoemd om te laten zien dat mensen 
A meestal niet hongerig of vol zijn. 
B niet zelf bepalen wat ze consumeren. 
C 73 procent meer eten dan ze denken. 
D zelf bepalen hoeveel ze eten en drinken. 
 
In alinea 4 (regels 51-52) wordt gesproken over opdienen van een 
onderzoek door Wansink. Dit zou je als een woordspeling kunnen 
opvatten omdat opdienen aan de ene kant met het serveren van voedsel 
te maken heeft en aan de andere kant met het presenteren van een nieuw 
onderwerp.  

1p 36 Citeer twee andere woordspelingen uit de tekst die met eten te maken 
hebben. 
 
‘Een belangrijke rol is daarom die van “voedselpoortwachter”.’  
(regels 60-61)  

1p 37 Welke rol heeft een voedselpoortwachter bij bedrijven? 
De voedselpoortwachter 
A bepaalt hoeveel en wanneer het personeel eet. 
B is verantwoordelijk voor de opbrengst van de kantine. 
C selecteert het aanbod voor het personeel. 
D waarschuwt de directie op tijd voor overdaad. 
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1p 38 Welke uitspraak over het zelfinzicht van de consument is blijkens de tekst 
‘Ik eet wat ik wil’ inhoudelijk juist? 
A Consumenten kampen met volstrekt verkeerde ideeën over de 

intenties van beleidsmakers. 
B De gemiddelde consument beseft heel goed waar de grenzen van 

goed en slecht liggen. 
C De meeste consumenten realiseren zich niet dat zij gemakkelijk om de 

tuin te leiden zijn. 
D Veel consumenten weten van zichzelf best wel hoe ongezond ze 

feitelijk eten en drinken. 
 
De titel van de tekst is: ‘Ik eet wat ik wil’. 

1p 39 Welke uitspraak over de titel van de tekst is juist, gelet op de strekking 
van de tekst? 
De titel verwijst enerzijds naar 
A de uitkomsten van verouderde experimenten en anderzijds naar de 

nieuwste inzichten van de moderne wetenschap. 
B een kenmerkend misverstand over het menselijke eetgedrag en 

anderzijds naar de houding ten aanzien van overheidsbemoeienis. 
C een onbegrensd consumptieaanbod thuis en in bedrijfskantines en 

anderzijds naar een onhebbelijke eigenschap van de consument. 
D een volgens onderzoek niet bestaande werkelijkheid en anderzijds 

naar een situatie die volgens poortwachters moet veranderen. 
 

1p 40 Welke van de onderstaande beweringen is juist, gelet op de inhoud van 
de tekst ‘Ik eet wat ik wil’? 
In de tekst  
A worden meningen over de bemoeienissen van de overheid wat betreft 

het eetpatroon van mensen naast elkaar gezet en afgekeurd. 
B worden mensen aangespoord om hun eetpatroon aan te passen en 

worden tips gegeven op welke manier zij dat het beste kunnen doen. 
C wordt geconstateerd dat onderzoek laat zien dat het eetpatroon van 

mensen moeilijker te beïnvloeden is dan uit eerder onderzoek bleek. 
D wordt gesteld dat informatie en voorlichting het eetpatroon van 

mensen minder beïnvloeden dan het beperken van 
keuzemogelijkheden. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 41 Welke van de onderstaande zinnen drukt het best uit wat de 
hoofdgedachte is van de tekst ‘Ik eet wat ik wil’? 
A Beleidsmakers, zoals burgemeesters en staatssecretarissen, zouden 

bereid moeten zijn meer naar de burgers te luisteren, om vervolgens 
met de juiste maatregelen de poortwachters thuis en in bedrijven op 
de goede manier te stimuleren. 

B Burgers hebben de neiging hun eigen inzichten als de juiste te 
beschouwen en zijn daarom gekeerd tegen confrontatie met de 
inzichten van anderen, ook al zijn die op zuivere experimenten 
gebaseerd en daarom moeilijk weerlegbaar. 

C Overheidsbemoeienis met de gezondheid van de burgers stuit op 
weerstand en is weinig effectief als die zich tot voorlichting beperkt, 
maar kan succesvol zijn als voor de consument het aantal 
keuzemogelijkheden wordt teruggebracht. 

D De neiging van de media om negatief te oordelen over de intenties 
van de overheid is gebaseerd op zelfoverschatting en op verkeerde 
analyses van de psychologische inzichten die een rol spelen bij het 
menselijke eetgedrag. 

 
 
 

einde  einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Hoe we waarheden vermijden 

Over het nut van onwaarheden 

  
(1) Leugens die niemand gelooft, 
zijn dat nog steeds leugens? Een 
voorbeeld: bij sollicitatieprocedures 
is het in de mode geraakt om sollici-
tanten te vragen naar hun zwakke 5 

punten. In Nederland moet je een 
zwak punt bedenken. Natuurlijk 
geen écht zwak punt – ‘ik drink te 
veel’ of ‘ik ben roekeloos met 
andermans geld’ – en ook niet iets 10 

onbeduidends – ‘mijn naam is lastig 
te spellen’ – maar graag een zwak 
punt dat tegelijkertijd een sterk punt 
is. De voor de hand liggende ge-
combineerd sterk-zwakke punten ‘ik 15 

ben bereid voor mijn baan de wet te 
overtreden’ of ‘ik ben aartslui en 
heb geleerd anderen mijn werk te 
laten doen’ zijn echter opnieuw niet 
goed. 20 

(2) Men verwacht een antwoord dat 
past binnen onze morele kaders. In 
feite ken ik maar twee acceptabele 
antwoorden, namelijk: ‘Ik ben soms 
te perfectionistisch’ en ‘ik ben on-25 

geduldig wanneer het aankomt op 
het behalen van resultaat’. U moet 
dus een van deze twee antwoorden 
geven, ook als u een absolute voor-
keur voor imperfectie heeft en 30 

krankzinnig geduldig bent. Maar 
liegt u dan? 
(3) Er zijn meer voorbeelden denk-
baar. Een patiënt die uit schaamte 
zijn huisarts een andere verklaring 35 

voor zijn verwonding geeft dan de 
werkelijke verklaring. Liegt die? 
Politici die beweren dat we hogere 
overheidsuitgaven driedubbel terug-
verdienen door het stimuleren van 40 

de economie. Liegen die? 

(4) Van Dale definieert een leugen 
als een ‘onjuiste mededeling be-
doeld om te misleiden’. De boven-
staande voorbeelden zullen weinig 45 

mensen misleiden, al zouden de 
personen in kwestie ongetwijfeld 
graag worden geloofd. Wellicht 
gelden ze alleen als leugens indien 
uitgesproken tegen domme of 50 

wereldvreemde mensen. Onwaar-
heden blijven het natuurlijk wel, 
maar die zijn niet per se laakbaar. 
Sterker nog: ze zijn essentieel, 
want ze helpen ons te ontkomen 55 

aan waarheden. Onze afhankelijk-
heid ervan valt op zodra mensen 
zich niet meer houden aan de 
afspraken en ons met ongecensu-
reerde waarheden confronteren. 60 

(5) Onlangs trof ik bij de ingang van 
de supermarkt een oud-studiege-
noot die ik al jaren niet meer had 
gezien. ‘Hallo’, zei ik. ‘Hallo’, zei hij. 
‘Alles goed?’ Misschien ging ik met 65 

die vraag te ver, maar de afspraak 
is te antwoorden: ‘Ja prima.’ In 
plaats daarvan koos hij voor: ‘Wil je 
dat écht weten?’ 
(6) Onvoorbereid als ik was op zo’n 70 

moeilijke vraag zei ik: ‘Ja, natuur-
lijk.’ Toen vertelde hij hoe hij 
psychisch was ontspoord, tijdelijk 
was opgenomen in een gesloten 
inrichting en nu met zware medica-75 

tie en dagopvang weer wat vooruit-
ging. Hij leek verder niets van mij te 
verwachten, dus ik wenste hem 
sterkte, pakte een mandje en deed 
mijn boodschappen. Zonder een 80 

waardeoordeel te willen vellen over 
zijn openheid: als iedereen deze 
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tentoon gaat spreiden, dan zullen 
we snel ophouden elkaar ‘alles 
goed?’ te vragen. 85 

(7) Iemand flink de waarheid 
vertellen, zo luidt het gezegde, 
waardoor meteen duidelijk wordt 
dat dit niet bepaald de bedoeling is. 
Waarheden zijn ongemakkelijke, 90 

stugge obstakels die het leven van 
een ieder overmatig bemoeilijken. 
Met louter ongecensureerde waar-
heden ook geen indirecte democra-
tie, geen sociale codes en sociale 95 

klassen, geen kunst, geen religie, 
geen beschaving: kortom, het 
functioneren van welke complexe 
gemeenschap dan ook zou onmo-
gelijk zijn. 100 

(8) Grofweg hebben we drie mecha-
nismen om waarheden te verzach-
ten: door feitelijke onwaarheden te 
vertellen, door waarheden te ver-
zwijgen en door definities en bete-105 

kenissen op te rekken. Soms kiest 
men voor een combinatie van 
strategieën en soms is het onder-
scheid nauwelijks te maken. Feite-
lijke onwaarheden vertellen is 110 

banaal, iedereen kan dat. Zodra 
kinderen een paar woorden cohe-
rent achter elkaar kunnen zetten, 
beginnen ze de wereld al bij elkaar 
te fantaseren, om tussen hun veer-115 

tiende en tweeëntwintigste jaar een 
maximale dichtheid van feitelijke 
onjuistheden tegen de ouders te 
bereiken. Daarna gaan ze geleide-
lijk over op volwassener technieken 120 

als verzwijgingen. 
(9) Verzwijgingen zijn al een stuk 
interessanter, natuurlijk niet het 
soort dat bestaat uit stilte – verge-
ten inkomsten bij de belasting-125 

opgaaf, vergeten banden met 
bedrijven, met een zwarte markeer-
stift bijgewerkte rapporten, onvol-
ledige verklaringen – maar verzwij-

gingen die bestaan uit woorden. 130 

Verzwijgen met woorden kan op 
duizend manieren, maar uiteindelijk 
komen deze allemaal neer op het 
volgende: persoon A wil van 
persoon B informatie over onder-135 

werp C; persoon B suggereert dat 
hij over onderwerp C praat, maar 
houdt in plaats daarvan een verhaal 
over onderwerp D. Onderwerp D 
kan een echt onderwerp zijn. Mijn 140 

grootmoeder verkocht gebak en 
banket. Als de klanten haar vroegen 
of het vers was, antwoordde ze 
steevast: ‘Het komt vers uit de 
oven.’ En dát was altijd waar. Het 145 

exacte tijdstip van uitname uit de 
oven kon zo in het midden worden 
gelaten. 
(10) Soms is onderwerp D echter 
slechts een verzameling woorden of 150 

klanken gekozen om zo weinig 
mogelijk betekenis te bevatten. 
Woorden als ‘sociaal’, ‘eerlijk’ of 
‘verantwoordelijk’ worden in dat 
verband vaak gebruikt, maar ook de 155 

uitdrukking ‘het zou hem/haar 
sieren als... (...hij/zij het tweede 
paspoort opgeeft)’ ontneemt de 
omliggende woorden hun beteke-
nis. Deze deconcretiseringen van 160 

de taal gaan soms zo ver dat ze het 
Nederlands élke betekenis doen 
verliezen. ‘Toekomstbestendig’ en 
‘een adequater mandaat’: het enige 
wat ze met woorden gemeenschap-165 

pelijk hebben, is dat ze bestaan uit 
letters. Een alternatief is het ge-
bruik van beeldspraak, negen van 
de tien keer net zo vrij van beteke-
nis. Neem het standpunt van een 170 

staatssecretaris inzake een 
politieke partij: ‘Het is voor mij een 
gesloten boek. Ik leg het ergens in 
een hoekje, ik laat het daar liggen, 
er komt stof op, en het stof blijft 175 
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erop.’ Méér wilde hij niet zeggen, 
mínder was onmogelijk. 
(11) Het derde mechanisme om 
waarheden te vermijden, het 
sleutelen aan betekenissen, is het 180 

mooist. In zijn simpelste vorm is dit 
een doorgeschoten eufemisme dat 
aanhangt tegen een feitelijke 
onjuistheid. ‘De ooievaar komt je 
een zusje brengen’, ‘Ome Henk is 185 

een maand op vakantie’a), ‘We 
willen vijftig miljoen ombuigenb) op 
onderwijs’, ‘We sturen een politie-
missiec) naar Afghanistan’, ‘Na deze 
verkiezingsuitslag past ons 190 

bescheidenheid’d). 
(12) Gaan we hiermee een stap 
verder, dan zijn we daadwerkelijk 
de betekenis van woorden aan het 
veranderen, zoals een minister 195 

deed met het woord ‘extra’ (‘Er 
komen 3.000 politieagenten extra’e)) 
en zoals een andere minister deed 
met het woord ‘strategisch’ (‘Ik wil 
een strategischef) voorraad 200 

griepvaccins aanleggen’). Vergelijk-
baar waren de pogingen van de 
Amerikaanse overheid om de 
definitie van groente op te rekken 
zodat ketchup erbinnen zou vallen. 205 

Uiteindelijk ging dat niet door, al 
geldt pizza wel als groente 
vanwege de twee eetlepels 
tomatenpasta. 

(13) De meeste van bovenstaande 210 

voorbeelden zijn politiek van aard 
en dat is natuurlijk geen toeval: van 
geen enkele beroepsgroep eisen 
we immers dat ze op grote schaal 
welgevallige verhalen vertelt. We 215 

willen politici die uitleggen dat 
niemand wordt benadeeld door te 
korten op ontwikkelingssamenwer-
king, dat Irak en Afghanistan veilige 
landen zijn voor elke vluchteling die 220 

daar vandaan komt, dat we de 
miljardenoverschrijdingen in de 
zorg kunnen oplossen door een 

handvol managers te ontslaan… 
We hebben wensen die onverenig-225 

baar zijn met de wensen van de 
buurman, we hebben wensen die 
onverenigbaar zijn met onze eigen 
wensen en aan ál die wensen moet 
tegemoet worden gekomen, zo niet 230 

in daden dan toch minstens in 
gevoel. Belangrijker wordt dan 
geacht wat de burger ervan vindt, 
dan hoe het in werkelijkheid is. 
(14) De politiek is in haar worsteling 235 

met waarheden zeker niet de 
eenzame uitzondering. Neem mijn 
eigen vak, de geneeskunde. Zelfs 
hier in Nederland, waar we mensen 
met kanker vertellen dat ze kanker 240 

hebben en niet een of andere vage 
‘ontsteking’, scheppen artsen 
doorgaans hogere verwachtingen 
van een behandeling dan gerecht-
vaardigd, al is het maar omdat 245 

gelóven in de werkzaamheid, de 
klachten vermindert. Patiënten op 
hun beurt overdrijven het effect van 
de therapie omdat ze hun dokter 
niet willen teleurstellen. 250 

(15) Waarheidsvermijdingen stellen 
ons op ons gemak. Ze zijn daar-
naast mechanistisch functioneel: je 
kunt ermee onder verantwoordelijk-
heden uitkomen of er juist mensen 255 

mee aan het werk zetten. Artsen 
weten welke verhalen ze hun colle-
ga’s moeten vertellen om patiënten 
met spoed onderzocht of behandeld 
te krijgen. Patiënten dikken hun 260 

klachten aan in de hoop op meer 
aandacht. Voor uw eigen baan kunt 
u vast talloze vergelijkbare voor-
beelden opnoemen en, tenzij u 
alleen woont, kunt u waarschijnlijk 265 

ook thuis niet volledig open en 
eerlijk zijn. Los van wat u wel en 
niet bespreekt met uw partner: ik 
ben ervan overtuigd dat u uw 
kinderen ’s avonds in bed enge 270 
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verhaaltjes voorleest over Rood-
kapje en de boze wolf en niet over 
de tekorten op de wereldvoedsel-

markt, de smeltende poolkappen en 
de economische crisis. 275 

 
 naar: Miquel Ekkelenkamp Bulnes, NRC Handelsblad, 6 & 7 oktober 2012 
 
Miquel Ekkelenkamp Bulnes is auteur van romans en schrijft regelmatig 
opniniestukken voor NRC Handelsblad. 
 

Noten van de auteur: 

a … en de deur van zijn hotelkamer gaat alleen van buiten open 

b wegbezuinigen 

c militairen die schieten, maar wel met tegenzin 

d een minimum van zes ministers 

e meer dan er momenteel zijn als we datzelfde aantal niet zouden hebben omgebogen 

f nutteloze, langzaam wegrottende 
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In januari 2013 verscheen in de Volkskrant een tekst van Wilco Dekker (tekst 2) 
waarop een reactie kwam van Mizzi van der Pluijm (tekst 3). 
 
Tekst 2 

 
Of een megaseller, of bijna niets 

 
(1) Onwaarschijnlijke aantallen zijn 
er verkocht van de Vijftig tinten-
trilogie1), die misschien wel op weg 
is om het best verkochte boek in de 
historie te worden, op de Bijbel na 5 

dan. Ook boeken over voetballers 
doen het met sinterklaas en kerst 
buitengewoon goed, net als het 
laatste kookboek van de bekende 
televisiekok Jamie Oliver. 10 

(2) Daarna wordt het echter heel 
snel heel veel minder. ‘Dames-
porno, de voetballers en koken, 
daar moeten we het van hebben en 
dan houdt het ook op’, zegt literair 15 

agent2) Paul Sebes. ‘Als je alle 
andere verkochte boeken bij elkaar 
optelt, is die stapel kleiner dan die 
onvoorstelbare Vijftig tinten-hype. 
Midsellers bestaan steeds minder. 20 

Het is een megaseller, of het is 
bijna niks.’ 
(3) De teruglopende omzetten zijn 
zichtbaar in de winkelstraten. 
Volgens onderzoeksbureau Locatus 25 

daalde het aantal boekwinkels vorig 
jaar tot 728: 519 zelfstandige en 
209 als onderdeel van een keten. 
Dat zijn er 38 minder dan aan het 
begin van het jaar. Ruim 40 miljoen 30 

euro minder omzet en krap vijf 
procent minder boekwinkels – het is 
niet leuk, maar de schade voor het 
boekenvak is nog te overzien. 
Misschien blijven grote drama's de 35 

branche ook wel bespaard, want 
december was volgens de eerste 
schattingen redelijk goed. De 
feestmaand is essentieel voor de 
branche. De verkopen voor sinter-40 

klaas en kerst maken voor menig 
boekhandelaar en uitgever het 
verschil tussen stoppen of door-
gaan. 
(4) Bij literaire uitgevers groeien de 45 

zorgen. ‘Het gaat dramatisch 
slecht’, zegt een redacteur van een 
uitgeverij, die niet met zijn naam in 
de krant wil. ‘Vroeger had je titels 
waarvan er altijd wel een stuk of 50 

tienduizend verkocht werden. Nu 
zijn dat er nog geen duizend. Dan 
kom je niet eens uit de kosten. Er 
gaan straks uitgevers failliet, of er 
komen meer fusies.’ 55 

(5) Om dat te voorkomen, beknib-
belen de uitgevers op de kosten. 
Voorschotten voor auteurs worden 
verlaagd of geschrapt en beurs-
bezoek wordt kritisch bekeken. 60 

‘Londen, Frankfurt en twee keer 
New York, dat was tot voor kort vrij 
normaal. Nu niet meer’, zegt Paul 
Sebes. ‘Ik hoorde onlangs van een 
uitgeverij waar twee vertrokken 65 

redacteuren niet worden vervangen. 
Bij een literaire uitgeverij is dat 
zomaar een vijfde van het perso-
neel.’ 
(6) Uitgevers lijken verder te bezui-70 

nigen door eindelijk echt minder 
nieuwe titels op de markt te bren-
gen. Dat beloven ze al jaren, omdat 
iedereen vindt dat er te veel matige 
boeken verschijnen, die het zicht 75 

ontnemen op het hoogstaande en 
belangrijke werk. Meulenhoff 
meldde vorig jaar al een derde 
minder te gaan uitbrengen, andere 
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uitgevers lijken nu ook het mes te 80 

zetten in de ‘spaghettimethode’: 
zoveel mogelijk uitgeven in de hoop 
dat er een bestseller tussen zit. 
(7) Sebes maakt zich er zorgen 
over dat literaire fictie het slacht-85 

offer wordt van deze trend. Ook 
veelbelovende debutanten komen 
dan nog moeilijker aan de bak. Hij 
houdt naar eigen zeggen het hoofd 
boven water door heel hard te 90 

werken en heel zuinig aan te doen. 
‘Komend jaar wordt dat nóg harder 
werken, nóg zuiniger aan doen en 
steeds nieuwe wegen zoeken. Zo 
werken we vaker samen met film- 95 

en documentairemakers.’  
(8) Er wordt veel gesproken over  
e-books, maar verkocht worden ze 
in Nederland nog maar in 
bescheiden mate: de omzet van de 100 

elektronische boeken voor tablets 

en e-readers verdubbelde vorig jaar 
weliswaar, maar dat was een 
stijging van 1,5 naar 3 procent van 
het totaal. Er zijn hier minder 105 

apparaten en vooral ook veel 
minder titels beschikbaar dan in de 
Verenigde Staten en Groot-
Brittannië, waar het digitale boek de 
papieren versie soms al passeert. 110 

Hans Janssen, directeur van 
Unieboek/het Spectrum, dat ook 
een eigen e-bookcatalogus heeft, 
denkt dat het papieren boek nooit 
helemaal zal verdwijnen, net als de 115 

zelfstandige boekwinkel. 
‘Boekwinkels die op de sociale 
media zitten, die goed advies geven 
en die ervoor zorgen dat er altijd 
wat te beleven is in en rond de 120 

zaak, die doen het ondanks de 
crisis gewoon goed.’ 

 
 naar: Wilco Dekker, de Volkskrant, 10 januari 2013 
 
Wilco Dekker is verslaggever economie bij de Volkskrant. 
 

 
 
 
 

noot 1 De Vijftig tinten-trilogie is een erotische trilogie van E.L. James, waarvan alleen in Nederland al 

meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht en wereldwijd meer dan 100 miljoen. 

noot 2 Een literair agent probeert nieuw literair talent te ontdekken en er een uitgever voor te vinden.
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Tekst 3 is een reactie op tekst 2. 
 
Tekst 3 

 
Eindelijk gebeurt er iets in het boekenvak 

 
(1) Onlangs beschreef verslaggever 
Wilco Dekker de stand van zaken in 
het boekenvak [tekst 2]. Het is een 
zwartgallig stuk. Ook literair agent 
Paul Sebes maakt zich grote 5 

zorgen: er wordt bezuinigd, 
uitgevers kunnen niet meer twee 
keer per jaar naar New York, de 
aanbiedingscatalogi worden 
dunner, er worden minder 10 

debutanten uitgegeven, de voor-
schotten slinken en last but not 
least: de omzetten dalen en boek-
winkels moeten sluiten. Ik zou er 
als uitgever een forse winterdip van 15 

kunnen krijgen, maar vreemd 
genoeg ziet mijn wereld er heel 
anders uit. Al deze ontwikkelingen 
zijn weliswaar gaande, maar de 
vraag is: hoe erg is dat? 20 

(2) Laten we eerst eens naar de 
cijfers kijken. Vorig jaar is in de 
hele detailhandel de omzet met zo'n 
6 procent gedaald ten opzichte van 
2011. De boekenverkoop daalde 25 

7,5 procent. De boekenmarkt doet 
het dus slechter dan de rest van de 
detailhandel.  
(3) De meest genoemde bedreigin-
gen, ook in het stuk van Dekker, 30 

zijn de digitalisering, de ontlezing 
en de bestselleritis: het verschijnsel 
dat het meeste geld wordt verdiend 
met een paar boeken waar er heel 
veel van worden verkocht, terwijl 35 

aan al die andere geen droog brood 
wordt verdiend. Ook hier verschil ik 
graag met hem van mening. 
(4) Digitalisering is volgens mij 
eerder verkoopbevorderend dan 40 

nadelig. Uit onderzoeken blijkt dat 
mensen die e-books op hun iPhone 
of iPad hebben staan, meer lezen 
dan anderen. Tijd die ze doelloos 
doorbrengen op perrons of bij de 45 

tandarts wordt nu gebruikt om te 
lezen. Bovendien zijn e-books iets 
goedkoper en worden ze regelmatig 
gebruikt om te zien of een titel 
bevalt, waarna alsnog de papieren 50 

versie van het boek wordt aange-
schaft. In Amerika lijken e-books 
daarnaast eerder de redding van 
het boekenvak dan de ondergang. 
In Nederland zijn we nog niet zo 55 

ver: de digitale omzet is een fractie 
van de papieren. Een boekhandel 
als Atheneum in Amsterdam, die 
erg actief is op dat gebied, heeft 
een digitaal omzetaandeel van circa 60 

0,007 procent. Ook als dat meer 
wordt, is het e-book een versprei-
dingsmiddel, net als een paperback 
of een luisterboek. Het maakt voor 
mij niets uit in welke vorm mensen 65 

boeken lezen, als ze maar lezen. 
(5) Dan het tweede onheil: de 
ontlezing. Ook dat is al decennia 
een spookfenomeen. Tot mijn grote 
vreugde zie ik iets heel anders: op 70 

feestjes en bij literaire bijeenkom-
sten als ‘Kalf’, van onze uitgeverij, 
kom ik grote groepen jonge lezers 
tegen bij wie literatuur helemaal in 
is. Als ik me de jonge, ambitieuze 75 

schrijvers uit ons fonds voor ogen 
haal, word ik steeds optimistischer 
over de toekomst. 
(6) Tot slot de bestselleritis. Ook 
daar is volgens mij niets nieuws 80 
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onder de zon. De ontwikkeling dat 
een klein aantal boeken een steeds 
groter deel van de markt inneemt, is 
al heel lang gaande. Het proces 
versterkt zichzelf en het is waar dat 85 

maar een klein aantal auteurs daar-
van profiteert. Het is echter niet de 
dood in de pot. Uitgevers zullen 
altijd op zoek zijn en dus zullen ze 
altijd nieuwe dingen blijven zoeken 90 

en uitproberen. Daarnaast zijn uit-
gevers over het algemeen mensen 
die een grote liefde hebben voor 
boeken, ook al is de karikatuur van 
de uitgever die alleen op de centen 95 

let veel populairder. Iedere goede 
uitgever geeft die boeken uit waar 
zijn boekenhart sneller van gaat 
kloppen, ook als er maar een klein 
publiek voor is. Een uitgever die 100 

zegt dat er geen markt is voor een 
boek, zegt eigenlijk: het is een knap 
boek waarvoor ik niet direct een 
publiek zie, maar omdat ik er niet 
verliefd op werd, ga ik dat publiek 105 

ook niet zoeken. Voor een boek 
waar hij wel verliefd op wordt, zal 
hij door roeien en ruiten gaan. 
(7) Het is niet zo dat ik denk dat er 
niks aan de hand is in ons vak. 110 

Integendeel, ik denk dat er heel 
veel aan de hand is. De werkelijk-
heid is alleen zoveel interessanter 
dan het gesomber in het stuk van 
Wilco Dekker. De werkelijkheid is 115 

dat we niet weten in welke ontwik-
keling we nu precies zitten en dat 
we stap voor stap kunnen uitzoeken 
hoe we het toekomstige boekenvak 
mogen vormgeven. Wat wordt de 120 

rol van de boekwinkel, wat die van 
onlineverkoop? Wat voor mogelijk-
heden biedt de digitalisering aan 
schrijvers, redacteuren, ontwerpers 
en marketeers? Wat kunnen we met 125 

de rechtstreekse band tussen 
schrijvers en boekenkopers of met 
een fenomeen als metadata? 
(8) Eindelijk gebeurt er weer eens 
iets. Eindelijk mogen we ons vak 130 

weer eens opnieuw uitvinden. 
Sterker: we worden ertoe gedwon-
gen. De laatste vijftig jaar is er 
nauwelijks iets veranderd in het 
boekenvak en nu, nu opeens ligt er 135 

een heel nieuw speelveld open. Ik 
beschouw het als een groot voor-
recht in deze tijd uitgever te zijn. 
Never waste a good crisis1). 

 
 naar: Mizzi van der Pluijm, de Volkskrant, 26 januari 2013 
 
Mizzi van der Pluijm is directeur-uitgever van een literaire uitgeverij voor fictie en 
non-fictie. 
 

 
 
 

noot 1 Never waste a good crisis: verspil nooit een goede crisis
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Tekst 4 

 

Ik eet wat ik wil 
 
(1) Hoon, spot en woede. Dat is 
waar je op wordt getrakteerd als je 
je gaat bemoeien met het eet- en 
drinkgedrag van burgers en mede-
werkers. Dat bleek toen demissio-5 

nair staatssecretaris Paul de Krom 
de aftrap verrichtte van de over-
heidscampagne ‘duurzame inzet-
baarheid’1). In die campagne 
worden bedrijven opgeroepen om 10 

de vitaliteit van medewerkers te 
bevorderen, onder meer door het 
aanbieden van gezond voedsel. En 
dat bleek de afgelopen maanden in 
New York, toen burgemeester 15 

Michael Bloomberg de verkoop van 
supersized frisdranken in bekers 
van meer dan een halve liter 
besloot te verbieden. 
(2) Veel van de negatieve reacties 20 

op deze bemoeienis zijn samen te 
vatten in vijf woorden: ik eet wat ik 
wil. Of: ik drink wat ik wil. Dat klinkt 
aannemelijk, maar wetenschap-
pelijk onderzoek laat juist zien dat 25 

we helemaal niet eten of drinken 
wat we willen. We consumeren 
vooral wat we voorgezet krijgen. 
(3) Een klassiek experiment van 
Brian Wansink, eetgedragonder-30 

zoeker aan Cornell University, 
illustreert dat. Proefpersonen werd 
gevraagd tomatensoep te eten 
‘zoveel als ze zelf wilden’ uit vier 
kommen die op een tafel stonden. 35 

Twee van deze soepkommen waren 
aangepast. Door een gat onderin de 
kom en de tafel werd de hoeveel-
heid soep voortdurend aangevuld 
zodat de kom niet leeg raakte. 40 

Resultaat: de proefpersonen die 
hieruit aten, namen gemiddeld 73 
procent meer dan de rest, maar 
hadden dit zelf niet in de gaten. Ze 

hadden niet gemerkt dat ze meer 45 

hadden gegeten en voelden zich 
ook niet meer voldaan dan de 
anderen. 
(4) Wansink – ook schrijver van het 
leerzame Mindless Eating waarin hij 50 

veel meer van dit soort onderzoe-
ken opdient – stelt dat onze maag 
drie standen heeft: 1) ik heb 
honger; 2) ik zit vol; 3) er kan nog 
iets bij. Meestal zijn we niet 55 

hongerig of vol. Als er dan eten 
wordt geserveerd, wat of hoeveel 
dan ook, werken we het naar 
binnen. 
(5) Een belangrijke rol is daarom 60 

die van ‘voedselpoortwachter’. 
Degene die in een gezin de 
dagelijkse boodschappen doet, 
bepaalt meer dan 70 procent van al 
het eetgedrag van zijn of haar 65 

dierbaren. 
(6) Interessante vraag: wie is de 
poortwachter op kantoor? Moet een 
werkgever dat willen zijn? De 
ondernemingsraad? De bedrijfs-70 

arts? Of laten we deze rol over aan 
de kantinebaas of de exploitant van 
de snackautomaten? 
(7) Overheden en bedrijven 
construeren omgevingen en 75 

situaties die een effect hebben op 
ons gedrag, ook ons eetgedrag. Ik 
zou willen dat die invloed eerder in 
mijn voordeel dan in mijn nadeel 
werkte. Maar ik houd tegelijkertijd 80 

niet van betutteling. 
(8) Van de weinig aantrekkelijke 
term ‘duurzaam inzetbaar’, waar-
mee De Krom bedrijven ervan wil 
overtuigen dat het loont om je 85 

personeel fruit te serveren, is het 
een kleine stap naar ‘maximaal 
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winstgevend te maken’. Onverteer-
baar. 
(9) Eén ding is duidelijk: onze vrije 90 

wil is minder vrij dan we zouden 
willen. Zeker als het om eten gaat, 
al geloven we dat niet graag. 
Wansink: ‘De meeste mensen 
denken dat ze te slim zijn voor 95 

beïnvloeding door genotsvoeding, 
televisie of de vorm van een glas.’ 
Wanneer de onderzoeker proef-
personen liet zien dat ze meer 
hadden gegeten dan ze dachten, 100 

ontkenden ze het zelfs meestal 
domweg. 
(10) Informatie en voorlichting 
hebben een veel geringer effect op 
ons gedrag dan het aanpassen van 105 

de aangeboden keuzemogelijk-
heden en andere elementen in de 
directe omgeving. Bloomberg en De 
Krom hebben wat dat betreft het 
gelijk aan hun kant. Het is alleen 110 

nog niet zo makkelijk om dit gelijk 
ook een beetje smakelijk op te 
dienen.  

 
naar: Ben Tiggelaar, NRC Handelsblad, 13 & 14 oktober 2012 
 

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist en schrijft over 
management en leiderschap. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 

noot 1 De overheid wil via de campagne ‘duurzame inzetbaarheid’ tips geven om mensen op hun werk

 inzetbaar te houden zodat ze kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. 

einde  
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HA-1001-a-16-1-o-E   

erratumblad 2016-1 
 

Nederlands havo
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands havo op vrijdag 13 mei, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 28, moet de zin:  
 
Wat is de overeenkomst is tussen deze beide begrippen? 
 
vervangen worden door: 
 
Wat is de overeenkomst tussen deze beide begrippen? 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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HA-1001-a-16-2-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Nederlands 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in correct Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1 Afgekeurd 

 
1p 1 Welke van onderstaande functies is de belangrijkste van alinea 1 van de 

tekst ‘Afgekeurd’? 
Alinea 1 
A geeft de vraagstelling van de tekst. 
B geeft een standpunt en licht dat toe. 
C legt een probleem en oplossing voor. 
D wekt belangstelling met een voorbeeld. 
 
‘Die keurmerken zijn nietszeggend geworden.’ (regels 14-15) 

2p 2 Welke twee verklaringen hiervoor blijken uit de eerste alinea? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
In alinea 2 worden voorbeelden gegeven van keurmerken voor koffie. 

1p 3 Wat is het uiteindelijke doel van het noemen van deze voorbeelden? 
Baseer je op alinea 3. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
De tekst ‘Afgekeurd’ kan worden onderverdeeld in vier delen die van de 
volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
deel 1: Kritische blik op keurmerken 
deel 2: Voorbeelden van kritiek op keurmerken 
deel 3: Het bedrieglijke ideaal van keurmerken 
deel 4: Alternatief voor keurmerken 

1p 4 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 5 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
In alinea 4 wordt gesproken over het logo ‘100%-slaafvrij’. Uit het 
genoemde voorbeeld wordt een probleem met keurmerken duidelijk. 

2p 6 Leg uit wat dat probleem inhoudt. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
‘Toch hoor je fabrikanten zelden zeggen dat hun gecertificeerde waar 
verre van ideaal is.’ (regels 139-141) 
In de alinea’s 5 en 6 worden diverse misstanden in de chocoladehandel 
genoemd die aangeven waardoor gecertificeerde producten niet ideaal 
zijn.  

3p 7 Vat de misstanden samen tot drie verschillende punten van kritiek.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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‘Waarom zou je als bedrijf verder gaan dan van het keurmerk moet?’  
(regels 145-146)  

1p 8 Wat is volgens de tekst ‘Afgekeurd’ het antwoord op deze vraag? 
Je zou verder gaan dan van het keurmerk moet, omdat 
A bedrijven dan meer gecertificeerde artikelen kunnen verkopen. 
B de huidige keurmerken niet voldoende openheid en vertrouwen 

bieden. 
C de keurmerken anders te veel concurrentie krijgen van het Cees-

model. 
D er ondanks de keurmerken steeds meer voedselschandalen zijn. 
 
‘Mijn slager, Cees, is geen biologische slager, omdat hij dat niet wil.’  
(regels 168-170)   

2p 9 Geef de twee redenen uit de tekst voor deze keuze van Cees. 
Geef geen voorbeelden. 
  
‘Maar is dit model haalbaar? Voor een kleine slager of groenteboer is het 
al een hele klus. Laat staan voor een multinational.’ (regels 209-212) 

1p 10 Waarom zou dit model niet haalbaar zijn voor multinationals? 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 30 woorden. 
Geef geen voorbeelden. 
 
‘Hun probleem, zou ik zeggen.’ (regel 216) 
Deze zin heeft een bepaalde functie in de argumentatie bij het standpunt 
zoals uitgedrukt in de regels 209-212. 

1p 11 Welke functie is dat? 
A argument 
B nuancering 
C tegenwerping 
D verklaring 
 
In de laatste alinea wordt gesproken over het ‘bewuste keuze’-label.  

1p 12 Leg uit wat het tegenstrijdige is aan dit ‘bewuste keuze’-label, volgens  
alinea 12. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden.  
Geef geen citaat. 
 
Een slotalinea kan onder meer de volgende functies hebben: aanbeveling, 
afweging, oplossing, samenvatting en toekomstvisie.  

1p 13 Wat is de belangrijkste functie van alinea 12?  
Kies een functie uit de opsomming hierboven. 
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De titel van de tekst ‘Afgekeurd’ kan op twee manieren geïnterpreteerd 
worden en dus twee betekenissen hebben, gelet op de strekking van de 
tekst. 

2p 14 Geef aan welke twee betekenissen de titel kan hebben. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden.  
 

1p 15 Welke van onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van de tekst 
‘Afgekeurd’ het best weer? 
A Consumenten moeten keurmerken afkeuren, want die demotiveren 

bedrijven eerder om eerlijk te produceren dan dat ze de bedrijven 
motiveren.  

B Consumenten moeten niet alleen afgaan op keurmerken, maar 
bedrijven ook laten weten dat ze wel degelijk belang hechten aan 
normen en waarden in de voedselindustrie.  

C Keurmerken zijn niet de oplossing voor de huidige problemen met 
voedselproductie, maar openheid en een vertrouwensrelatie tussen 
bedrijven en consumenten zijn dat wel.  

D Om het consumentenvertrouwen te herstellen moeten bedrijven niet 
alleen werken met keurmerken, maar ook zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor wat ze verkopen en meer openheid van zaken geven. 

 
3p 16 Welke drie van onderstaande beweringen moeten in ieder geval worden 

opgenomen in een beknopte samenvatting van de tekst ‘Afgekeurd’? 
Noteer de nummers van je keuze. 
1 Uit onderzoek bleek dat er in de afgelopen anderhalf jaar negentig 

keurmerken voor producten in ons land zijn bijgekomen. (alinea 1) 
2 De keurmerken zijn nietszeggend geworden. (alinea 1) 
3 Zelf ben ik medeschuldig aan de keurmerkinflatie. (alinea 4) 
4 Keurmerken lijken bedrijven eerder af te remmen bij het verantwoord 

ondernemen dan dat ze die bedrijven motiveren om het nog beter te 
doen. (alinea 7) 

5 Voor de Keuringsdienst van Waarde heb ik over de hele wereld 
fabrieken bezocht. (alinea 11) 

6 Daarom is de rol van consumenten van groot belang. (alinea 12) 
7 De klant kijkt vooral naar de prijs en wil niet meer betalen dan 

noodzakelijk. (alinea 12) 
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De tekst beschrijft zeven partijen die bij het probleem van de keurmerken 
betrokken zijn: 
1  De bedrijven in de voedselindustrie 
2 De consumenten 
3 De journalisten en tv-makers 
4 De minister en haar ambtenaren 
5 De producenten in het buitenland  
6 De supermarkten in Nederland 
7  De winkels volgens het Cees-model 

 
De tekst geeft van elk van deze groepen een beschrijving van de houding 
ten opzichte van de productie van etenswaar: 
P begrijpen het probleem niet. 
Q bekijken de situatie kritisch.  
R kunnen hun producten wel verantwoorden. 
S leveren onveilige producten. 
T moeten zelf verantwoorde keuzes maken. 
U nemen het probleem niet serieus. 
V zijn alleen geïnteresseerd in prijs en omzet.  

 
Beschrijving V hoort bij de zesde partij: 6V (De supermarkten in 
Nederland - zijn alleen geïnteresseerd in prijs en omzet.)  

3p 17 Geef van de overige zes partijen aan welke beschrijving er het best bij 
past. 
Noteer alleen het nummer en de bijbehorende letter. 
 
 

Tekst 2 Eigenzinnig met zijn allen 

 
1p 18 Welke van onderstaande uitspraken past het best bij alinea 1 van de tekst 

‘Eigenzinnig met zijn allen’? 
Alinea 1 
A bevat een anekdote als introductie van het onderwerp van de tekst. 
B formuleert de probleemstelling van de tekst. 
C geeft een verklaring van de titel van de tekst. 
D noemt de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
 

1p 19 De titel van de tekst is ‘Eigenzinnig met zijn allen’. Citeer uit alinea 3 het 
zinsgedeelte dat de betekenis van de titel het best weergeeft. 
 
In de alinea’s 2 tot en met 5 worden drie redenen genoemd die de 
fietsende Nederlander kan hebben om geen helm te willen dragen. 

2p 20 Noem deze drie redenen.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
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In de alinea’s 2 tot en met 5 worden twee voorwaarden uitgelegd waaraan 
moet zijn voldaan, opdat de fietsende Nederlander wel een helm zal 
opzetten. 

2p 21 Noem deze twee voorwaarden.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden.  
 
Volgens alinea 6 zijn het rookverbod in de horeca en het alcoholverbod 
voor jongeren onder de achttien jaar nog niet succesvol. 

2p 22 Welke twee redenen noemt de tekst voor het feit dat die verboden niet in 
alle opzichten succesvol zijn? 
Baseer je antwoord op de alinea’s 2 tot en met 6.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
‘Sterker, we verwachten meer van de overheid dan ooit tevoren.’  
(regels 152-154) 

1p 23 Waarom vinden burgers het volgens de tekst ‘Eigenzinnig met zijn allen’ 
nu nog belangrijker dan vroeger dat de overheid ons beschermt? 
A De burgers nemen zelf steeds meer risico’s. 
B De overheid heeft als enige de mogelijkheden om bescherming te 

bieden. 
C De samenleving wordt steeds gevaarlijker.  
D Het sociale vangnet van burgers dat bescherming bood, bestaat niet 

meer. 
 
‘“Veiligheidsutopie”, noemt Boutellier deze paradox in zijn gelijknamige 
boek.’ (regels 166-168) 

3p 24 Leg uit wat de genoemde paradox in de houding van de Nederlanders ten 
opzichte van de overheid inhoudt. 
Baseer je antwoord op de alinea’s 9 en 10. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
In de tekst ‘Eigenzinnig met zijn allen’ staat een alinea waarvan de 
informatie zonder meer weggelaten kan worden in een samenvatting van 
de tekst, zonder de informatiewaarde van de tekst tekort te doen. 

1p 25 Welke alinea is dat? 
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In april 2015 verscheen in de Volkskrant een tekst van Xander van Uffelen  
(tekst 3) waarop een reactie kwam van Philip den Ouden (tekst 4). 
Hieronder staan eerst vragen over tekst 3, daarna volgen vragen over 
tekst 4. Tot slot volgen vragen die op beide teksten betrekking hebben. 
 

Tekst 3 Statiegeld moet 

 
Volgens de tekst ‘Statiegeld moet’ moet de overheid ervoor zorgen dat het 
statiegeldsysteem gehandhaafd blijft. 

2p 26 Leg uit waarom het statiegeldsysteem gehandhaafd moet blijven, volgens 
de tekst. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
‘Op dit moment lijken de overheid en het parlement echter schatplichtig te 
zijn aan de inspanningen van het bedrijfsleven.’ (regels 37-40) 

1p 27 Citeer twee, niet opeenvolgende, zinnen waaruit blijkt wat dit schatplichtig 
zijn inhoudt. 
 
Op een aantal plaatsen in de tekst klinkt het oordeel over de afspraken 
tussen het bedrijfsleven en de overheid duidelijk door in het woord- of 
zinsgebruik. 

3p 28 Noem drie voorbeelden van dergelijk woord- of zinsgebruik. 
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Tekst 4 Geef hier die fles 

 
‘[1] In zijn commentaar van 23 april bepleit Xander van Uffelen het 
handhaven van statiegeld. [2] Het lijkt logischer de statiegeldfles gewoon 
te laten bestaan, maar dat is het niet. [3] De inzameling van plastic 
verpakkingsafval met Plastic Heroes is een succes. [4] Met dank aan de 
Nederlandse consument en de gemeenten. [5] Met statiegeld recyclen we 
26 kiloton plastic; met Plastic Heroes recyclen we nog eens vijf keer 
zoveel: 130 kiloton.’  
(regels 1-12) 
In dit citaat staan onder meer een standpunt, een argument voor dat 
standpunt en een argument bij dat argument. 

2p 29 Geef de drie betreffende zinnen uit het fragment een plaats in het 
onderstaande schema. Neem het onderstaande schema over en noteer 
de nummers op de goede plaats in het schema. 
 

standpunt: 

↑ 

argument: 

↑ 

subargument: 

 
‘door de twee systemen die nu naast elkaar bestaan samen te brengen in 
het Plastic Heroes-systeem.’ (regels 38-40) 

2p 30 Welke twee systemen worden bedoeld? 
 
Een kritisch lezer kan in alinea 5 een drogreden herkennen. 

1p 31 Om welke drogreden gaat het? 
Er is sprake van een  
A cirkelredenering. 
B onjuist beroep op autoriteit. 
C overhaaste generalisatie. 
D verkeerde vergelijking. 
 

Pagina: 229Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-16-2-o 9 / 10 lees verder ►►►

Tekst 3 en 4 Overkoepelende vragen 

 
De teksten ‘Statiegeld moet’ en ‘Geef hier die fles’ hebben beide een titel 
waarin dwang doorklinkt, maar bij beide teksten is die dwang op iets of 
iemand anders gericht. 

1p 32 Geef per tekst aan op wie of waarop die dwang gericht is. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
Volgens tekst 3 ‘Statiegeld moet’ is het primaire doel van de inzameling 
van plastic door bedrijven ‘niet het uitbannen van zwerfafval’. (regel 33)  
In tekst 4 ‘Geef hier die fles’ wordt uitgelegd wat wel het doel is van de 
bedrijven met de inzameling van plastic. 

1p 33 Citeer uit tekst 4 het zinsgedeelte dat het doel van die bedrijven het best 
uitlegt. 
 

2p 34 Welke drie van onderstaande uitspraken over de teksten ‘Statiegeld moet’ 
en ‘Geef hier die fles’ zijn juist?  
Noteer de nummers van je keuze. 
1 Beide teksten hebben als hoofdonderwerp: statiegeld. 
2 Het zijn beide betogende teksten, maar ze streven andere oplossingen 

na. 
3 In beide teksten wordt aandacht besteed aan het tegengaan van 

zwerfafval. 
4 In beide teksten wordt er bij de argumentatie gebruik gemaakt van 

argumentatie op basis van autoriteit. 
5 In beide teksten wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe kan de inzameling 

van plasticafval het best aangepakt worden?’ 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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tekstfragment 1 
 
Het statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan. Dat heeft 
staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) vanochtend in een brief aan de 
Kamer gemeld. Mansveld neemt de stap omdat de verpakkingsindustrie 
gemaakte afspraken niet nakomt. Het voornemen om het statiegeld al 
begin dit jaar af te schaffen was om diezelfde reden een half jaar geleden 
ook al uitgesteld. De industrie wil graag van het systeem af en zou in ruil 
daarvoor geen PVC meer gebruiken in verpakkingen die in de super-
markten aangeboden worden. Maar dat is kennelijk niet gelukt.  
Verder komt er voorlopig geen statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit 
statiegeld werd door D66 en ChristenUnie bepleit om zwerfvuil en de 
plastic soep in de oceanen te verminderen. Wel mogen maatschappelijke 
organisaties (scholen, sportverenigingen) vanaf 1 januari plastic flesjes en 
blikjes gaan verzamelen. Bij inlevering bij speciale depots krijgen de 
organisaties dan een vergoeding, een ‘retourpremie’. 
 

naar: Anouk Eigenraam, NRC Handelsblad, 18 juni 2015 
 
Tekstfragment 1 is een nieuwsbericht over het besluit van de staatssecre-
taris dat statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan. 
In het tekstfragment worden nog twee beleidskeuzes genoemd. 

1p 35 Geef aan welke beleidskeuze positief is in het licht van tekst 3 en welke in 
het licht van tekst 4.  
Formuleer je antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
Afgekeurd 

 
(1) Er zijn meer omfloerste manieren 
om dit te zeggen, maar als deze zaak 
iets kan gebruiken, dan is het duide-
lijkheid: de tijd van de keurmerken is 
voorbij. We hebben een nieuw model 5 

nodig dat is gebaseerd op openheid en 
vertrouwen. We hebben keurmerken 
die zeggen dat producten betrouwbaar 
zijn, puur, eerlijk, fair (dat is ook eerlijk), 
eco, bio (is dat niet hetzelfde?), slaafvrij 10 

of op verantwoorde wijze uit zee gevist, 
uit goed hout gesneden en bij een 
regenwoudalliantie aangesloten zijn. 
Die keurmerken zijn nietszeggend 
geworden. Er zijn er domweg te veel. 15 

Enige tijd geleden bleek uit onderzoek 
van Milieu Centraal dat er in de afgelo-
pen anderhalf jaar negentig keurmer-
ken in ons land zijn bijgekomen. We 
hebben er nu 170. 170! Erger is mis-20 

schien nog wel dat vele daarvan 
nauwelijks worden gecontroleerd. Zelfs 
de minister die verantwoordelijk is voor 
de keurmerken gaf toe dat ze ‘totaal de 
draad kwijt’ is en ze wil daarom ‘meer 25 

orde aanbrengen’ in deze keurmerken-
gekte. Wij wensen haar veel geluk en 
wijsheid toe.  
(2) In theorie is een keurmerk natuurlijk 
fantastisch. Zo kun je er als consument 30 

blindelings op vertrouwen dat een 
product deugt. Maar laten we eens 
naar koffie kijken. Als je als producent 
een beetje eerlijk en verantwoord voor 
de dag wil komen, met hart voor de 35 

koffieboer, dan heb je keus uit maar 
liefst drie keurmerken: Max Havelaar 
(Fairtrade), UTZ Certified en Rain 
Forest Alliance. Alle drie hebben ze 
mooie logo's waarvan de eerlijkheid af 40 

spat. Waarom zijn er echter drie 
eerlijkheidslogo's? Is het ene eerlijker 

dan het andere? Waarom en hoe moet 
de klant daartussen kiezen? Dat kan 
alleen als hij zich volledig verdiept in de 45 

achtergrond en doelstellingen van deze 
organisaties. Dat is toch juist niet de 
bedoeling van die stickertjes? 
(3) Als bedrijf of organisatie kun je vrij 
makkelijk zelf een keurmerk beginnen. 50 

Zo is Ahold ooit met UTZ begonnen. 
Het moederbedrijf van Albert Heijn had 
genoeg van de strenge en lastige 
criteria van Max Havelaar/Fairtrade. 
Vooral de gegarandeerde minimumprijs 55 

voor boeren en het werken met kleine 
boeren, verenigd in coöperaties, zinden 
Ahold niet. Het wilde wél goede sier 
maken in de schappen, maar ook 
graag zaken doen met grote plantage-60 

houders en de prijs van koffie gewoon 
door de wereldmarkt laten blijven 
bepalen. Samen met een grote koffie-
boer in Guatemala begon Ahold Utz 
Kapeh, nu UTZ Certified. Dat is 65 

inmiddels het grootste keurmerk in de 
supermarkten en vooral geliefd bij de 
industrie.  
(4) Zelf ben ik medeschuldig aan de 
keurmerkinflatie. Toen ik samen met 70 

mijn collega's van het televisie-
programma Keuringsdienst van 
Waarde1) de chocoladereep Tony's 
Chocolonely op de markt bracht, 
plakten wij er een logo met ‘100%-75 

slaafvrij’ op. Al vrij snel werden wij door 
een ander chocoladebedrijf voor de 
rechter gedaagd, omdat wij helemaal 
niet zouden kunnen garanderen dat 
onze chocolade slaafvrij was. Elke 80 

chocolade werd immers met slaven 
gemaakt! Van de rechter mocht Tony's 
Chocolonely het slaafvrije logo blijven 
voeren, omdat Tony's ook was 
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gecertificeerd door Max Havelaar, dat 85 

zelf ook garandeert dat producten 
zonder slaven worden geproduceerd. 
Het ene keurmerk staat dus garant 
voor het andere. Wie controleert dan of 
het keurmerk aan het begin van de 90 

keten betrouwbaar is?  
(5) Met de Keuringsdienst van Waarde 
besloten we onderzoek te doen naar 
het Max Havelaarkeurmerk. Het resul-
taat was weinig opbeurend. Zoals u 95 

weet, betaalt de consument meer voor 
een gecertificeerde chocoladereep dan 
voor chocolade zonder keurmerk. Voor 
wij aan ons onderzoek begonnen, 
gingen wij ervan uit dat een aanzienlijk 100 

deel van dat extra geld direct bij de 
boer zou terechtkomen en dat de 
Fairtradeboer een eerlijke prijs voor zijn 
waar zou krijgen. Wat blijkt? Als je in 
de winkel een euro meer betaalt voor 105 

eerlijke chocolade, dan krijgt de boer 
daar niet eens een cent van. Daarnaast 
bleek bij navraag de leverancier van 
onze chocolade niet te kunnen 
vertellen waar de cacao precies 110 

vandaan kwam, niet eens uit welk land.  
(6) Nader onderzoek in Ghana, een 
van de belangrijkste cacao-exporte-
rende landen, bracht soortgelijke mis-
standen aan het licht. Zo bleken de 115 

boeren die wij spraken niet te weten 
dat ze voor de Fairtrademarkt 
produceerden. Andere boeren moesten 
een jaarlijkse contributie aan hun 
coöperatie betalen die hoger was dan 120 

hun Fairtradebonus. Bovendien kocht 
de coöperatie, die bonen verkocht als 
Fairtrade, niet alleen bonen in van 
geregistreerde leden, maar ook van 
andere, niet-geregistreerde boeren. 125 

Waar hun cacao vandaan kwam en of 
die wel of niet met slaven werd 
geproduceerd, is dus onbekend.  
(7) Keurmerken lijken bedrijven eerder 
af te remmen bij het verantwoord 130 

ondernemen dan dat ze die bedrijven 

motiveren om het nog beter te doen. 
Keurmerken garanderen dan wel een 
zeker minimum op milieu- of 
mensenrechtengebied, maar zijn niet 135 

zaligmakend. Een milieukeurmerk 
bijvoorbeeld wil zeker niet zeggen dat 
er sprake is van een ecologische idylle. 
Toch hoor je fabrikanten zelden zeggen 
dat hun gecertificeerde waar verre van 140 

ideaal is. Ze maken goede sier met hun 
felbegeerde bewijs van goed gedrag, 
verkopen er misschien enkele artikelen 
meer door en leunen achterover. 
Waarom zou je als bedrijf verder gaan 145 

dan van het keurmerk moet?  
(8) Die negentig nieuwe keurmerken 
kwamen erbij in dezelfde periode dat er 
veel misging in de voedselindustrie: 
salmonella in de zalm, niet-biologische 150 

eieren die als biologisch verkocht 
werden en paardenvlees dat als rund-
vlees in de winkel werd verkocht. De 
keurmerken zijn niet minder dan een 
wanhopige schreeuw om vertrouwen in 155 

een verrotte wereld. ‘Wij zijn wel eerlijk! 
Wij zijn wel verantwoord! Wij zijn puur!’ 
Straks heeft elke verpakking een keur-
merk, maar tegen zo veel schandalen 
valt niet op te stickeren. Zoals er wordt 160 

gesjoemeld met voedsel, kan er 
worden gesjoemeld met keurmerken. 
Niet-biologisch voedsel kan als bio-
logisch voedsel in de schappen 
eindigen, met eieren is dat al gebeurd. 165 

Wie gelooft het nog? Het is tijd voor 
een nieuw model: het Cees-model.  
(9) Mijn slager, Cees, is geen  
biologische slager, omdat hij dat niet 
wil. Biologisch zijn kost namelijk geld – 170 

dat dan weer moet worden door-
berekend aan de klant – en is lastig. 
Cees maakt namelijk ook soepen en 
stoofschotels. Soms bedenkt hij op 
maandagmorgen dat het tijd is voor 175 

erwtensoep en dan maakt hij die. Als 
hij een biologische slager was, dan 
zouden alle ingrediënten van de 
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erwtensoep biologisch moeten zijn en 
dat zou allemaal moeten worden 180 

geadministreerd en gecontroleerd. 
Cees wil gewoon goed vlees verkopen 
en lekker eten maken. Cees is wel 
volledig open over zijn koopwaar. Als ik 
hem zou vragen wat er in zijn soep zit, 185 

dan zou hij mijn vraag beantwoorden. 
Ook over de herkomst van zijn dieren 
kan hij mij alles vertellen: waar de 
dieren hebben geleefd en hoe en wat 
ze te eten hebben gehad. Ik heb met 190 

hem geen keurmerkrelatie, maar een 
vertrouwensrelatie. 
(10) In het Cees-model weten 
fabrikanten waar hun producten 
vandaan komen en onder welke 195 

omstandigheden ze zijn geproduceerd. 
Hierover zijn ze tegen hun klanten 
volstrekt eerlijk. Als ze iets niet weten, 
dan zeggen ze dat en proberen ze uit 
te vinden hoe het zit. Als er iets niet 200 

deugt, dan zeggen ze dat ook en 
proberen ze hier iets aan te doen. 
Geen mooie praatjes als de werkelijk-
heid niet mooi is. De handelaar neemt 
verantwoordelijkheid voor de spullen 205 

die hij verkoopt. Alleen zo kan de 
relatie tussen de klant en de voedsel-
producent worden hersteld.  
(11) Maar is dit model haalbaar? Voor 
een kleine slager of groenteboer is het 210 

al een hele klus. Laat staan voor een 
multinational. Die krijgt zijn spullen van 
de wereldmarkt! Daar is toch echt niet 
na te gaan welk koffieboontje en welk 
druppeltje palmolie van welke plantage 215 

komen. Hun probleem, zou ik zeggen. 
Als je voedselschandalen in de toe-
komst wil voorkomen, dan moet je de 
herkomst van je waren wel weten. De 
vraag is niet of het kan, maar of je het 220 

wil. Voor de Keuringsdienst van 
Waarde heb ik over de hele wereld 
fabrieken bezocht. De ene nog 
hygiënischer en futuristischer dan de 

andere: gangen waar je door bakken 225 

ontsmettingsmiddel loopt, infrarood-
bakken om visgraten op te sporen, 
personeel in ruimtepakken. Allemaal in 
verre arme landen, waar de middelen 
verder beperkt zijn. Dit kan omdat 230 

multinationals dat eisen en wij in het 
rijke Westen het belangrijk vinden.  
(12) Uiteraard kunt u mij van naïviteit 
betichten. Waarom zouden bedrijven 
volledige openheid van zaken geven? 235 

Die willen dat helemaal niet. Die 
hebben veel te veel te verbergen en 
verschuilen zich liever achter de 
schijnzekerheid van een keurmerk. 
Daarom is onze rol als consument van 240 

groot belang. Op de vraag waarom 
bedrijven hun arbeiders uitbuiten, 
dieren in kleine hokken opsluiten en het 
milieu vervuilen, is het antwoord vaak 
‘omdat de klant het wil’. Oftewel, de 245 

klant kijkt vooral naar de prijs en wil 
niet meer betalen dan noodzakelijk. 
Kennelijk hebben bedrijven zelf geen 
moraal. Daarom moeten wij aan onze 
winkeliers en fabrikanten duidelijk 250 

maken dat we een vertrouwensrelatie 
met hen willen: van klant tot verkoper. 
Wij moeten ons verstand gebruiken, 
ons niet in de luren laten leggen door 
mooie praatjes op de voorkant van 255 

verpakkingen, maar kijken naar de 
inhoudsdeclaraties op de achterkant en 
bewuste keuzen willen maken. Dat is 
iets heel anders dan producten kopen 
met het ‘bewuste keuze’-label, het 260 

lachwekkendste keurmerk in de 
schappen. Nee, wie bewust kiest, stelt 
vragen aan zijn winkelier: ‘Waar is uw 
product gemaakt en hoe?’ Kan die 
winkelier die vragen niet beantwoor-265 

den, dan gaat u een deurtje verder. 
Wie zwijgt, loopt klanten mis. Of gaat u 
toch liever klakkeloos voor een 
keurmerk?  
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 naar: Teun van de Keuken  
 uit: de Volkskrant (Vonk), 6 & 7 september 2014 
 
Teun van de Keuken is journalist, televisie- en radiomaker. 

noot 1 Keuringsdienst van Waarde: een Nederlands televisieprogramma dat probeert inzicht te 

geven in de productie van voedsel en andere consumentenartikelen en dat ernaar streeft 

misstanden aan het licht te brengen 
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Tekst 2 

 
Eigenzinnig met zijn allen 

 
(1) Een helmplicht voor gewone 
fietsers: in Duitsland geeft het thema 
nu vanwege een letselschadezaak 
aanleiding tot een serieuze discussie. 
Nederlanders reageren dan, vanzelf-5 

sprekend, geamuseerd. Een Brit, een 
Fransman, of wie zijn hoofd op de fiets 
ook maar beschermt, in Nederland kan 
hij gepaste hoon verwachten: een helm 
is niet nodig, zeker niet voor ons, want 10 

wij kunnen fietsen. Wat is er aan de 
hand? Zijn wij Nederlanders zulke 
waaghalzen? 
(2) Een jaar of twintig geleden gingen 
in Nederland ook stemmen op voor de 15 

invoering van de helmplicht. Deskun-
digen voorzagen massale weerstand 
tegen de helm – hoe hip die er ook uit 
mocht zien. Daarbij verwezen zij naar 
onze mooie fietspaden, die zo’n helm-20 

plicht volkomen overbodig zouden 
maken, en naar de vrijheidsliefde van 
de Nederlander, die kennelijk 
onverenigbaar werd geacht met een 
kunststof helm. 25 

(3) Het voornaamste bezwaar klonk 
door in de reactie van kinderen die aan 
een proef met een fietshelm hadden 
deelgenomen: ze waren bang ermee 
voor joker te lopen. Met de uitvoering of 30 

de kleurstelling van het ding had dat 
niets te maken, maar des te meer met 
de overweging dat zij als helmdrager 
tot een minderheid hadden behoord. 
Dat wil de vrijheidsminnende individu-35 

alist waarvoor de Nederlander door-
gaat, graag voorkomen. Individualisme 
is prima, maar dan wel in groeps-
verband – binnen een veilige band-
breedte van conventies, zoals ook 40 

motorrijders in het weekeinde de 
vrijheid doorgaans in colonne vieren. 

Voor hen staat de helm daarmee 
overigens niet op gespannen voet. 
Integendeel, die is een deel van hun 45 

groepsidentiteit. 
(4) Er is op die vermeende Neder-
landse vrijheidsliefde wel iets af te 
dingen: de acceptatie van overheids-
voorschriften die inbreuk maken op de 50 

keuzevrijheid van het individu is 
afhankelijk van het oordeel van de 
groep. De invoering van de helmplicht 
voor bromfietsers, in 1975, riep bijvoor-
beeld aanvankelijk ook enige weer-55 

stand op bij de blije vrije rijder. Die 
duurde totdat de modegevoeligheid van 
die blije rijder het aflegde tegen een 
hoger gebod: dat van het lijfsbehoud. 
De helmplicht leidde immers evident tot 60 

minder verkeersdoden.  
(5) De helm was in een mum van tijd 
een geaccepteerd verschijnsel, net als 
de Bob1) achter het stuur en de auto-
gordel op de achterbank. De rituele 65 

weerstand die deze eerst opriepen, 
legde het spoedig af tegen gezond 
eigenbelang. Dat liep synchroon met 
het overheidsbelang en het collectief 
belang. 70 

(6) Dat is natuurlijk ook het geval bij het 
rookverbod in de horeca en het 
alcoholverbod voor jongeren onder de 
achttien jaar, al is hier het gezamenlijk 
belang minder evident. De schade die 75 

roken en overmatig alcoholgebruik 
teweegbrengen, wordt pas op termijn 
zichtbaar. Gebruikers nemen wel-
bewust een risico – dat ze beheersbaar 
achten. En, wat belangrijker is, roken 80 

en drinken zijn bepalend voor een 
groepsidentiteit. Ze zijn onlosmakelijk 
verbonden met collectief plezier, of wat 
daarvoor doorgaat. Zo moest in mijn 
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woonplaats Haarlem een feest voor de 85 

bovenbouw van de middelbare school 
worden afgelast vanwege het alcohol-
verbod voor jongeren. Geen alcohol, 
geen feest. Zolang innemers de 
behoefte voelen op te snijden over de 90 

houten kop na een avondje stappen en 
zolang roken sociaal prestige verschaft, 
zal dit consumptiepatroon moeilijk te 
doorbreken zijn.  
(7) Temeer daar dat doorbreken op 95 

voorspraak van een overheid gebeurt. 
Als de overheid zich met de geneugten 
van de burger gaat bemoeien, vervalt 
de laatste al snel in de contramine. Dat 
heeft de Nederlander het imago van 100 

eigenzinnigheid verschaft. Hij verzette 
zich in 1886 tegen het voornemen van 
de overheid een einde te maken aan 
het palingtrekken, een volksvermaak 
waartegen de goede smaak van de 105 

elite zich verzette. Bij dat oproer vielen 
26 doden. En hij maakt vandaag de 
dag zelf wel uit of hij zich iets aantrekt 
van een rood voetgangerslicht of van 
het bordje ‘verboden het gras te 110 

betreden’.  
(8) Met deze trek onderscheiden we 
ons inderdaad wel wat van de Duitsers. 
Daarvan was Theobald von Bethmann 
Hollweg, rijkskanselier tijdens de 115 

Eerste Wereldoorlog, zich terdege 
bewust. In september 1914 ontvouwde 
hij plannen voor een soort Europese 
Unie waarvan ook Nederland deel zou 
moeten uitmaken. Dit arrangement zou 120 

‘met het oog op de bijzondere aard van 
de Nederlanders gespeend moeten zijn 
van ieder gevoel van dwang’, schreef 
hij. Tegenwoordig staan die ongezeg-
lijke Nederlanders te boek als locker2), 125 

een positieve kwalificatie van Duitsers 
die zelf menen te veel aan het lijntje te 
lopen. Inderdaad respecteren ze ’s 
winters zelfs in het recalcitrante Berlijn 
het verbod om op bevroren opper-130 

vlaktewateren te schaatsen, ook al is 

de ijsvloer een halve meter dik. Op 
plaatsen die voor deze liefhebberij zijn 
opengesteld, schaatsen ze in groeps-
verband – mét een valhelm op. Voor 135 

hen getuigt de neiging van Neder-
landers om na een paar nachten 
matige vorst het krakende ijs met 
priemen te betreden van een ware 
doodsverachting. 140 

(9) De weerspannigheid van de 
Nederlanders is echter heel betrek-
kelijk. Een zekere mate van onge-
hoorzaamheid is vooral cool – al zou 
niet iedereen het zo wensen te 145 

noemen. Maar daarin overdrijven we in 
de regel ook weer niet: het lijntje met 
de overheid moet niet breken. Uiteinde-
lijk zijn we aan een zekere consensus 
gehecht. En we mopperen graag over 150 

de overheid omdat we ook iets van 
haar verwachten. Sterker, we verwach-
ten meer van de overheid dan ooit 
tevoren. Vroeger hoefde de overheid 
ons niet te beteugelen omdat de 155 

meesten van ons dat zelf wel deden, 
maar nu leven we, in de woorden van 
de criminoloog Hans Boutellier, in ‘een 
samenleving met een hoog niveau van 
normoverschrijding, een relatief on-160 

machtige nationale overheid en een 
afname van civiele samenhang’.  
(10) De burger eist maximale vrijheid, 
maar ook optimale bescherming tegen 
de risico’s die zijn vitaliteit met zich 165 

meebrengt. ‘Veiligheidsutopie’, noemt 
Boutellier deze paradox in zijn gelijk-
namige boek. Die heeft vele ver-
schijningsvormen: het elastiek van de 
bungeejumper op het omslag van 170 

Boutelliers boek dat de betrokkene 
voor een dodelijke val behoedt, stop-
lichten, eenrichtingsborden, flitspalen, 
bromfietshelmen, veiligheidsriemen en, 
in de nabije toekomst, fietshelmen, 175 

want die zullen zeker gemeengoed 
worden zodra het ‘mag’ van de groep. 
Zo raar als het was voor de kinderen 
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van twintig jaar geleden, zo veel 
gebruikelijker is het nu al voor de 180 

kleintjes – net als voor racefietsers 
trouwens. Als het aantal dodelijke 

fietsongelukken daar aanleiding toe 
geeft en als we niet langer het idee 
hebben met zo’n ding voor joker te 185 

lopen, hebben wij een helm op. 
 
 naar: Sander van Walsum 
 uit: de Volkskrant, 21 juni 2014 
 
Sander van Walsum is journalist. 
 

noot 1 De Bob is de persoon die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden. Die blijft nuchter 
en kan daarom zijn vrienden veilig thuisbrengen met de auto. 

noot 2 locker (Duits): los, vrij 

HA-1001-a-16-2-b 8 / 11 lees verder ►►►

Pagina: 239Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

De teksten 3 en 4 gaan over het al dan niet afschaffen van statiegeld op grote plastic 
flessen, de zogenaamde petflessen. Deze discussie dateert al van jaren daarvoor, 
maar werd in 2015 weer actueel toen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
een besluit moest nemen over het al dan niet afschaffen van statiegeld. Tekst 4 is 
een reactie op tekst 3. 
 
Tekst 3 

 
Statiegeld moet 

 
(1) Op parkeerplaatsen, in het park of 
gewoon in het plantsoen zie je zelden 
een petfles van 1,5 liter liggen. Kleine 
flesjes, lege blikjes of een wikkel van 
een reep tref je wel vaak aan als zwerf-5 

afval. De belangrijkste reden: het 
kwartje statiegeld dat de petfles bij het 
inleverpunt van de supermarkt waard 
is. En als de oorspronkelijke bezitter de 
fles laat slingeren, is er altijd wel een 10 

voorbijganger die een centje wil bij-
verdienen. 
(2) Statiegeld blijkt nog altijd een 
buitengewoon effectief middel om 
consumenten tot milieuvriendelijk 15 

gedrag aan te zetten. Het is daarom 
eigenaardig dat de Tweede Kamer al in 
2012 een voorzet heeft gegeven om 
het statiegeld op petflessen af te schaf-
fen. Als de supermarkten en fris-20 

drankenindustrie erin slagen om de 
inzameling van plasticafval tot een 
succes te maken, gaat het parlement 
akkoord met afschaffing van het statie-
geld. De industrie vindt het nu tijd 25 

worden voor die maatregel, aangezien 
de inzameling van plastic op schema 
ligt. 
(3) Voor de betrokken bedrijven zijn de 
financiële belangen groot. Zij vinden 30 

het in stand houden van een recycle-
systeem kostbaar. Hun primaire doel is 

ook niet het uitbannen van zwerfafval in 
Nederland. Juist de overheid zou de 
regie moeten hebben bij de inperking 35 

van het zwerfafval. 
(4) Op dit moment lijken de overheid en 
het parlement echter schatplichtig te 
zijn aan de inspanningen van het 
bedrijfsleven. Met de campagne Plastic 40 

Heroes – georganiseerd door het 
bedrijfsleven en betaald uit de 
verpakkingsbelasting – heeft de 
industrie een knappe prestatie 
neergezet. De inzameling van plastic-45 

afval is een succes te noemen. Gemid-
deld levert elke Nederlander acht kilo 
aan afval in bij zijn gemeente, terwijl 
voor 2008 al het plastic nog bij het 
gewone huisvuil belandde. In ruil voor 50 

deze prestatie mag de industrie het 
statiegeld afschaffen, zo beloofde de 
Tweede Kamer. 
(5) Een goede inzamelingsprestatie 
behoort echter geen douceurtje elders 55 

op te leveren. De overheid moet zelf 
bepalen of statiegeld nog zinvol is voor 
het schoonhouden van de openbare 
ruimte. De branche erkent dat het 
afschaffen van statiegeld tot meer 60 

zwerfafval zal leiden. Het lijkt veel 
logischer om naast het inzamelen van 
afval de statiegeldfles gewoon te laten 
bestaan.  

 
 naar: Xander van Uffelen 
 uit: de Volkskrant, 23 april 2015 
 
Xander van Uffelen is journalist. 
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Tekst 4 is een reactie op tekst 3. 
 
Tekst 4 

 
Geef hier die fles 

 
(1) In zijn commentaar van 23 april 
bepleit Xander van Uffelen het 
handhaven van statiegeld. Het lijkt 
logischer de statiegeldfles gewoon te 
laten bestaan, maar dat is het niet. De 5 

inzameling van plastic verpakkingsafval 
met Plastic Heroes is een succes. Met 
dank aan de Nederlandse consument 
en de gemeenten. Met statiegeld 
recyclen we 26 kiloton plastic; met 10 

Plastic Heroes nog eens vijf keer 
zoveel: 130 kiloton. 
(2) De ambities voor de toekomst gaan 
verder. In de Raamovereenkomst 
Verpakkingen uit 2012 is tussen het 15 

bedrijfsleven en de rijksoverheid 
afgesproken dat in 2022 52 procent 
van al het plastic verpakkingsafval dat 
op de markt wordt gebracht, wordt 
gerecycled. In 2012 was dit 42 procent 20 

en Nederland zat daarmee al boven de 
Europese doelstelling van 22,5 procent 
voor 2022. Het bedrijfsleven gaat 52 
procent al in 2017 bereiken. 
(3) Het uiteindelijke doel is de keten 25 

van afval naar grondstof te sluiten: de 
opbrengst van afval is voldoende om 
de inzameling te bekostigen zoals dat 
bij papier, karton en metaal al jaren het 

geval is. Dat noemen we een circulaire 30 

economie. Met plastic liepen we in 
Nederland ver achter, terwijl iedereen 
tevreden was met statiegeld. Anno 
2015 zijn we koploper binnen Europa 
dankzij Plastic Heroes. Maar hoe 35 

krijgen we een gesloten keten die 
zichzelf bekostigt? 
(4) Dat kan door de twee systemen die 
nu naast elkaar bestaan samen te 
brengen in het Plastic Heroes-systeem. 40 

Dit is de meest duurzame, consument-
vriendelijke en efficiënte stap vooruit. 
Meer volume zal leiden tot meer in-
novatie, minder verbranding en meer 
recycling.  45 

(5) Ook zullen met één systeem voor 
recycling meer consumenten hun 
plastic gaan inleveren. Als je grote 
petflessen inlevert via Plastic Heroes, 
neem je meteen al je andere plastic 50 

mee.  
(6) Hierdoor zal nog minder plastic 
gaan zwerven. Het bedrijfsleven 
investeert verder 250 miljoen in de 
preventie van zwerfafval door 55 

gemeenten, die hierbij worden 
bijgestaan door de stichting Nederland 
Schoon. Ook hier: koploper in Europa!  

 
 naar: Philip den Ouden 
 uit: de Volkskrant, 25 april 2015 
 
Philip den Ouden is directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
Industrie. 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken 
voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). 
Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde 
bronnen. 

Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 
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HA-1001-a-15-1-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Nederlands

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in goedlopend Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 12 mei

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing 

 
1p 1 Een schrijver heeft verschillende middelen tot zijn beschikking om in de 

inleiding van een tekst de aandacht van de lezer te trekken.  
Op welke manier wordt in de eerste alinea van ‘Onderwijs is er niet voor 
zelfontplooiing’ de aandacht van de lezer getrokken? 
De schrijver doet dit vooral door 
A een actuele gebeurtenis aan te halen en het belang voor de lezer 

daarbij te noemen. 
B een controversieel voorbeeld te noemen en zijn eigen mening 

daarover te geven.  
C een grappige anekdote te vertellen en daar een standpunt aan te 

verbinden. 
D een opvallende uitspraak weer te geven en daar reacties op te 

verwoorden. 
 
In alinea’s 1 tot en met 3 wordt de huidige visie op het belang van 
onderwijs vergeleken met die van de periode kort na de Tweede 
Wereldoorlog. 

3p 2 Beschrijf de beide visies met betrekking tot dat belang van onderwijs. 
Gebruik voor je gehele antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
De kern van de tekst ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’ bestaat uit 
alinea’s 4 tot en met 10. Deze kern bestaat uit twee delen. 

1p 3 Bij welke alinea begint het tweede deel van de kern? 
 

3p 4 Geef aan wat volgens de tekst het belangrijkste verschil is tussen de 
opvattingen van Marx en Marshall over de kansen voor de 
arbeidersklasse. 
Besteed aandacht aan beide opvattingen. 
Gebruik voor je gehele antwoord niet meer dan 35 woorden.  
 

1p 5 Met welk begrip kan de functie van alinea 6 ten opzichte van alinea 5 het 
beste aangeduid worden?  
A afweging 
B gevolg 
C oorzaak 
D vergelijking 
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“Het ontbreken van het economische aspect in het denken over onderwijs 
is in Nederland een schadelijke misstand die ons nu al veel en in de 
toekomst nog meer geld en welvaart gaat kosten.” (regels 115-120)  

3p 6 In alinea’s 7 en 8 worden twee argumenten gebruikt om dit standpunt te 
ondersteunen. 
Geef deze twee argumenten in eigen woorden weer. 
Gebruik voor je beschrijving van beide argumenten samen niet meer dan 
25 woorden. 
 

1p 7 Welk type drogreden zou een kritische lezer kunnen herkennen in  
alinea 7? 
A cirkelredenering 
B onjuist beroep op causaliteit 
C persoonlijke aanval 
D vertekenen van het standpunt 
 
In alinea 8 wordt uitgelegd waarom leerlingen in het beroepsonderwijs 
vroeger beter tot hun recht kwamen dan nu. Een kritische lezer zou in die 
redenering een voorbeeld kunnen lezen van overhaaste generalisatie. 

1p 8 Citeer het zinsgedeelte waarin hij die zou kunnen vinden. 
 
“Het is absurd dat die ministeries zitten af te wachten wat de deskundigen 
van Onderwijs in hun pedagogenwijsheid op de scholen en de jeugd 
loslaten, om vervolgens vele decennia lang de scherven te moeten 
opvegen.” (regels 189-195) 

1p 9 Door welke van onderstaande omschrijvingen wordt de houding van de 
auteur tegenover de in de tekst genoemde ministeries het beste 
getypeerd? 
A neerbuigend 
B pessimistisch 
C relativerend 
D tegendraads 
 
“Welvaart is een altijd stromende limonadebeek in Luilekkerland.”  
(regels 215-216)  

2p 10 Leg deze vergelijking uit. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
Over het onderwijs wordt in regel 219 gezegd: “Alles is er ‘proces’”.  

1p 11 Welk aspect van het onderwijs blijft in het onderwijs onderbelicht, volgens 
alinea 10? 
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1p 12 Welke van onderstaande beweringen geeft de kern van alinea 12 het 
beste weer? 
A Als onze inhoudelijke visie op het onderwijs voldoende verandert, zal 

onze welvaart in de toekomst toenemen. 
B Het duurt niet lang meer, voor we ons realiseren hoe belangrijk 

onderwijs is voor onze welvaart. 
C In de toekomst lijkt het niet mogelijk te zijn het onderwijsbeleid 

adequaat af te stemmen op het economische beleid. 
D We moeten weer beseffen hoe belangrijk onderwijs is voor onze 

welvaart, anders gaat ons dat geld kosten. 
 

1p 13 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst ‘Onderwijs 
is er niet voor zelfontplooiing’? 
A Het onderwijs is in ons land te veel gericht op de ontwikkeling van het 

individu en te weinig op het economische en algemene belang en als 
dat zo doorgaat, zal onze welvaart afnemen. 

B In de huidige situatie hebben ouders te veel invloed op het onderwijs, 
waardoor er te weinig aandacht is voor inhoud en het economische 
aspect steeds meer wordt verwaarloosd. 

C In tegenstelling tot de huidige situatie zouden in het onderwijs 
economische principes een rol moeten spelen, omdat hiermee kosten 
bespaard kunnen worden. 

D Onze overheid zou zich minder moeten bemoeien met het onderwijs 
en de prioriteit bij economische ontwikkeling moeten leggen, want 
anders komt onze persoonlijke welvaart in gevaar. 

 
tekstfragment 1 
 
De visie van beleidsmakers op het onderwijs vindt Martin Slagter te 
instrumentalistisch. “Ze zien een diploma uitsluitend als middel om aan 
een baan te komen. Maar onderwijs is meer. Sommige zaken die je op 
school leert, zijn geen middel maar doel op zichzelf. Het is algemene 
ontwikkeling. Ook als je er niet meteen een goede baan mee krijgt, is dit 
verrijkend.” 
 

 naar: interview met mbo-docent Martin Slagter, februari 2013 
 
Zowel in alinea 6 van de hoofdtekst als in tekstfragment 1 komt aan bod 
welke visie op het onderwijs de overheid of haar beleidsmakers hebben. 

3p 14 Beschrijf die beide visies. 
Gebruik voor je gehele antwoord niet meer dan 35 woorden. 
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2p 15 Welke drie van onderstaande beweringen moeten in ieder geval worden 
opgenomen in een beknopte samenvatting van maximaal 60 woorden van 
de tekst ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’? 
Noteer de nummers van je keuze. 
1 Ouders zouden volgens de minister van Onderwijs meer tijd moeten 

besteden aan de opvoeding van hun kinderen. 
2 Ouders zagen vroeger het economisch belang in van goed onderwijs 

voor de toekomst van hun kinderen. 
3 Onderwijs behoort dienstbaar te zijn aan de economie en de 

samenleving. 
4 Ouders van nu stellen geen eisen meer aan hun kinderen. 
5 De school wordt leverancier van algemene vorming en kinder- en 

puberopvang. 
6 Bij voortzetting van het huidige onderwijsbeleid zal onze welvaart 

achterblijven. 
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tekstfragment 2 
 
Schaberg gaat in op twee van de drie kernvragen die gesteld moeten 
worden bij een discussie over onderwijs. Die vragen zijn: waarom moet er 
onderwijs zijn, wat moeten kinderen in dat onderwijs leren en hoe moeten 
ze het leren. Het zijn de vragen naar doelstelling, onderwijsinhouden en 
de pedagogisch-didactische omstandigheden. Schabergs antwoorden 
doen me de haren te berge rijzen. Zijn doelstelling: welvaart, zijn bijdrage 
betreffende onderwijsinhouden: meer vreemde talen en de 
ambachtsschool.  
Dat de Duitse bondspresident Merkel en de Franse president Sarkozy 
onderhandelden in het Engels bewijst dat Engels lingua franca1) van ons 
deel van de wereld is geworden. Dat maakt het leren van andere vreemde 
talen steeds minder relevant. De ambachtsschool hoorde bij de 
standenmaatschappij. Schaberg hanteert een uit die tijd stammende 
classificatie van jongens ‘goed met hun handen’. Dat waren slimme 
jongens van lage komaf die niet naar de HBS mochten. De 
ambachtsschool is afgeschaft omdat hij leegliep.  
Maar dan Schabergs doelstelling: welvaart. Nederland is nog nooit zo rijk 
geweest als nu en behoort op de lijst van ‘normale’ landen (Liechtenstein 
en Qatar bijvoorbeeld niet meegerekend) tot de vijf rijkste van de wereld. 
Moet het nog meer worden? Schaberg ziet de leerlingen van nu als 
toekomstige productiefactoren en niet als de toekomstige bewoners van 
dit land.  
 
 naar: reactie op ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’,  
 januari 2012 

 
3p 16 Geef twee redenen uit tekstfragment 2 waarom de argumenten van 

Schaberg in alinea’s 7 en 8 van de hoofdtekst niet zouden gelden. 
Gebruik voor je totale antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
“Schaberg ziet de leerlingen van nu als toekomstige productiefactoren en 
niet als de toekomstige bewoners van dit land.” (laatste zin 
tekstfragment 2) 

2p 17 Welke rol ziet Schaberg voor het onderwijs weggelegd, volgens 
tekstfragment 2? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

noot 1 lingua franca: gemeenschappelijke taal die sprekers met verschillende moedertalen 

hanteren  
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tekstfragment 3 
 
Ik denk dat Schabergs constatering dat het economisch belang in het 
onderwijs buiten beeld is geraakt terecht is, maar zijn opvatting dat het 
onderwijs zijn doel voorbijschiet met alle aandacht voor zelfontplooiing, 
vind ik riskant. 
Afgelopen dinsdag publiceerde het Maastrichtse Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn jaarlijkse visie op de arbeidsmarkt voor de 
komende vijf jaar. Een studie theologie biedt de meeste kans op een 
baan. Wie voor een rechtenstudie kiest of voor informatica moet er ernstig 
rekening mee houden dat hij met deze bagage uiteindelijk niet aan de 
slag zal komen.  
Je hoeft niet langer dan tien jaar op de arbeidsmarkt rond te kijken om te 
ondervinden hoe snel het tij daar kan keren. Een gemiddeld mens loopt 
hier veertig jaar rond. Het onderwijs moet zich dus zeker bekommeren om 
het economisch belang van degenen die op het punt staan dit lange 
traject binnen te stappen. Maar ik zou dit invullen met het ‘bewust’ flexibel 
en weerbaar maken van leerlingen om veranderingen op te vangen en 
economisch voor zichzelf op te komen: tegenslagen leren overwinnen en 
leren hoe je nieuwe kansen creëert.  
Ik stel ook voor om dit belangrijke onderwijsdoel gewoon ‘zelfontplooiing’ 
te noemen, omdat de betekenis van dit woord deze lading dekt en omdat 
iedereen, ongeacht opleidingsniveau, het inmiddels wel kent. 
 
 naar: reactie op ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’,  
 december 2011 
 
Tekstfragment 3 geeft een andere invulling aan het economisch belang 
van scholing dan de hoofdtekst. 

3p 18 Op welke manier moet enerzijds volgens de hoofdtekst en anderzijds 
volgens tekstfragment 3 het economische belang van scholing inhoud 
krijgen? 
Beschrijf beide manieren.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 45 woorden. 
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Tekst 2  Samen sterk 

 
1p 19 Welk kopje past het beste boven alinea’s 6 en 7?  

A Coöperaties en burgerinitiatieven 
B Coöperaties wereldwijd 
C Herwaardering van coöperaties  
D Vernieuwing van coöperaties 
 

1p 20 Welk kopje past het beste boven alinea 8? 
A De coöperatie als basis voor een nieuw economisch bestel 
B De coöperatie en invloed van politieke partijen 
C De vorming van een nieuw politiek en economisch bestel 
D De wijze van politieke samenwerking in de toekomst 
 

1p 21 Wat is de onderliggende vraag waarop in alinea 2 antwoord wordt 
gegeven? 
A Hoe komt samenwerking tot stand? 
B Waarom is samenwerking nodig? 
C Wat is nodig om tot samenwerking te komen? 
D Welke kenmerken heeft samenwerking? 
 

1p 22 Van welk type argumentatie wordt vooral gebruik gemaakt in alinea 2? 
Er is vooral sprake van argumentatie op basis van 
A oorzaak en gevolg. 
B overeenkomst of vergelijking. 
C voorbeelden. 
D voor- en nadelen. 
 

3p 23 Formuleer de hoofdgedachte van alinea 7 in één zin.  
Gebruik voor die zin niet meer dan 15 woorden. 
 

1p 24 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Samen sterk’? 
A Coöperaties zouden een nog belangrijkere rol moeten spelen in de 

huidige maatschappij. 
B In het huidige Nederland zijn sterke coöperaties onmisbaar geworden.  
C Moderne coöperaties zouden sterker moeten zijn dan coöperaties 

vroeger. 
D Voor politici zijn coöperaties tegenwoordig belangrijker dan vroeger. 
 
In alinea 3 worden twee vormen van samenwerking genoemd: 
1 samenwerking tussen mensen die iets verschillends te ruilen hebben 
2 samenwerking tussen mensen die in gelijke omstandigheden verkeren 

1p 25 Van welke vorm van samenwerking zal volgens de tekst in de toekomst 
sprake zijn bij de moderne coöperaties?  
A alleen 1 
B alleen 2 
C beide 
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Tekst 3  Dure eieren 

 
Er zijn verschillende manieren om het onderwerp van een tekst te 
introduceren. 

1p 26 Op welke manier gebeurt dat vooral in alinea 1 van de tekst ‘Dure eieren’? 
Dit gebeurt vooral door het 
A formuleren van de probleemstelling. 
B geven van een historische schets.  
C stellen van een retorische vraag. 
D vertellen van de aanleiding. 
 
“Toen de boer had geklaagd dat dit ten koste van het milieu en de 
economie ging, was hij op het laatste punt terechtgewezen met een kleine 
introductie in de economische wetenschap.” (regels 24-29)  
De klacht van de boer over de economie wordt door het Productschap 
voor Pluimvee weerlegd.  

2p 27 Met welke twee argumenten gebeurt dit volgens de tekst?  
 

1p 28 Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de inhoud weer van 
alinea’s 2 en 3 van de tekst ‘Dure eieren’, gezien de gedachtegang van de 
tekst? 
A De boer en zijn klanten begrijpen de voor de economie gunstige 

principes niet die schuilgaan achter de nieuwe regels van het 
Productschap voor Pluimvee. 

B De boer en zijn klanten menen dat de nieuwe regels van het 
Productschap voor Pluimvee niet goed zijn voor economie en milieu, 
terwijl het Productschap dat wel vindt.  

C De boer en zijn klanten vinden de uitleg van de nieuwe regels van het 
Productschap voor Pluimvee bizar en het effect ervan schadelijk voor 
klant en milieu. 

D De boer en zijn klanten worden uiteindelijk overtuigd van het gunstige 
effect van de nieuwe regels die het Productschap voor Pluimvee heeft 
ingevoerd. 

 
In onderstaand fragment worden het Productschap voor Pluimvee 
woorden in de mond gelegd.  
“De vele klanten die klaagden dat ze zo het milieu vervuilden en minder 
verse eieren kregen, waren dom dat ze deze economische voordelen niet 
zagen. Ze kregen toch dagelijks van deskundigen te horen dat ze meer 
moesten consumeren om uit de recessie te komen.” (regels 40-47) 
In dit fragment komen twee drogredenen voor.  

2p 29 Welke twee van onderstaande typen drogredenen zijn dat?  
Kies uit: cirkelredenering, onjuist beroep op autoriteit, ontduiken van 
bewijslast, overhaaste generalisatie, persoonlijke aanval of verkeerde 
vergelijking. 

Pagina: 251Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-15-1-o 10 / 11 lees verder ►►►

1p 30 Wat voor toon kenmerkt de stijl van alinea’s 3 en 5 vooral? 
een 
A hoogdravende toon 
B ironische toon 
C neerbuigende toon 
D positieve toon 
 
“Misschien moeten we, om uit de recessie te komen, gewoon 
verordonneren dat Groningse eieren eerst naar Utrecht moeten worden 
vervoerd en die vanuit Utrecht omgekeerd naar Groningen.”  
(regels 69-74) 

2p 31 Welk standpunt van de auteur over de nieuwe regelgeving rondom 
verkoop van eieren bij de boer blijkt hieruit? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 
In de tekst wordt kritiek geuit op economische groei. 

3p 32 Beschrijf twee punten van kritiek tegenover economische groei die in de 
tekst aan bod komen. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 
 

Tekst 4 Weg met Duck en Mouse? 

 
1p 33 Boven welke alinea zou het kopje ‘Voorlopers’ het beste passen?  

 
3p 34 Noem de drie ontwikkelingen die cartoonfiguurtjes volgens de tekst in de 

loop der tijden hebben doorgemaakt.  
 
“Na het amuseren ontstond de behoefte aan behagen.” (regels 84-86) 

1p 35 Op welke manier kwam die behoefte aan behagen vooral tot uiting in 
stripfiguren? 
Stripfiguren werden 
A jonger gemaakt. 
B menselijker gemaakt. 
C mooier gemaakt. 
D schattiger gemaakt. 
 
“In de natuur lijden alleen embryo’s aan dit euvel.” (regels 112-114)  

1p 36 Welk euvel wordt bedoeld? 
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In de tekst wordt het Kindchen-schema van Lorenz beschreven.  
1p 37 Hoe kan de relatie tussen die beschrijving en de tweede ontwikkeling het 

best omschreven worden? 
Het Kindchen-schema 
A geeft een verklaring voor de tweede ontwikkeling. 
B noemt een gevolg van de tweede ontwikkeling. 
C schetst een voorwaarde voor de tweede ontwikkeling. 
D vormt een weerlegging bij de tweede ontwikkeling. 
 
“Dan en pas dan raken we de Duck en de Mouse kwijt.” (regels 133-134) 

1p 38 Waarom is deze zin van belang voor het geheel van de tekst? 
Omdat deze zin vooral 
A accentueert dat de tekst een ironische toonzetting heeft. 
B de kern van de tekst in een zin samenvat.  
C het standpunt van de tekst in andere woorden herhaalt. 
D van de tekst een mooi afgerond geheel maakt. 
 

1p 39 Op wat voor manier kan de tekst ‘Weg met Duck en Mouse’ het beste 
getypeerd worden? 
Het is een 
A beschouwing met uiteenzettende elementen. 
B betoog met beschouwende elementen. 
C uiteenzetting met betogende elementen. 
 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  

Pagina: 253Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1001-a-15-1-b 

Bijlage HAVO 

2015 
tijdvak 1 

dinsdag xx mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1

Pagina: 254Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1001-a-15-1-b 2 / 10 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing 

 
(1) Over gebrek aan belangstelling 
heeft het onderwijs niet te klagen. 
Een paar weken geleden schreef 
minister Van Bijsterveldt van Onder-
wijs in een brief aan de Tweede 5 

Kamer dat ouders wel eens wat meer 
tijd aan opvoeding zouden kunnen 
besteden, desnoods door minder te 
gaan werken. Daarmee werd ken-
nelijk een gevoelige plek geraakt, 10 

want er volgden veel geërgerde en 
verontwaardigde reacties. Zo zou zij 
onder andere de klok vijftig jaar terug 
willen draaien naar de tijd dat moe-
ders thuis met de thee klaarzaten als 15 

de kinderen uit school kwamen. Dat 
is in deze tijd een onredelijke eis: 
moeders hebben banen buitenshuis 
om de hypotheek en de steeds hoge-
re materiële eisen van het gezin te 20 

helpen betalen. 
(2) Vergeleken met een halve eeuw 
geleden is er nog een belangrijk 
verschil. De ouders van toen hadden 
een zware tijd achter de rug. Ze had-25 

den een oorlog meegemaakt met 
schaarste en voor een deel van de 
bevolking zelfs met rauwe honger. 
Dat wilden zij niet nog een keer mee-
maken en ze wilden er vooral voor 30 

zorgen dat hun kinderen zouden op-
groeien zonder armoede en gebrek. 
Onderwijs was voor hen het middel 
waarmee hun kinderen materieel en 
maatschappelijk vooruit konden ko-35 

men. Het was misschien belangrijk 
als intellectuele vorming, maar in 
ieder geval als sleutel tot een welva-
render leven. Onderwijs was een 
economisch goed. 40 

(3) Dat verklaart ook de grote betrok-
kenheid van de ouders van toen. Niet 

bij hoe de school het deed, zoals nu, 
maar bij de leerprestaties van het 
kind. Wanneer je als kind straf kreeg 45 

van de juf of de meester, dan deden 
je ouders dat nog eens dunnetjes 
over. Als je een potje maakte van je 
kostbare leerkansen, gaf dat hun bij-
na letterlijk aanstoot. Dan dreigde je 50 

uit lamlendigheid in dezelfde situatie 
te belanden als die waarin zijzelf 
door omstandigheden of het lot te-
recht waren gekomen en waaraan zij 
zich probeerden te ontworstelen. Dat 55 

gaf ergernis en het kon je een draai 
om de oren opleveren. Corrigerende 
tikken zijn nu strafbaar geworden. 
Zorgen om het materiële bestaan 
heeft bijna niemand meer en áls ze 60 

er al zijn, dan gelooft niemand dat 
onderwijs daar iets mee te maken 
heeft. 
(4) Sylvia Nasar heeft recentelijk een 
belangwekkend boek geschreven, 65 

Grand Pursuit: The Story of Econo-
mic Genius, in het Nederlands ver-
taald als De wil tot welvaart. Daarin 
beschrijft zij hoe de ontwikkeling van 
het denken over economie sinds het 70 

midden van de negentiende eeuw 
heeft geleid tot een ongekende toe-
name van de levensstandaard. Karl 
Marx1) had het nog over het uitzicht-
loze lot van de arbeidersklasse, waar 75 

alleen een revolutie verandering in 
zou kunnen brengen. Een fabriek had 
hij echter nog nooit van binnen ge-
zien en ‘de arbeider’ was voor hem 
een abstract en statisch begrip. 80 

(5) Enkele jaren na Marx ging Alfred 
Marshall2) wel de fabrieken in, waar 
hij zag dat sommige arbeiders veel 
meer verdienden dan anderen. Het 
verschil lag in hun productiviteit en 85 
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de sleutel daartoe lag in scholing. 
Een geschoolde arbeider verdiende 
meer dan een ongeschoolde kracht, 
eenvoudigweg omdat hij meer ople-
verde. Iemand die had geleerd een 90 

graafmachine te bedienen, bracht 
meer op en verdiende meer dan ie-
mand die alleen maar met een schop 
kon werken. Marshall legde het eco-
nomische verband bloot tussen pro-95 

ductiviteit, scholing en persoonlijk 
inkomen en daarmee het verband 
met nationale welvaart, invloed en 
politieke macht. Zo werd onderwijs 
een nationaal belang. 100 

(6) Nog steeds bemoeit de overheid 
zich tot in de haarvaten met het on-
derwijs, maar het verband met wel-
vaart en economie is uit het zicht 
geraakt. Het gaat er niet meer om 105 

hoe wij als land meer presteren en 
meer verdienen, maar om persoon-
lijke ontwikkeling en ontplooiing van 
het individu. Er is natuurlijk veel voor 
te zeggen om niet uitsluitend met 110 

materiële zaken bezig te zijn, al is 
het de vraag of persoonlijke ontwik-
keling een nationaal belang dient en 
dus een overheidsrol rechtvaardigt. 
Het ontbreken van het economische 115 

aspect in het denken over onderwijs 
is in Nederland een schadelijke mis-
stand die ons nu al veel en in de 
toekomst nog meer geld en welvaart 
gaat kosten.  120 

(7) Dit is geen recente ontwikkeling. 
Met de invoering van de Mammoet-
wet3) in de jaren zestig raakten bij-
voorbeeld de talenpakketten in het 
voortgezet onderwijs drastisch uitge-125 

dund. Dat was een economische 
schadepost van belang. Ooit waren 
Nederlanders de talenwonders van 
Europa die niet alleen Engels spra-
ken, maar ook Duitse en Franse 130 

inkopers in hun eigen taal konden 
bedienen. In theorie kan dat natuur-
lijk ook allemaal in het Engels, maar 

Duitse en Franse inkopers voelen 
zich gewoon meer op hun gemak in 135 

hun eigen taal en zullen liever wer-
ken met een leverancier die hun dat 
mogelijk maakt. Dat we dat niet meer 
kunnen, kost ons omzet, export en 
welvaart. Met het verlies van talen-140 

kennis zijn we minder productief 
geworden. Het is onbegrijpelijk dat 
het ministerie van Economische 
Zaken daar nooit de noodklok over 
heeft geluid.  145 

(8) Een vergelijkbare situatie doet 
zich voor in het beroepsonderwijs. In 
de week dat de minister van Onder-
wijs zich druk maakte over ouders op 
school, trok een aantal Kamerleden 150 

aan de bel over het verdwijnen van 
de ouderwetse, eerlijke ambachts-
school en de schade die dat oplevert. 
Daar konden jongens en meisjes die 
goed waren met hun handen, prakti-155 

sche vakken leren waarmee ze de 
maakindustrie in Nederland overeind 
hielden. Nu zitten ze op een school 
voor vmbo en vallen in slaap of gaan 
klieren als ze in een of andere ‘be-160 

roepsgerichte kwalificatiestructuur’ 
moeten proberen hun weg te vinden, 
terwijl ze bezig hadden kunnen zijn 
met lassen, stukadoren, timmeren, 
metselen of fijnmetaalbewerking. We 165 

importeren voor de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte honderden las-
sers uit Portugal en verder, omdat 
die in Nederland niet te vinden zijn. 
Tegelijkertijd zitten in ons land aller-170 

lei jongeren die graag iets concreets 
uit hun handen zouden laten komen, 
werkloos thuis of ze lopen zich op 
straat te vervelen.  
(9) Betalen voor vaklieden uit het 175 

buitenland én voor werkloze jongeren 
thuis, is dubbele economische scha-
de. Dat de ministeries van Econo-
mische Zaken en van Financiën 
daarover zwijgen, is onbegrijpelijk en 180 
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een slechte zaak voor ons land. Het 
raakt ook Binnenlandse Zaken, van-
wege de verveling en lamlendigheid 
op straat. Het raakt ook Sociale Za-
ken, met het oog op de verkomme-185 

ring van mensen en gezinnen die 
geen nuttige plek hebben in de sa-
menleving en daar ook geen bijdrage 
aan leveren. Het is absurd dat die 
ministeries zitten af te wachten wat 190 

de deskundigen van Onderwijs in hun 
pedagogenwijsheid op de scholen en 
de jeugd loslaten, om vervolgens 
vele decennia lang de scherven te 
moeten opvegen. Een visie op onder-195 

wijs in zijn isolement, alleen getoetst 
op zijn onderwijskundige merites, zou 
niet mogen bestaan. Onderwijs be-
hoort dienstbaar te zijn aan de eco-
nomie en de samenleving. 200 

(10) Er is echter een handicap: veel 
ouders van nu verlangen geen scho-
ling of opleiding meer van het onder-
wijs en stellen geen eisen aan hun 
kinderen. Als er een conflict is tussen 205 

een leerling en een leraar, trekt te-
genwoordig de docent steeds vaker 
aan het kortste eind. De school is 
niet meer een middel tot maatschap-
pelijke en economische vooruitgang. 210 

Dat vinden we ook niet meer nodig: 
we hadden al genoeg te eten en te 
verteren. Welvaart hoeft niet ver-
diend te worden, is de gedachte. 
Welvaart is een altijd stromende 215 

limonadebeek in Luilekkerland. De 
school wordt leverancier van alge-
mene vorming en kinder- en puber-
opvang. Alles is er ‘proces’, in lijn 
met de beleidsnota-taal die een 220 

eczeemveroorzakend begrip als 
‘beroepsgerichte kwalificatiestructu-
ren’ weet voort te brengen. Inhoud – 
‘Wát ga ik hier nou eigenlijk leren?’ – 
is en blijft ver te zoeken. 225 

(11) Elk land krijgt de regering die 
het verdient en dat geldt ook voor het 
onderwijs. Geef de ambachtsschool 
terug aan de jeugd die graag prak-
tisch aan de slag wil, is het pleidooi 230 

van eerdergenoemde Kamerleden. 
Zolang ouders echter geen eisen 
stellen aan wat hun kinderen echt 
leren en wat het onderwijs aan feite-
lijke inhoud biedt, zullen wij over 235 

steeds minder talenkennis, lasvaar-
digheden en andere beroepskwalifi-
caties beschikken. Dat wordt alleen 
nog maar versterkt door het bijna 
volledige monopolie dat het door de 240 

overheid gefinancierde en gecontro-
leerde onderwijs in Nederland heeft. 
Die sturing is bedoeld om ontsporin-
gen van individuele particuliere initia-
tieven te voorkomen. De centrale be-245 

sturing is echter zelf de weg kwijt en 
in zo’n situatie ontspoort het hele 
systeem. 
(12) Bij voortzetting van het huidige 
beleid zal onze welvaart achterblij-250 

ven. Totdat er weer een generatie 
komt die het echt slecht heeft gehad 
en armoede heeft gekend, zoals de 
ouders van de jaren vijftig hebben 
meegemaakt. Zij zal dan opnieuw tot 255 

de conclusie komen dat onderwijs de 
sleutel tot persoonlijke en maat-
schappelijke welvaart vormt. Tot die 
tijd blijft het sukkelen. 

 
 naar: Johan Schaberg 
 uit: NRC Handelsblad, 17 & 18 december 2011  
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noot 1 Karl Marx (1818-1883) was de meest invloedrijke socialistische denker van de  

 negentiende eeuw. 

noot 2 Alfred Marshall (1842-1924) was aan het eind van de negentiende eeuw een van de 

meest invloedrijke economen van zijn tijd. 

noot 3 Mammoetwet: een Nederlandse onderwijswet (in werking vanaf 1 augustus 1968) die 

 vergaande consequenties had voor de structuur en de inhoud van het voortgezet  

 onderwijs. 
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Tekst 2 

 
Samen sterk 

 
(1) Wanneer hebben mensen geleerd 
dat samenwerking tussen vreemden 
meer oplevert dan alleen de afwezig-
heid van conflict? Dat moet al heel 
vroeg gebeurd zijn, toen de eerste 5 

mensachtigen in de savannes zagen 
dat de fysieke kracht van eenlingen 
en kleine familiegroepen onvoldoen-
de was om grote dieren te vangen. 
Of misschien kwam dat besef pas 10 

echt toen mensen zich gingen spe-
cialiseren en de uitwisseling van 
goederen kon ontstaan. De herder 
ruilde zijn melk voor graan, de smid 
zijn hoefijzers.  15 

(2) Samenwerking tussen individuen 
die niet tot een familie behoren, was 
en is een kwestie van overleving. 
Niemand van ons kan zelfvoorzie-
nend zijn. Er is geen terrein van ons 20 

leven dat niet geworteld is in samen-
werking en afspraken. Het is de kern 
van de democratie. Nu onze wereld 
de hele planeet omvat, is samenwer-
king ook de kern van de internatio-25 

nale betrekkingen. Zo hangt ons 
leven aan elkaar van samenwerken: 
de buren hebben de sleutel en zor-
gen voor de poes; de chauffeur op de 
rijstrook naast ons doet netjes zijn of 30 

haar richtingwijzer aan, zodat we 
hem of haar in laten voegen; landen 
beslissen samen over van alles, van 
de maximale hoeveelheid bestrij-
dingsmiddel in appelmoes tot het 35 

afschaffen van nucleaire wapens.  
(3) Er zijn twee vormen van samen-
werking: die tussen mensen die iets 
verschillends te ruilen hebben (goe-
deren tegen andere goederen of 40 

geld) en die tussen mensen die in 
gelijke omstandigheden verkeren. 

Vooral die laatste vorm heeft een ge-
weldige kracht. Dan gaat het erom 
samen een vuist te maken, of om sa-45 

men iets te bereiken waarvoor je als 
individu te klein bent. Dergelijke sa-
menwerking is in de geschiedenis de 
sleutel geweest tot sociale verande-
ring, van de opstand van lijfeigenen 50 

in het tsaristische Rusland tot de 
organisatie van Engelse fabrieks-
arbeiders.  
(4) De meest succesvolle vorm van 
sociaaleconomische samenwerking is 55 

de coöperatie. Oude vormen van 
coöperatie richtten zich op samen 
sparen, waarbij ieder lid per toerbeurt 
het ingelegde geld kon gebruiken. In 
het Romeinse Rijk bestonden al der-60 

gelijke groepen, die fungeerden als 
onderlinge begrafenisondernemin-
gen. Ze bestaan nog steeds, van 
Afrika tot China. Naar verluidt, ont-
stond de eerste coöperatie al in de 65 

dertiende eeuw, opgericht door de 
Franse bergboeren die de ook nu 
nog beroemde Comtékaas maken. Zij 
wilden grotere kazen maken omdat 
die beter bewaard konden worden en 70 

hadden daarvoor veel melk nodig, 
veel meer dan een boer alleen ooit 
zou kunnen produceren. Om toch die 
honderden liters bij elkaar te krijgen, 
besloten ze hun melk samen tot kaas 75 

om te zetten. Bij de verkoop van de 
kaas kreeg ieder betaald naar ver-
houding van de hoeveelheid melk die 
hij had ingebracht.  
(5) Vanaf het midden van de negen-80 

tiende eeuw ontstonden de moderne 
consumentencoöperaties die we nu 
kennen. Het begon met de inkoop-
coöperatie van Rochdale (Verenigd 
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Koninkrijk), waar textielarbeiders 85 

samen hun eerste levensbehoeften 
inkochten om zo minder afhankelijk 
te zijn van de verplichte inkoop via de 
fabriek. Tegelijkertijd ontwikkelde de 
Duitser Friedrich Wilhelm Raiffeisen 90 

zijn gedachten en begon een coöpe-
ratieve bakkerij waar arme boeren op 
krediet brood konden krijgen en die 
uitgroeide tot een gemeenschappe-
lijke spaarbank.  95 

(6) Het jaar 2012 werd uitgeroepen 
tot Internationaal Jaar van de Coöpe-
ratie. Dat werd tijd, want weinigen 
realiseren zich hoe belangrijk coöpe-
raties zijn, alleen al in aantallen. 100 

Volgens cijfers van de Verenigde 
Naties is een op de vier Canadezen 
lid van een coöperatie, krijgen bijna 
achttien miljoen Brazilianen hun 
gezondheidszorg via een coöperatie 105 

en heeft een op de drie Fransen zijn 
geld ondergebracht bij een coöpera-
tieve bank. In de Nederlandse land- 
en tuinbouw zijn de veertig grootste 
coöperaties goed voor een omzet 110 

van 37 miljard euro. Wereldwijd voor-
zien coöperaties in honderd miljoen 
banen, twintig procent meer dan alle 
multinationals tezamen. 
(7) Wellicht dat dit Internationale Jaar 115 

het begin vormt van de herwaarde-
ring van een organisatievorm die 
soms neigt tot bureaucratie. Succes-
volle professionele coöperaties lopen 

steeds meer het risico dat ze ver-120 

vreemd raken van hun leden. De 
coöperatieve vernieuwing zou wel-
eens uit een onverwachte hoek kun-
nen komen. Naast de bestaande 
coöperaties bloeien steeds meer 125 

burgerinitiatieven op. Dat zijn geen 
coöperaties in de juridische zin, noch 
zijn ze goed georganiseerd, maar ze 
zijn wel gestoeld op de gedachte van 
gemeenschapsbelang die Raiffeisen 130 

voorstond. Zo maken buurtbewoners 
zich samen sterk voor hun eigen zon-
nepanelen, worden auto’s, net als 
andere duurzame gebruiksgoederen, 
zoetjesaan meer gedeeld en zetten 135 

ouderen zich in als kinderoppas in 
ruil voor hulp bij computerproblemen.  
(8) Juist omdat coöperaties de na-
druk leggen op onderlinge afhanke-
lijkheid en solidariteit, zijn ze actueler 140 

dan ooit voor het denken over een 
nieuw economisch bestel. Na de des-
illusie van het ‘graai-kapitalisme’ en 
het ‘ieder voor zich’, wordt het 
nieuwe motto ‘wij voor elkaar’. 145 

Samen staan we sterk, voor publieke 
en private belangen. Dit past wonder-
wel in het hele politieke spectrum. De 
stevige zelfredzaamheid zou de 
rechtse partijen moeten aanspreken, 150 

de warme solidariteit de linkse. Daar 
zou toch iets moois uit te brouwen 
zijn voor Nederland. 

 
 naar: Louise Fresco 
 uit: NRC Handelsblad, 1 februari 2012 
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Tekst 3 

 
Dure eieren 

 
(1) Later dan afgesproken kwam ik 
thuis na mijn zaterdagse fietsrondje 
langs onder andere de boerderij-
winkel. “Ik heb het met de boer uitge-
breid over de economie gehad”, 5 

voerde ik als excuus aan. Dat vergde 
enige uitleg. Bij de boerderijwinkel 
wachtte mij een onaangename ver-
rassing. Er lag een briefje bij de 
eieren om uit te leggen dat ze duur-10 

der waren geworden en dat ze niet 
meer verpakt mochten worden in de 
lege eierdozen die ik had meege-
nomen. Die kon ik ook niet meer 
inleveren. Wat was er aan de hand? 15 

(2) Het Productschap voor Pluimvee 
had verordonneerd dat eieren alleen 
nog maar verkocht mochten worden 
in een nieuwe doos met datumstem-
pel. Ze mochten dus niet vers door 20 

klanten mee worden genomen, maar 
moesten eerst naar de veiling om 
daarna weer terugvervoerd te worden 
naar de boerderij. Toen de boer had 
geklaagd dat dit ten koste van het 25 

milieu en de economie ging, was hij 
op het laatste punt terechtgewezen 
met een kleine introductie in de eco-
nomische wetenschap. Daar had ik 
het met de boer verder over gehad.  30 

(3) Wat er gebeurde, zo kreeg hij te 
horen, was namelijk juist heel goed 
voor de economie. Er kwam extra 
werkgelegenheid voor de transpor-
teurs, voor de benzinepomphouders 35 

en voor de producenten van verpak-
kingsmateriaal. Bovendien ging er zo 

meer geld in de economie om, wat 
ons bnp1) weer omhoog kon krikken. 
De vele klanten die klaagden dat ze 40 

zo het milieu vervuilden en minder 
verse eieren kregen, waren dom dat 
ze deze economische voordelen niet 
zagen. Ze kregen toch dagelijks van 
deskundigen te horen dat ze meer 45 

moesten consumeren om uit de re-
cessie te komen. Welnu, de prijs-
verhoging van de eieren was een 
mooi begin. 
(4) Zelden heb ik zo’n fraai mini-50 

voorbeeld gezien van het inmiddels 
bekende gegeven dat de groei van 
onze nationale economie en van ons 
nationaal geluk niet samengaan. 
Klanten worden alleen maar ongeluk-55 

kiger als ze meer geld moeten beta-
len voor minder verse eieren en als 
ze hun lege dozen bij het oud papier 
moeten gooien. 
(5) Zelden heb ik ook het perverse 60 

grondprincipe van economische groei 
zo helder geïllustreerd gezien. Het 
bracht mij vele voorbeelden van 
milieudenker Wouter van Dieren in 
herinnering, die lieten zien dat het 65 

eindeloze heen-en-weergesjouw met 
producten goed was voor de econo-
mische groei, maar slecht voor het 
milieu en de klant. Misschien moeten 
we, om uit de recessie te komen, ge-70 

woon verordonneren dat Groningse 
eieren eerst naar Utrecht moeten 
worden vervoerd en die vanuit 
Utrecht omgekeerd naar Groningen. 

 
naar: Hans Achterhuis 
uit: Filosofie Magazine, april 2012 

noot 1 bnp: bruto nationaal product, de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die

door een land in één jaar worden geproduceerd 
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Tekst 4 

 
Weg met Duck en Mouse? 

 
(1) Zou de wereld ooit van Donald 
Duck en Mickey Mouse afkomen? 
Zouden er landen zijn waar ze de 
Amerikaanse eend en muis niet eens 
kennen, nooit gekend hebben en ook 5 

niet wíllen leren kennen? Daar denk 
ik weleens aan als ik ’s nachts de 
slaap niet kan vatten of overdag niets 
beters te doen heb. Wat zou er voor 
nodig zijn om de eend en de muis 10 

voorgoed uit de gratie te krijgen? 
(2) Kan dat gebeuren met de Duck 
en de Mouse, of is het met deze 
Disneytypes als met suiker en zout: 
als je er eenmaal aan gehecht bent, 15 

kun je nooit meer zonder. Deze week 
heb ik er eens wat langer over nage-
dacht, met het internet als houvast. 
Een helder antwoord kwam er niet, 
maar er werden wel grote lijnen 20 

zichtbaar. 
(3) Eerst dit: het stripverhaal is geen 
Amerikaanse uitvinding. We hadden 
in Europa al vroeg de avonturen van 
de Zwitserse Monsieur Cryptogame1) 25 

en de Duitse Max en Moritz2). Die 
gingen echter niet eindeloos door en 
waren eigenlijk ook niet leuk. 
(4) Dan dit: de gewoonte om dieren 
als mensen voor te stellen is nog 30 

veel ouder dan het stripverhaal of de 
tekenfilm. Je trekt een kat een jasje 
aan en laat hem rechtop lopen et 
voilà. Op internet zijn prachtige 
reproducties te vinden van afbeel-35 

dingen met antropomorfe, op de 
mens lijkende, dieren uit de negen-
tiende eeuw. Honden, ratten, katten, 
konijnen. Steeds komt het antropo-
morfe tot uiting in het rechtop gaan 40 

en de kleding. Aan uiterlijk en 
lichaamsbouw van de dieren zelf 
wordt helemaal niets veranderd. 

(5) Als de waarneming niet bedriegt, 
zijn het de Amerikanen die met twee 45 

belangrijke vernieuwingen komen. Ze 
brengen stripverhalen die voortaan 
eindeloos doorlopen en ze brengen 
antropomorfe dieren die zijn gesti-
leerd: ontdierlijkt. De eerste is Felix 50 

the Cat (circa 1920), de tweede 
Mickey Mouse (1928).  
(6) Felix en Mickey zijn aanvankelijk 
nog lang niet zo ontdierlijkt als 
uiteindelijk haalbaar bleek. Felix the 55 

Cat is in de eerste film een gestileer-
de kromme kat, met een snor en 
gemene tandjes. Mickey Mouse had 
oorspronkelijk een ratachtige snoet, 
dunne ledematen en kleine ogen en 60 

raakte die pas in de loop van de 
jaren kwijt. Stephen Jay Gould heeft 
er in het boek A biological homage to 
Mickey Mouse op gewezen dat de 
muis steeds jonger werd en ook dat 65 

de vroegste Mickey Mouse nog hele-
maal niet zo’n aardig muisje was.  
(7) Bekijk het op internet en bekijk en 
passant ook eens hoe onze eigen 
Tom Poes3) er begin jaren veertig bij 70 

liep. Beetje krom soms, harige vacht, 
een snor en onaangenaam sluwe, 
achterdochtige oogjes. Dat is later 
allemaal rechtgetrokken. Zowel Felix 
als Tom verloor zijn snor, Felix ver-75 

loor ook zijn tanden en de hele 
menagerie kreeg almaar grotere 
ogen, inclusief oogwit. Verder verlo-
ren ze hun streken en aan het pesten 
en kwellen kwam een eind. 80 

(8) Hieraan kunnen we zien dat er na 
de ontdierlijking al heel snel een 
tweede ontwikkeling in gang wordt 
gezet: de verlieving. Na het amuse-
ren ontstond de behoefte aan be-85 

hagen. Eerst werd van het dier meer 
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een mens gemaakt, later werd het 
een uitgesproken jong mens. Kleine 
kinderen vinden we meestal schattig. 
Konrad Lorenz4) heeft ontdekt waar-90 

door we ze schattig vinden: ze zijn 
voorzien van allerlei kenmerken die 
bij ons, geheel onbewust, maar vaak 
onontkoombaar, knuffel- en verzor-
gingsgedrag opwekken. Dat is evolu-95 

tionair gezien ontzettend nuttig. 
(9) De bedoelde kenmerken vatte 
Lorenz samen in zijn Kindchen-
schema: een relatief groot hoofd (dus 
een grote kop-rompverhouding), een 100 

rond hoofd, een mollig lichaam, korte 
ledematen, onzekere gang en 
vreemd genoeg ook grote ogen, hoe-
wel die geen uitgesproken kenmerk 
zijn van baby’s, peuters en kleuters. 105 

Toch is dat waar alle cartoonisten 
uiteindelijk op uitkomen: die enorme 
ogen en de kopvergroting. Het hoofd 
van Donald Duck is een verdubbelde 
eendenkop. Tom Poes met zijn reu-110 

zenogen kreeg uiteindelijk een hoofd 

dat even groot is als zijn lichaam. In 
de natuur lijden alleen embryo’s aan 
dit euvel. 
(10) Een deel van dit soort aanpas-115 

singen voegt niet veel meer toe aan 
de schattigheid die al was bereikt. 
Dat zou je dan heel voorzichtig de 
derde ontwikkeling kunnen noemen: 
de cartoonisten hebben ook ontwik-120 

kelingen op gang gebracht die min of 
meer autonoom zijn, maar die ze gre-
tig met elkaar delen. Bijna altijd wordt 
één vinger in de hand weggelaten. 
Bijna altijd worden vrouwtjesfiguren 125 

van wimpers voorzien. 
(11) Waar brengt ons deze analyse? 
Niet heel ver natuurlijk. Hoogstens 
biedt zij uitzicht op een heel verre 
toekomst waarin alle cartoonfiguur-130 

tjes zó op elkaar gaan lijken, dat ze 
niet noemenswaardig meer van 
elkaar verschillen. Dan en pas dan 
raken we de Duck en de Mouse kwijt. 

naar: Karel Knip 
uit: NRC Handelsblad, 3 & 4 november 2012 

 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 

einde  

noot 1 Monsieur Cryptogame: in Nederland beter bekend als ‘Mijnheer Prikkebeen’, de eerste 

 stripfiguur in de Nederlandse literatuur, getekend door Rodolphe Töpffer en voor de  

 Nederlandse jeugd berijmd door J.J.A. Goeverneur 

noot 2 Max en Moritz: personages in een Duits beeldverhaal van Wilhelm Busch, een van de 

eerste strips 

noot 3 Tom Poes: personage in stripverhalen van Marten Toonder 

noot 4 Konrad Lorenz (1903-1989): een Oostenrijkse zoöloog en ornitholoog die het  

  instinctieve gedrag van dieren bestudeerde 
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HA-1001-a-15-2-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Nederlands 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Beantwoord de open vragen in goedlopend Nederlands.  
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  De terreur van de like-knop 

 
In de alinea’s 1 tot en met 3 van de tekst ‘De terreur van de like-knop’ 
staat een zin die de belangrijkste conclusie bevat over de betekenis van 
Henny Huismans Soundmixshow voor het onderwerp van deze tekst. 

1p 1 Citeer deze zin. 
 
De tekst ‘De terreur van de like-knop’ kan worden onderverdeeld in drie 
delen die van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
deel 1: Het begin van het like-tijdperk 
deel 2: De nadelen van de like-cultuur 
deel 3: Schrikbeeld van de like-cultuur? 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 

 
In alinea 5 wordt De Mul geciteerd. 

1p 4 Wat voor redenering wordt in die citaten weergegeven? 
een redenering op basis van 
A controleerbare feiten 
B normen en waarden 
C onderzoeksbevindingen 
D vermoedens 
 
“‘Het gevaar bestaat’, zegt Van Dijck, ‘dat er in lijstjes die onvermijdelijk 
worden samengesteld uit zaken die het meest zijn gewaardeerd, alleen 
dingen staan die “leuk” zijn en die lijstjes trekken nog meer mensen aan. 
Voor je het weet, wordt het blikveld van mensen beperkt tot “leuke” dingen 
en is er geen plaats meer voor serieuzere en rationelere zaken.’”  
(regels 111-121) 

1p 5 Wat voor soort argumentatie wordt in dit fragment gebruikt? 
argumentatie op basis van 
A kenmerk of eigenschap 
B oorzaak en gevolg 
C overeenkomst en vergelijking 
D voorbeelden 
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Hieronder wordt de redenering van Strauss in alinea 7 over de keerzijde 
van de like-cultuur weergegeven.  

3p 6 Geef aan wat de functies zijn van de stappen in de redenering van 
Strauss. 
Kies uit: afweging, argument, gevolg, onderbouwing, oplossing, 
standpunt, tegenwerping, voorwaarde. 
Let op: je hoeft niet alle functies te gebruiken. 
Noteer het nummer en de functie. De eerste functie is al gegeven. 
 

1 probleem Hij schreef dat onze eigenwaarde wordt ondermijnd door 
alle lijstjes en Facebook-statistieken. 

2  Wanneer we op internet iets lezen, kunnen we immers 
direct zien hoeveel anderen het vóór ons al hebben geliket. 

3  “Zo worden we aangemoedigd om niet onze eigen mening 
te vormen, maar af te gaan op wat andere mensen van iets 
vinden.” 

4  En dat is kwalijk, vindt hij, 

5  want mensen moeten niet afgaan op wat de massa wil. 

6  “Deel datgene wat je verschillend maakt van een ander, niet 
datgene wat je op een ander doet lijken.” 

 
1p 7 In welke van onderstaande alinea’s komt de relatie met de titel van de 

tekst ‘De terreur van de like-knop’ het sterkste naar voren? 
A alinea 6 
B alinea 7 
C alinea 8 
D alinea 9 
 
“De Mul: ‘Het is een misvatting dat de like-knop het gevoel in de 
samenleving weerspiegelt.’” (regels 168-170) 

3p 8 Leg in eigen woorden uit waarom dat volgens De Mul een misvatting is. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
 
“‘Makkelijk engagement’, noemt Van Dijck dit clicktivism.”  
(regels 200-202) 

1p 9 Wat wordt hier bedoeld met clicktivism? 
A Het liken van berichten om jezelf sociaal voor te doen zonder dat dat 

moeite kost.  
B Het liken van berichten van iemand die zonder likes onder aan de 

sociale ladder terechtkomt. 
C Het mobiliseren van mensen door zo veel mogelijk likes, berichten en 

volgers te verzamelen. 
D Het twijfelen over het wel of niet liken van berichten over vervelende 

gebeurtenissen. 
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“Ik vond dat toch leuk, want het zijn allemaal blijken van waardering.” 
(regels 57-59) De auteur is in alinea 3 en 4 enigszins kritisch over 
Facebook en de like-knop, maar uit een zin als deze blijkt ook een 
positieve houding ten opzichte van het onderwerp. 

1p 10 Citeer uit de alinea’s 11 tot en met 13 een zin waarin de auteur op een 
vergelijkbare manier positief is over Facebook en de like-knop. 
 
Over de overeenkomst tussen Newspeak en liken op Facebook kan een 
aantal beweringen gedaan worden. 

1p 11 Welke van de onderstaande beweringen over deze overeenkomst doet het 
meest recht aan de tekst? 
A Het doel van Newspeak en Facebook is vernauwing van het 

bewustzijn. 
B Newspeak en Facebook leiden beide tot minder woordenschat en 

gemiddeld minder ideeën per gebruiker. 
C Voor Newspeak en Facebook geldt dat er uiteindelijk sprake zal zijn 

van een streng taalregime. 
D Zowel Newspeak als Facebook geeft de werkelijkheid te 

eendimensionaal weer. 
 
In alinea 12 wordt geschetst wat de gevolgen van de nieuwe taal 
Newspeak zouden zijn. 

1p 12 Welke van de onderstaande wetenschappers waarschuwt of waarschuwen 
voor soortgelijke kwalijke gevolgen van de like-cultuur? 
A Carolin Gerlitz en Anne Helmond 
B Jos de Mul 
C José van Dijck 
D Neil Strauss 
 
“Zó heet zal de soep vast niet worden gegeten” (regels 243-245) 
Een kritische lezer zou deze uitspraak na het lezen van de tekst ‘De 
terreur van de like-knop’ verrassend kunnen noemen.  

2p 13 Leg uit waarom deze uitspraak verrassend is.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
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tekstfragment 1 
 
De like-knop: miljoenen mensen vinden dit leuk 
Op Hyves geef je respect, YouTube-clips beloon je met een thumbs up  
( ) en sinds kort kunnen Amerikaanse Googlegebruikers – als ze 
ingelogd zijn en de functie inschakelen – interessante websites een +1 
geven. Het is de nieuwste manier om online content bij vrienden aan te 
raden. 
Waarom willen gebruikers alles wat ze online tegenkomen, leuk vinden? 
“Mensen willen graag hun mening uiten en invloed uitoefenen”, aldus een 
woordvoerder van Google Nederland. Volgens internetsocioloog Albert 
Benschop (Universiteit van Amsterdam) handelen gebruikers deels uit 
ijdelheid. Het leuk vinden van content, en het daarmee indirect aanraden, 
is volgens hoogleraar internet Erik Huizer (Universiteit Utrecht) een 
effectieve manier om de grote stroom nieuws op sociale media te 
ordenen. “Mensen willen betrouwbare informatie”, zegt Benschop. “En de 
meest betekenisvolle informatie komt van vrienden. Het is hetzelfde idee 
als een vriend die tegen je zegt: ‘Deze cd moet je écht hebben.’” 
Maar waar men vroeger alleen dingen kon delen door daadwerkelijk een 
stukje tekst te tikken, is één klik nu voldoende om je mening te geven. 
Geeft dat geen vertekend beeld? “Het is juist iets positiefs”, zegt Huizer. 
“Meestal reageren mensen alleen op artikelen als ze het oneens zijn. 
Hierdoor lijkt het soms alleen maar of iedereen op internet negatief is, 
maar lang niet iedereen vindt het waardeloos. Met de like-knop krijg je 
een betere balans tussen positieve en negatieve reacties.” 
Volgens Benschop zijn alle sociale media nu bezig een sterk element van 
vertrouwen in hun sites te bouwen. Een overzichtelijk aanbod van 
informatie op basis van hoe betrouwbare mensen uit je directe omgeving 
zich online gedragen. Maar waar van vertrouwen wordt uitgegaan, ligt 
misbruik van commerciële of zelfs criminele partijen op de loer. “Als 
iemand met dubieuze belangen toegang tot je netwerk krijgt en 
bijvoorbeeld tegen betaling gaat zeggen dat Nikes zo lekker lopen, is je 
vertrouwen in één klap weg. Je wilt toch ook niet dat een vriend bij jou 
thuis met een reclamebord rondloopt?” 
 

 naar: Haroon Ali, www.volkskrant.nl, 9 juni 2011 
 
 
In alinea 6 van de tekst ‘De terreur van de like-knop’ geeft José van Dijck 
haar mening over de like-knop. Tekstfragment 1 geeft een weerlegging 
van deze mening.  

1p 14 Geef in eigen woorden weer wat die weerlegging in tekstfragment 1 is. 
1p 15 Over welk gevolg van het gebruik van de like-knop is zowel de tekst  

‘De terreur van de like-knop’ als tekstfragment 1 negatief? 
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1p 16 Welke van onderstaande beweringen geeft de hoofdgedachte van de tekst 
‘De terreur van de like-knop’ het beste weer? 
We moeten 
A ervoor uitkijken dat door het populistische gebruik van de like-knop 

straks alles en iedereen op elkaar lijkt. 
B goed in de gaten houden hoe ons gedrag kan worden gemanipuleerd 

met behulp van de like-knop, want die manipulatie kan ons schade 
opleveren. 

C oppassen voor bedrijven die door middel van de like-knop zullen 
bepalen hoe wij alles om ons heen benoemen. 

D voorzichtig zijn met het indelen van de wereld in leuk en niet leuk met 
behulp van de like-knop, want die indeling mist de benodigde 
nuancering. 

 
 

Tekst 2  Burn-out 

 
In alinea 2 wordt een verandering bij een bepaalde groep beschreven.  

3p 17 Formuleer in eigen woorden om welke verandering het gaat. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
“Cynisch, oververmoeid, teleurgesteld: steeds meer jongeren (nou ja, 
mensen tot 35 jaar) krijgen te maken met een burn-out” (regels 1-4) 

3p 18 Beschrijf de oorzaak die in de alinea’s 3 en 4 hiervoor wordt gegeven. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
In alinea 6 wordt over Sherry Turkle gezegd dat ze ergens van is 
“teruggekomen”. (regels 85-86) 

4p 19 Vat in maximaal 40 woorden samen waarvan Turkle is teruggekomen en 
waar dat door gekomen is. 
Bij overschrijding van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek 
plaats. 
 
In alinea 7 wordt geschetst wat Andrew Keen van sociale media vindt. 

1p 20 Welke van de onderstaande beweringen geeft hiervan de beste 
samenvatting? 
Sociale media zijn 
A asociaal, maar ze zorgen ook voor een netwerk. 
B bedreigend, maar ze zijn moeilijk te vermijden. 
C onmisbaar, want ze horen bij de reputatie-economie. 
D transparant, want ze zorgen ervoor dat je overal te volgen bent. 
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1p 21 Hoe kan de tekst ‘Burn-out’ het best getypeerd worden? 
Die kan het best getypeerd worden als een 
A beschouwende tekst waarin de meningen van onderzoekers tegenover 

elkaar worden geplaatst. 
B beschouwende tekst waarin een verklaring wordt gegeven voor burn-

out bij jongeren. 
C betogende tekst met de oproep om te minderen met het gebruik van 

de sociale media. 
D betogende tekst met een standpunt over de negatieve kanten van 

sociale media. 
 
 

Tekst 3  Nederland, talenland? 

 
1p 22 Met welk begrip kan de functie van alinea 1 ten opzichte van het vervolg 

van de tekst het beste benoemd worden? 
A constatering 
B definitie 
C doelstelling 
D samenvatting 
 
“Die eenzijdige nadruk op het Engels is een vergissing.” (regels 62-63) 

3p 23 Vat de argumentatie samen waarmee dit standpunt in alinea 4 wordt 
onderbouwd. De eerste zin is hieronder al gegeven: 
Engels is weliswaar de belangrijkste wereldtaal … 
 

Gebruik voor je aanvulling niet meer dan 40 woorden. 
Bij overschrijding van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek 
plaats. 
 
“Een vicieuze cirkel.” (regels 60-61) 

4p 24 Leg uit wat in de tekst bedoeld wordt met die vicieuze cirkel. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

1p 25 Waarom wordt in alinea 4 de Duits-Franse legereenheid besproken? 
Die wordt besproken 
A als bewijs van een gelegenheid waarin enkele talen naast elkaar 

gebruikt worden. 
B als voorbeeld van een ander taalbewustzijn dan in Nederland het 

geval is. 
C ter illustratie van een situatie met zowel passieve als actieve omgang 

met taal. 
D ter verduidelijking van de wijze waarop er goodwill gekweekt kan 

worden via taal. 
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5p 26 Vat alinea 5 in eigen woorden samen in maximaal 70 woorden. 
Formuleer daartoe de volgens de tekst gewenste situatie en de manieren 
om die situatie te bereiken. 
Bij overschrijding van het maximum aantal woorden vindt puntenaftrek 
plaats. 
 
“Meer talen zorgen voor meer empathie, meer bewegingsruimte en meer 
welvaart.” (regels 152-154)  

1p 27 Citeer de zin uit alinea 5 waarin die empathie ook al ter sprake komt. 
 

1p 28 Wat voor soort tekst is ‘Nederland, talenland?’?  
Het is een 
A beschouwing, omdat er veel informatie gegeven wordt over het 

onderwijs in vreemde talen. 
B beschouwing, omdat het onderwijs in vreemde talen vanuit meerdere 

kanten belicht wordt. 
C betoog, omdat gesteld wordt dat het onderwijs in vreemde talen 

gestimuleerd moet worden. 
D betoog, omdat het standpunt verdedigd wordt dat we te veel Engels 

spreken ten koste van andere vreemde talen. 
 

1p 29 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van de tekst 
‘Nederland, talenland?’ het best weer? 
A Het onderwijs in vreemde talen moet gestimuleerd worden omdat 

talenkennis voordelen biedt voor onze handelsrelaties met het 
buitenland. 

B Het onderwijs in vreemde talen moet meer open staan voor de talen 
uit de ons omringende landen om zo een beter onderling begrip te 
creëren. 

C Meertaligheid geeft Europa haar rijkdom, want het zorgt voor 
empathie, bewegingsruimte en welvaart. 

D Meertaligheid past in de Nederlandse traditie en moet daarom weer 
gestimuleerd worden. 
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Tekst 4  Sleutelen aan voedsel 

 
4p 30 Lees alinea 1 en vul onderstaand argumentatieschema aan: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2p 31 Leg uit waarom de Europese angst voor ‘geklooi met voedsel’ een 

probleem is voor Afrikaanse boeren die aan gentech doen. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

1p 32 Met welk functiewoord kan alinea 5 ten opzichte van de voorgaande tekst 
het best getypeerd worden?  
A oplossing 
B probleemstelling 
C tegenstelling 
D verklaring 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 

subargument 2a: 

standpunt: Gentechlandbouw is 
slecht 

argument 1: 
 

argument 2: 

subargument 1a: 
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tekstfragment 2 
 
In het artikel ‘Allemaal eng’ van Hidde Boersma (Vonk, 27 september) 
wordt nogal heftig gereageerd tegen groepen en personen die tegen 
gentech zouden zijn. […] Ook wordt gezegd dat gentechvoedsel leidt tot 
minder gifgebruik. Het tegendeel is waar. Verder leidt gentech ertoe dat 
we als telers/boeren nog afhankelijker worden van multinationals met alle 
gevolgen van dien. Duur patent op zaaizaad, afhankelijk van het chemisch 
infuus van diezelfde multinational, monoculturen, een totaal vergiftigde 
aarde waarvan de grond zo dood is als een pier. Totale uitroeiing van de 
biodiversiteit en flora en fauna, terwijl dit de basis van ons bestaan is. 
Ook voor de boeren is dit een ramp. 
 

fragment uit ingezonden brief 
naar: Jan Overesch, de Volkskrant, 30 september 2014 

 
 
Over de gevolgen van gentech wordt in tekstfragment 2 een mening 
gegeven die deels overeenkomt en deels verschilt met die in de tekst 
‘Sleutelen aan voedsel’. 

1p 33 Welke overeenkomst in de meningen over het gevolg van gentech is er? 
2p 34 Welke twee verschillen in de meningen over het gevolg van gentech zijn 

er? 
 

1p 35 Welke van onderstaande omschrijvingen geeft het doel van de tekst 
‘Sleutelen aan voedsel’ het best weer? 
De tekst is vooral 
A activerend, want er wordt geadviseerd om de toegevoegde waarde 

van gentechnologie nader te onderzoeken. 
B beschouwend, want er wordt een antwoord gezocht op de vraag wat 

de positieve kanten van gentechnologie zijn. 
C betogend, want er wordt beargumenteerd dat het tijd is om de 

pluspunten van gentechnologie te zien. 
D uiteenzettend, want er wordt aandacht besteed aan zowel de voor- als 

nadelen van gentechnologie. 
 

1p 36 Welke impliciete vraag beantwoordt de schrijver in de tekst ‘Sleutelen aan 
voedsel’? 
Beperk je antwoord tot één zin. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
De terreur van de like-knop1) 

 
(1) Het is allemaal begonnen toen 
Henny Huisman in 1988 de 
Soundmixshow presenteerde, de 
moeder aller hedendaagse talenten-
jachten. Het programma was onge-5 

kend populair. Het publiek kon live in 
de uitzending telefonisch op de fina-
listen stemmen, maar dat verliep niet 
helemaal naar wens. Vrijwel meteen 
nadat de lijnen waren opengesteld, 10 

ging het telefoonverkeer in het hele 
land plat. 1,2 miljoen mensen wilden 
hun stem uitbrengen, maar slechts 
139.000 bellers kwamen erdoorheen. 
Een uur lang was niemand in het 15 

land bereikbaar en hulpdiensten 
konden niet uitrukken. 
(2) Wát er nu precies was begonnen 
met Henny Huisman, kon niemand in 
die tijd nog echt bevroeden, maar 20 

inmiddels weten we het: niet eerder 
was de Nederlandse bevolking in de 
gelegenheid gesteld zich direct én 
massaal over iets uit te spreken, an-
ders dan bij de Tweede Kamerverkie-25 

zingen. Die Soundmixshow-avond 
vormden alle Nederlanders samen 
één grote lekenjury en het was over-
duidelijk dat erg veel mensen de 
drang voelden hun waardering uit te 30 

spreken voor iets wat ze op dát mo-
ment zagen. Het heeft er alle schijn 
van dat het like-tijdperk in Nederland 
die avond in 1988 is begonnen. 
Facebook2)-oprichter Mark Zucker-35 

berg was toen drie jaar oud. 
(3) En kijk nu eens. Toen ik jarig was, 
bracht de postbode welgeteld twee 
kaarten: een van mijn ouders en een 
van mijn schoonouders. Op Face-40 

book bleken de felicitaties wél bin-
nengestroomd: tientallen comments3) 

en veel likes, soms zelfs van mensen 
die ik nog nooit in het echt had ge-
zien. Die hadden toch maar mooi de 45 

moeite genomen om hun muis naar 
de like-knop te schuiven en hun rech-
terwijsvinger te bewegen. Klik. Spe-
ciaal voor mij. 
(4) Niet eerder had ik op een verjaar-50 

dag meer digitale dan analoge feli-
citaties gekregen. Ik las eenregelige 
comments van mensen die voorheen 
nog de moeite namen om een kaartje 
te kopen, maar ook vriendelijke woor-55 

den van mensen die me überhaupt 
nooit eerder hadden gefeliciteerd. Ik 
vond dat toch leuk, want het zijn alle-
maal blijken van waardering. Als er 
iets is veranderd sinds die avond met 60 

Henny Huisman in 1988, dan is het 
wel dat we overal en voortdurend 
onze waardering zijn gaan uiten voor 
alles en iedereen. De techniek maakt 
het mogelijk, we doen het graag en 65 

bedrijven verdienen er geld mee. 
(5) Daarom is het overal. We geven 
punten aan alles wat we kopen op 
internet, aan hotels, bedrijven, artike-
len en filmpjes. We waarderen ook 70 

medemensen. Zo ordenen we de 
wereld om ons heen en ontstaan 
vanzelf lijstjes van mensen, goede-
ren en diensten. Wat boven aan de 
lijstjes staat, is door de meeste men-75 

sen ‘leuk’ bevonden. “De cultuur van 
het leuk vinden neemt epidemische 
vormen aan”, signaleert ook hoogle-
raar filosofische antropologie Jos de 
Mul. “Alles is doordesemd van de 80 

gedachte dat iets leuk of niet leuk 
moet zijn. Het is een vorm van popu-
lisme. De experts komen niet langer 
voort uit de elite maar uit het volk. 
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Dat zit elkaar nu overal en altijd te 85 

waarderen en op internet wordt het 
geobjectiveerd en expliciet gemaakt: 
het resultaat is voor iedereen zicht-
baar.” De Mul ziet het als onderdeel 
van een breder fenomeen: de uit de 90 

Verenigde Staten overgewaaide 
steeds competitievere samenleving. 
Ooit deden we lacherig over het 
typisch Amerikaanse verschijnsel van 
de Werknemer van de Maand, nu 95 

delen we zelf aan de lopende band 
prijzen uit aan mensen. 
(6) Op microniveau doen we dat dus 
met de like-knop; een like-knop en 
geen interessant-knop, geen moeilijk-100 

knop en geen leerzaam-knop. Het is 
liken of niks. Dat stelt internetgebrui-
kers soms voor dilemma’s: kun je 
een foto van hongerende kinderen in 
Afrika of van dalende beurskoersen 105 

wel liken? Hoogleraar mediastudies 
José van Dijck stelde de beperktheid 
van de like-knop al eerder aan de 
orde en wees erop dat niet alles in de 
wereld zich laat opdelen in ‘leuk’ of 110 

‘niet leuk’. “Het gevaar bestaat”, zegt 
Van Dijck, “dat er in lijstjes die onver-
mijdelijk worden samengesteld uit 
zaken die het meest zijn gewaar-
deerd, alleen dingen staan die ‘leuk’ 115 

zijn en die lijstjes trekken nog meer 
mensen aan. Voor je het weet, wordt 
het blikveld van mensen beperkt tot 
‘leuke’ dingen en is er geen plaats 
meer voor serieuzere en rationelere 120 

zaken.” 
(7) Ook de Amerikaanse auteur Neil 
Strauss probeert de keerzijde van de 
like-cultuur onder de aandacht te 
brengen. Hij schreef dat onze eigen-125 

waarde wordt ondermijnd door alle 
lijstjes en statistieken. Wanneer we 
op internet iets lezen, kunnen we 
immers direct zien hoeveel anderen 
het vóór ons al hebben geliket. “Zo 130 

worden we aangemoedigd om niet 

onze eigen mening te vormen, maar 
af te gaan op wat andere mensen 
van iets vinden”, aldus Strauss. En 
dat is kwalijk, vindt hij, want mensen 135 

moeten niet afgaan op wat de massa 
wil. “Een gezond individu zou eigen-
waarde van binnenuit moeten ontwik-
kelen en niet op basis van statistie-
ken bestaand uit likes, comments en 140 

het aantal vrienden of volgers dat we 
hebben.” Volgens Strauss moeten we 
dus opstaan tegen de tirannie van de 
like-knop. “Deel datgene wat je ver-
schillend maakt van een ander, niet 145 

datgene wat je op een ander doet 
lijken.” 
(8) Het wordt echter steeds moeilijker 
om je niets aan te trekken van het 
aantal gescoorde likes. Om die ene 150 

muisklik heeft zich inmiddels een 
hele like-economie gevormd, aldus 
de onderzoekers Carolin Gerlitz en 
Anne Helmond. Volgens hen is de 
vertaling van likes in geld een meer 155 

dan aanzienlijke aanvulling op de hit-
and-link-economie – waarin het 
draait om het aantal kliks en het 
doorlinken van de ene naar de ande-
re site. 160 

(9) Likes zijn inmiddels ordinaire han-
del: op internet worden ze in wagon-
ladingen te koop aangeboden. Zo 
kan iedereen zichzelf populairder 
voordoen dan hij is. De handel groeit 165 

explosief en menig deskundige waar-
schuwt al dat de like weldra zal deva-
lueren. De Mul: “Het is een misvat-
ting dat de like-knop het gevoel in de 
samenleving weerspiegelt. Je ziet 170 

immers de manipulatie niet.” 
(10) Manipulatie is inderdaad nóg 
een gevaar dat aan al dat gelike 
kleeft: Facebook kan ermee doen wat 
het wil. Van Dijck: “Ik vind dat er erg 175 

veel naïviteit is over het misbruik dat 
Facebook zou kunnen maken van 
alle informatie die we, via die likes, 
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over onszelf vrijgeven. Mensen heb-
ben het gevoel dat ze invloed en in-180 

spraak hebben, maar de keerzijde is 
dat Facebook ons gedrag steeds 
makkelijker kan manipuleren.” 
Naarmate we – onbewust – meer 
over onszelf hebben verteld, is er 185 

volop ruimte voor gedragssturing, 
want wie weet wat er achter een on-
schuldig ogende aanbeveling van 
een boek zit? Vonden die klanten dat 
boek werkelijk leuk of heeft Face-190 

book een deal gesloten met een 
uitgever? 
(11) Om likes kan worden gevochten, 
maar iedere internetgebruiker weet 
dat ze niet allemaal evenveel waard 195 

zijn. Op Facebook circuleren talloze 
foto’s van zieke kinderen, mishandel-
de dieren en politieke stellingnames 
die met een muisklik kunnen worden 
ondersteund. “Makkelijk engage-200 

ment”, noemt Van Dijck dit 
clicktivism. “Het is laagdrempelig en 
weinig verplichtend. Als het in plaats 
zou komen van werkelijke betrokken-
heid, zou ik het niet toejuichen.” Het 205 

is echter onontkoombaar: wie blik-
semsnel mensen wil mobiliseren, 
doet dat door likes en volgers te ver-
zamelen. Wie voor zijn digitale aan-
hang zijn sociale gezicht wil opzet-210 

ten, kan dat op efficiënte wijze doen 
door posts4) van goede doelen, 
mooie spreuken en andere hypercor-
recte schrijfsels van een like te voor-
zien: een klik is een kleine moeite en 215 

je wordt er nooit slechter van. 

(12) Er zijn mensen die erop wijzen 
dat George Orwell5) Facebook zag 
aankomen, lang voordat het bestond. 
We citeren uit zijn boek 1984 over de 220 

nieuwe taal van een totalitair regime, 
genaamd Newspeak: “Zie je niet dat 
het hele doel van Newspeak is om de 
reikwijdte van gedachten in te per-
ken? Uiteindelijk wordt het onmoge-225 

lijk om nog tegendraads te denken, 
omdat er geen woorden meer zijn 
waarin we zoiets kunnen uitdrukken. 
Ieder concept dat ooit nodig kan zijn, 
wordt uitgedrukt in één woord, waar-230 

van de betekenis is vastgelegd en 
waarvan alle andere betekenissen 
zijn uitgewist en vergeten. […] Elk 
jaar minder en minder woorden en 
het bereik van het bewustzijn wordt 235 

steeds een beetje kleiner.” 
(13) Wat lezen we hier? Is dit niet 
een onversneden Nostradamus6)-
achtige aankondiging van de like-
knop? Staan we werkelijk aan het 240 

begin van een tijdperk waarin een 
groot bedrijf bepaalt hoe we de 
wereld om ons heen benoemen? Zó 
heet zal de soep vast niet worden 
gegeten, maar een tikje griezelig is 245 

het wel. Het is maar goed dat dit 
artikel nog ouderwets op papier is 
gedrukt. Als u het waardeert, zou u 
een briefje of een mailtje kunnen 
sturen, maar ons liken op Facebook 250 

vinden we stiekem ook best leuk, 
hoor.  
 

 
  naar: Mark Traa 
  uit: HP/De Tijd, 7 november 2012 
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noot 1 like-knop: knop op Facebook waarmee je met één (muis)klik kunt aangeven of je iets 

leuk of niet leuk vindt 

noot 2 Facebook: sociaalnetwerksite om online contact te kunnen onderhouden 

noot 3 comment: commentaar, reactie 

noot 4 post: berichtje 

noot 5 George Orwell (1903-1950) was een Britse schrijver, journalist en criticus. 1984 is een 

van zijn bekendste werken en een aanklacht tegen het stalinisme en totalitarisme. 

noot 6 Nostradamus (1503-1566) was een Franse voorspeller die volgens zijn aanhangers 

een aantal belangrijke internationale gebeurtenissen, zoals de Wereldoorlogen, 

voorspeld heeft. 
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Tekst 2 

 
Burn-out 

 
(1) Cynisch, oververmoeid, teleurge-
steld: steeds meer jongeren (nou ja, 
mensen tot 35 jaar) krijgen te maken 
met een burn-out, meldde het onder-
zoeksbureau SKB begin deze week. 5 

SKB (Stichting Kwaliteitsbevordering 
van Bedrijfsgezondheidszorg) was tot 
dit inzicht gekomen op basis van een 
‘vitaliteitsonderzoek’ bij vierentwintig 
organisaties. 10 

(2) Dat de burn-out oprukt onder 
jongeren, is al een tijdje bekend. Tien 
jaar geleden vormden jongeren onder 
de 35 jaar (de zogeheten Y-genera-
tie) nog de meest vitale leeftijds-15 

groep, nu moeten ze machteloos 
toezien hoe hun bejaarde collega's 
zingend bergen werk verzetten, ter-
wijl zij zich met hun laatste krachten 
richting station slepen om de trein 20 

naar huis te halen. 
(3) Wel nieuw was een van de oorza-
ken die door SKB werd aangevoerd: 
de groep mensen die de onderzoe-
kers hadden gesproken, leed niet 25 

zozeer onder een toegenomen werk-
druk – want dat werk is de afgelopen 
jaren niet zo vreselijk veranderd – 
maar onder een toegenomen privé-
druk. Die toegenomen privédruk had 30 

vooral te maken met de sociale 
media: Facebook, Twitter, Tumblr; de 
plekken waar op elk moment van de 
dag vrienden of kennissen wel iets 
lolligs willen delen. Ze geven een 35 

lezing over iets, ze hebben een berg 
beklommen voor iets. De hond is 
dood, het kind wordt twee, ze zijn uit 
eten met beroemde vrienden en doen 
daar, al etend, uitgebreid verslag 40 

van. 

(4) Je zou denken: begraaf de hond, 
geef het kind een taart en een ca-
deautje, geniet tijdens het eten met je 
beroemde vrienden lekker van hun 45 

beroemde gezelschap. Maar zo werkt 
het voor veel mensen niet. Wat ze 
meemaken, bestaat pas echt als ze 
het hebben gedeeld, en wat ze delen, 
zijn bij voorkeur dingen die hun 50 

status verhogen, dus interessantig-
heden – tenzij koketteren met sneu 
levensleed juist een belangrijk onder-
deel is van die status, want die geval-
len heb je ook. 55 

(5) Wat sociale media anders maakt 
dan de gewone sociale contacten 
van vroeger, is dat ze er steeds zíjn. 
Elk mens ontleent zijn zelfbeeld aan 
het beeld dat de ander van hem 60 

heeft; dat was ook voor de uitvinding 
van sociale media zo. Maar die ander 
verdween uit beeld op het moment 
dat je je eigen huis binnenging. Van-
af dat moment kon je onbespied je 65 

eigen lullige zelf zijn, in een versleten 
broek en met gezellige pantoffels 
aan. Nu slepen Facebookers en Twit-
teraars de ander mee naar binnen en 
houden ze hem continu bij zich, tot in 70 

bed, bad en op de wc aan toe. De 
blik van de ander blijft altijd op ze 
gevestigd, zoals zij ook altijd naar 
anderen kijken; en dus moet iede-
reen non-stop leuk blijven. Dat is 75 

doodvermoeiend. 
(6) Een onderzoeker die al jaren wijst 
op de negatieve effecten van sociale 
media is de Amerikaanse sociologe 
Sherry Turkle. In 1995 was ze nog 80 

zeer optimistisch over de virtuele we-
reld die voor veel mensen als een 
bevrijding werd ervaren: online kon-
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den mensen hun gedroomde, betere 
zelf zijn. Daar is ze van teruggeko-85 

men. In 2011 publiceerde ze Alone 
Together, waarvoor ze jarenlang 
gesprekken had gevoerd met honder-
den kinderen, jongeren en volwas-
senen over hun ervaringen met 90 

nieuwe media. De paradoxale situatie 
is, volgens Turkle, dat de voortduren-
de bereikbaarheid en niet aflatende 
communicatie met anderen uiteinde-
lijk vooral een groot gevoel van een-95 

zaamheid teweegbrengen. 
(7) In 2012 ging de Britse auteur 
Andrew Keen in zijn boek De digitale 
afgrond nog een stapje verder: vol-
gens Keen zijn we “niet meer dan 100 

beeltenissen van onszelf in deze 

heerlijke nieuwe transparante media” 
en vormen sociale media een bedrei-
ging voor de individuele vrijheid, het 
geluk en wellicht ook de persoonlijk-105 

heid van de moderne mens. “Maar je 
eraan onttrekken is ook lastig”, zegt 
Keen: “we zijn in een soort reputatie-
economie beland, die het steeds 
moeilijker maakt om níet in een net-110 

werk te zitten.” 
(8) “Misschien moeten mensen op de 
sociale media meer gaan praten over 
wat er níet zo goed gaat”, zei een 
opgebrand meisje tegen de NOS1). 115 

Dat is een heel goed idee. Minder 
vaak op Twitter of Facebook kijken 
kan natuurlijk ook. Opzouten, die 
ander. 

 
  naar: Wilma de Rek  
  uit: de Volkskrant, 13 april 2013 
 

noot 1 NOS: Nederlandse Omroepstichting, publieke omroep voor televisie en radio 
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Tekst 3 

 
Nederland, talenland? 

 
(1) Het onderwijs in vreemde talen 
staat in Nederland onder druk. Uni-
versiteiten dreigen te kleine afdelin-
gen op te heffen met als argument: 
bezuinigen, te weinig studenten, dus 5 

niet voldoende maatschappelijk rele-
vant. Toch horen vreemde talen tot 
de Nederlandse identiteit. We heb-
ben een lange traditie van meertalig-
heid. De zeventien verenigde provin-10 

ciën waren drietalig Nederlands, 
Duits en Frans. Stadhouder Willem III 
sprak als koning van Engeland en 
Ierland ook Engels. Het Frans was 
eeuwenlang de taal van de Hollandse 15 

adellijke families. De Oranjes hadden 
hun Duitse wortels. Als handelsnatie 
legden we gemakkelijk contact met 
andere volken. Onze geschiedenis 
laat zien dat we een open cultuur 20 

zijn, ook wat de talen die wij spreken 
betreft.  
(2) Daarin paste ook het talenonder-
wijs zoals dat in Nederland georgani-
seerd was. De opbouw was logisch. 25 

Op de basisschool werd voorzichtig 
een eerste vreemde taal aangeleerd, 
vroeger Frans, tegenwoordig Engels. 
Vervolgens kwamen daar op de 
middelbare school de buurtalen bij: 30 

Engels of Frans en Duits. En met die 
bagage kon men op de universiteit of 
het hbo verder studeren: Romaanse 
talen, Slavische talen, Scandinavi-
sche talen, Chinees, Japans, Ara-35 

bische talen – een situatie die ons 
land geen windeieren heeft gelegd. 
Onze export heeft geprofiteerd van 
deze kennis van andere talen en 
culturen. 40 

(3) Hierin is sinds een aantal jaren de 
klad gekomen. Vreemde talen zijn 

minder populair geworden. Misschien 
omdat er meer oog gekomen is voor 
de Nederlandse eigenheid. Misschien 45 

omdat er in Nederland een soort 
collectieve overtuiging is gegroeid 
dat het Engels voldoende is om je 
internationaal te kunnen redden. Een 
andere remmende factor is dat het 50 

voortgezet onderwijs meer ruimte 
heeft gekregen om zelf de lessen-
tabellen te bepalen. In de praktijk 
blijkt dit vaak ten koste te gaan van 
het onderwijs in andere talen dan 55 

Engels met als gevolg dat leerlingen 
steeds minder kiezen voor meerdere 
vreemde talen. Hierdoor komen er 
ook minder talenstudenten en dus 
ook minder docenten. Een vicieuze 60 

cirkel.  
(4) Die eenzijdige nadruk op het 
Engels is een vergissing. Niet omdat 
Engels onbelangrijk is. Het is de 
belangrijkste wereldtaal. Maar het 65 

verschil met een aantal landen die 
ons omringen, is dat wij Engels zien 
als een communicatietaal, terwijl 
anderen Engels beschouwen als een 
sabir, een code, een praktische 70 

gebruikstaal voor instructies, com-
mando’s of afspraken. Naast deze 
zakentaal gebruiken ze liever zo veel 
mogelijk hun eigen moedertalen voor 
de dagelijkse en meer persoonlijke 75 

contacten, zoals dit het geval is bin-
nen de Deutsch-Französische Briga-
de, een gezamenlijke Duits-Franse 
legereenheid. Voor deze Franse en 
Duitse militairen is Engels de com-80 

mandotaal en worden Frans en Duits 
gesproken in de dagelijkse contac-
ten. Iedereen kent passief de taal 
van de ander, maar wanneer men in 
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graad opklimt, moet het Frans of 85 

Duits ook actief worden beheerst. 
Deze praktijk getuigt van een ander 
taalbewustzijn in deze landen. 
Mensen die vooral met onze buur-
landen Frankrijk en Duitsland con-90 

tacten onderhouden, weten hoe 
belangrijk het is om goodwill te 
kweken via het spreken van de 
landstaal. De Fenedex, die bedrijven 
helpt bij exportproblemen, is zich van 95 

deze situatie bewust en hamert 
voortdurend op het belang van een 
bredere talenkennis. 
(5) Hoe kunnen we het tij keren? In 
de eerste plaats zal de overheid het 100 

talenonderwijs misschien explicieter 
moeten propageren, zoals indertijd 
ook de exacte vakken onder de 
aandacht werden gebracht. In de 
tweede plaats moeten de middelbare 105 

scholen ruimte krijgen, ook finan-
cieel, om het talenonderwijs beter op 
de kaart te zetten. Dit kan nu dankzij 
de nieuwe Europese taalniveaus, het 
ERK, waarmee vooral het praktisch 110 

gebruik van de taal wordt gestimu-
leerd. Scholen moeten meer werk 
maken van de door het Europees 
Platform ondersteunde internationa-
liseringsprojecten, zoals correspon-115 

dentie en uitwisselingen. Leerlingen 
die dat willen, moeten meer vreemde 
talen kunnen leren in plaats van 
minder, zoals dat nu gebeurt op veel 

scholen die door bezuinigingen zijn 120 

getroffen. En ten slotte moeten de 
universiteiten en hbo-instellingen 
misschien meer dwarsverbindingen 
mogelijk maken, zodat ook studenten 
van andere studierichtingen zich 125 

langer kunnen verdiepen in een 
vreemde taal en cultuur. Daarbij 
moeten de talenopleidingen meer 
openstaan voor belangstellenden uit 
het bedrijfsleven. Op deze manier 130 

kan er in een breder verband meer 
kennis en begrip opgedaan worden 
voor de ons omringende culturen, en 
daar zullen onze zakelijke relaties 
van profiteren. 135 

(6) Onze minister van Buitenlandse 
Zaken, Frans Timmermans, hield 
onlangs in Die Zeit, een Duitse 
weekkrant, een pleidooi voor het 
onderwijs Duits in Nederland. Het-140 

zelfde deed hij enige jaren geleden 
ten gunste van het Frans. Als diplo-
maat weet hij als geen ander hoe 
belangrijk talenkennis is om misver-
standen te voorkomen, om respectvol 145 

en open met anderen om te gaan, om 
Nederland op de Europese kaart te 
houden. Want niet twee-, maar meer-
taligheid is de Europese realiteit en 
ook de Europese rijkdom. Het siert 150 

ons Nederlanders om daar meer oog 
voor te hebben. Meer talen zorgen 
voor meer empathie, meer bewe-
gingsruimte en meer welvaart. 

 
  naar: Camiel van Woerkum 
  uit: Levende Talen Magazine, 2013/2  
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Tekst 4 

 
Sleutelen aan voedsel 

 
(1) Heeft u het ook gelezen? Neder-
land heeft een gentechvrije zone! 
Rond Nijmegen mag in een gebied 
van dertien hectare rond de stad 
geen boer genetisch gemodificeerde 5 

gewassen verbouwen. Persoonlijk 
was ik even vergeten wat er zo erg 
was aan gentech, maar een van de 
initiatiefneemsters legde het uit: “Het 
is een aantasting van de biodiversi-10 

teit. De genetisch veranderde plant 
blijft overeind als je die met aange-
past gif bespuit, maar de rest van het 
leven op het land en in de bodem 
gaat eraan. Bovendien is het zaad 15 

dat nodig is om gentechlandbouw te 
plegen, niet vrij verhandelbaar. Er 
rust patent op dat in handen is van 
een paar grote multinationals.” 
(2) Dat laatste klopt. Genetisch ge-20 

modificeerd zaad wordt vaak betrok-
ken van agressieve multinationals, 
zoals het beruchte bedrijf Monsanto. 
Vooral voor arme landen, die ver-
beterde gewassen juist zo hard nodig 25 

hebben, is dat een groot probleem. 
Toch heeft dat bezwaar meer te 
maken met toezicht op monopolie-
vorming, met regelgeving, dan met 
gentechnologie op zichzelf. Voor 30 

Afrikaanse boeren die wel aan 
gentech doen, is de Europese angst 
voor ‘geklooi met voedsel’ minstens 
zo’n groot probleem. Die angst kost 
hun namelijk een afzetmarkt. 35 

(3) Wat is er eigenlijk zo erg aan dat 
geklooi? Er wordt toch al veel langer 
gesleuteld aan onze gewassen, zo-
dat ze resistenter zijn tegen nare 
ziekten, sneller geld opbrengen of 40 

aantrekkelijk ogen voor de consu-
ment? Niemand die het erg lijkt te 

vinden. Genetische modificatie is 
vooral een manier van slimmer 
sleutelen. Omdat we de bouwstenen 45 

van gewassen en dieren beter ken-
nen, kunnen we veel doelgerichter 
een soort produceren met gewijzigde 
erfelijke eigenschappen. Zo kan maïs 
die altijd werd bedreigd door één 50 

bepaald kevertje tegen dat beestje 
immuun gemaakt worden. Betekent 
dat niet juist dat je minder gif hoeft te 
spuiten? Het kevertje vormt dan 
immers geen bedreiging meer.  55 

(4) Het is ook maar de vraag, of 
gengewassen de huidige biodiversi-
teit op het Nederlandse platteland 
kunnen bedreigen. Van ecologisch 
evenwicht is op onze akkers namelijk 60 

allang geen sprake meer. Voordat 
hier één genetisch gemodificeerde 
plant was gepoot, werden de akkers 
lustig bespoten met DDT1), en 
gespoten wordt er nog steeds. 65 

(5) De weerzin tegen ‘het gerommel 
met eten’ zit waarschijnlijk dieper: we 
geloven graag dat Moeder Natuur 
altijd gelijk heeft. Maar zelfs wie ont-
zag heeft voor haar enorme diversi-70 

teit moet toegeven dat zij ook niet 
volmaakt is. Wat is er nou zo waarde-
vol aan kanker? Of aan de malaria-
mug? Is het echt zo erg om via gene-
tische manipulatie een mug te kwe-75 

ken die geen malaria overbrengt? Of 
om graan te fabriceren dat beter 
tegen droogte kan? 
(6) Misschien moeten we het geloof 
dat wij de natuur alleen maar kunnen 80 

verpesten maar eens loslaten. Kleine 
verbeteringen betekenen niet auto-
matisch het ineenstorten van een 
holistische orde. Zoals met alle snel 
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voortschrijdende technologie is het 85 

belangrijker ervoor te zorgen dat die 
niet in handen blijft van een paar 
slimme, geldbeluste bedrijven. 

 
naar: Leonie Breebaart, 
uit: Trouw, Letter & Geest, 8 & 9 december 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

noot 1 DDT: sinds 1942 gebruikt bestrijdingsmiddel tegen insecten dat later wegens zeer 

schadelijke bijwerkingen in veel landen verboden werd 

einde  
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Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 13 mei

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  De wereld als jury 

 
“Castingshows zijn goedkoop om te maken, omdat er immers geen 
professionele acteurs betaald hoeven te worden. Het concept kan 
bovendien worden losgelaten op elk thema.” (regels 21-25) 

1p 1 Citeer uit alinea 2 een zin die ook aangeeft dat dit soort shows financieel 
aantrekkelijk is. 
 

1p 2 Wat is de functie van de woordspeling ‘creality’, gelet op de gedachtegang 
in alinea 3? 
Met de woordspeling ‘creality’ wordt  
A aangegeven dat in de derde generatie realityprogramma’s een 

werkelijkheid gecreëerd wordt. 
B bedoeld dat in de laatste generatie reality-tv de make-over centraal 

staat. 
C de rol van casting benadrukt die nodig is voor een bepaald soort 

realityprogramma’s. 
D het creatieve vakmanschap getypeerd dat schuilgaat achter een 

realityprogramma. 
 
De tekst ‘De wereld als jury’ kan in vier tekstdelen worden verdeeld. Aan 
deze tekstdelen kunnen achtereenvolgens de volgende kopjes worden 
toegekend: 
deel 1: Voorbeeld reality-tv 
deel 2: Kenmerken castingshows 
deel 3: Gevolgen castingmentaliteit  
deel 4: De positieve werking van het castingprincipe 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
In alinea 4 wordt het programma Big Brother besproken, evenals het 
begrip ‘castingshow’. 

3p 5 Leg in eigen woorden uit wat volgens Henri Beunders het wezenlijke 
verschil is tussen de realityshow Big Brother en de moderne 
castingshows. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 25 woorden. 
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1p 6 Welke van onderstaande beweringen typeert de inhoud van alinea's 3 en 
4 het beste? 
In alinea’s 3 en 4  
A worden problemen rond realityshows gesignaleerd en oplossingen 

daarvoor voorgesteld. 
B worden voor- en nadelen van realityshows afgewogen en conclusies 

daaruit getrokken. 
C wordt de ontstaansgeschiedenis van realityshows geschetst en hun 

huidige situatie besproken. 
D wordt een standpunt ten aanzien van realityshows ingenomen en 

weerlegd. 
 
In alinea 5 wordt gesteld dat er een castingmaatschappij is ontstaan. 

2p 7 Noem drie verschillende maatschappelijke terreinen waar het 
castingprincipe is doorgedrongen, volgens de tekst.  
 
“Bijna alles wat we doen, vindt mogelijk voor een ons onbekend publiek  
plaats. En precies dat inzicht verandert onze manier van denken, onze 
waarneming, onze zelfpresentatie.” (regels 131-136) 

1p 8 Welke drogreden zou een kritische lezer in het bovenstaande citaat vooral 
kunnen aanwijzen? 
A een cirkelredenering 
B een onjuist beroep op causaliteit 
C het maken van een verkeerde vergelijking 
D het ontduiken van de bewijslast 
 
Met betrekking tot castingshows wordt in alinea 5 geconstateerd: “Het 
gaat overigens vaak om het grootste idool en niet om het grootste talent.” 
(regels 109-111) 

1p 9 Citeer uit alinea 8 de zin waarin met betrekking tot de politiek een 
vergelijkbare constatering wordt gedaan. 
 

1p 10 Met welke omschrijving kan de functie van alinea 8 ten opzichte van 
alinea 7 het beste worden getypeerd?  
Alinea 8  
A gaat verder met de opsomming in alinea 7. 
B geeft argumenten bij het standpunt in alinea 7. 
C maakt een vergelijking met voorbeelden in alinea 7. 
D trekt een conclusie uit de argumentatie in alinea 7. 
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tekstfragment 1 
 
De laatste tien jaar is er een nieuw soort idool op het wereldtoneel 
verschenen: degene die beroemd is van het beroemd zijn. Paris Hilton, 
Anna Nicole Smith of, in eigen land, Terror Jaap en Britt Dekker: ze zijn 
niet zozeer beroemd om een of andere uitzonderlijke prestatie. Ze komen 
uit een realityshow waarin hun persoonlijkheid het werk deed. Gevat, 
lomp, of juist onnozel: zolang je maar ‘authentiek’ en ‘gewoon jezelf’ bent, 
kun je erdoor ontdekt worden. De traditionele relatie tussen inspanning en 
honorering is bij deze mensen radicaal verbroken: maximale 
mediabeloning tegen minimale inspanning. Tv-shows als The Voice, 
X Factor of Oh oh Cherso (Haagse uitgaansjongeren op een Grieks 
vakantie-eiland) laten allemaal zien dat je met ‘gewoon jezelf zijn’ dat 
Arcadië van de roem kunt bereiken.  
 
 naar: Christiaan Weijts, Kauwgom voor de ogen 
 
In tekstfragment 1 staat één type realityshow centraal. In de hoofdtekst 
worden meerdere typen realityshows besproken. 

1p 11 Hoe wordt het type realityshow uit tekstfragment 1 in termen van de 
hoofdtekst genoemd? 
A zwaailichttelevisie 
B emotietelevisie 
C crealitytelevisie 
D make-overtelevisie 
 
De redenering in alinea 9 is onder meer gebaseerd op voorbeelden.  

1p 12 Op welk ander argumentatieschema wordt daarnaast vooral een beroep 
gedaan? 
een argumentatieschema op basis van 
A kenmerk of eigenschap 
B oorzaak en gevolg 
C overeenkomst en vergelijking 
D voor- en nadelen 
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“Alles gaat kortom om de enscenering en dat leidt tot oppervlakkigheid.” 
(regels 215-217) 

1p 13 Welke van onderstaande uitspraken geeft het beste aan wat hiermee 
bedoeld wordt, gelet op de tekst? 
A Er is sprake van een schijnvertoning op sociale netwerksites op het 

gebied van informatieverschaffing, waardoor de informatie onjuist en 
nietszeggend is. 

B Gebruikers van sociale netwerksites creëren een ideaalbeeld van 
zichzelf, wat vraagtekens oplevert over het realiteitsgehalte en 
zinvolheid van dat beeld. 

C Op sociale netwerksites bepalen de gebruikers zelf welke persoonlijke 
informatie ze over zichzelf plaatsen, waardoor die informatie niet laat 
zien hoe iemand echt is. 

D Sociale netwerksites hebben als kenmerk dat mensen een droombeeld 
van zichzelf neerzetten, wat echt inhoudelijk contact met andere 
gebruikers in de weg staat. 

 
“De castingmaatschappij biedt een oplossing voor dit dilemma”.  
(regels 257-258) 

2p 14 Welk dilemma wordt hier bedoeld? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 
“Te midden van een zee aan keuzes biedt deze tenminste nog een klein 
beetje houvast.” (regels 287-290) 

3p 15 Leg uit op welke manier de castingmaatschappij houvast kan bieden. 
Baseer je antwoord op de alinea’s 11 en 12. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
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tekstfragment 2 
 
Veel twintigers proberen te voldoen aan een zelfopgelegd ideaalbeeld. Ze 
streven naar perfectie. Met bewerkte portretten van generatiegenoten 
geeft ontwerpster Boudewien van den Berg dit ideaal een gezicht. 
Interpretation of a generation heet het project.  
Van den Berg kwam op het idee toen ze ongeveer een jaar geleden 
krantenartikelen las over de kwalen van twintigers, ‘de generatie Y’: het 
streven naar perfectie en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen, met 
ontevredenheid en soms depressie en angsten tot gevolg. “Ik ben met 
generatiegenoten gaan praten, maar ook met de generatie van mijn 
ouders. Die hadden vroeger natuurlijk óók ambities, maar de huidige 
generatie twintigers lijkt het er veel moeilijker mee te hebben. Wij moeten 
meer van onszelf. Je bent je de hele tijd bewust van alle opties, van alles 
wat je zou kúnnen doen en willen. Als je je eigen doelen niet 
verwezenlijkt, voelt dat al snel als falen.” 
“Het project draait vooral om twee dingen”, zegt Van den Berg: “de onder 
twintigers gevoelde verwachting van het perfect moeten zijn en de 
mogelijkheid een beeld van jezelf te construeren.” 
 
 naar: Sara Berkeljon, Generatie Perfectie 
 
Zowel in de hoofdtekst als in tekstfragment 2 wordt geschreven over 
mensen die proberen te voldoen aan een ideaalbeeld. 

1p 16 Wat is het belangrijkste verschil tussen de hoofdtekst en tekstfragment 2? 
A In de hoofdtekst gaat het om castingshows en in tekstfragment 2 om 

een generatieconflict. 
B In de hoofdtekst gaat het om de hele maatschappij en in 

tekstfragment 2 om een specifieke groep. 
C In de hoofdtekst gaat het om verschillende eigenschappen en in 

tekstfragment 2 alleen om ambitie. 
D In de hoofdtekst gaat het om zelfenscenering en in tekstfragment 2 

vooral om het perfecte uiterlijk. 
 

1p 17 Hoe kan de tekst ‘De wereld als jury’ het beste getypeerd worden? 
A deels als analyse over de invloed van castingshows en deels als 

beschouwing over authenticiteit in de huidige maatschappij 
B deels als kritiek op het aan castingshows gehechte belang en deels 

als een oproep om voorzichtig te zijn met sites zoals Facebook 
C deels als onderzoek naar de invloed van programma’s als Idols en 

deels als waarschuwing voor de zelfenscenering in castingshows 
D deels als relaas van het verschijnsel castingshow en deels als betoog 

voor het behoud van de eigen identiteit 
 

Pagina: 290Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-14-1-o 7 / 8 lees verder ►►►

De titel van de tekst is een vergelijking. 
3p 18 Leg de titel uit, gelet op de strekking van de tekst. Ga daarbij in op beide 

elementen van de vergelijking. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

1p 19 Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de hoofdgedachte 
van de tekst ‘De wereld als jury’ weer? 
A Castingshows kennen een lange ontstaansgeschiedenis, lopend van 

simpele reality-tv tot slim amusement op basis van het concept van 
zelfmaakbaarheid, waarbij het einde van de mogelijkheden nog niet in 
zicht is. 

B De castingmaatschappij is verantwoordelijk voor de toename van 
oppervlakkige contacten tussen en concurrentiestrijd onder vooral 
jongeren en aan deze ontwikkeling moet een halt worden 
toegeroepen. 

C De castingmaatschappij leidt tot minder diepgaande communicatie en 
gedwongen gedragsaanpassing van mensen, maar ze maakt de 
ingewikkelde werkelijkheid ook beter te overzien. 

D Ondanks het feit dat de huidige gemeenschap onoverzichtelijk is 
geworden, heeft ieder dankzij castingshows de mogelijkheid zich te 
onderscheiden en dat wordt tegenwoordig als normaal beschouwd. 

 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 2  Groenwassen 

 
18p 20 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 

180 woorden van de tekst ‘Groenwassen. De milieupretenties van de 
mode.’ 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke problemen zich voordoen in de productielijn van de 

modebranche; 
 welke trend gaande is in de modewereld en welke twee kant-

tekeningen gemaakt worden bij deze trend; 
 welke kritiek op keurmerken geuit wordt; 
 op welke manier de consument tegen groenwassen wordt beschermd, 

welke problemen zich daarbij voordoen en wat het gevolg daarvan is 
voor de consument; 

 welke aanbeveling gegeven wordt aan de consument. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
De wereld als jury 

 
(1) Twee minuten duurt het televisie-
optreden van Sander uit Wage-
ningen. Met een beetje pech blijft het 
hem de rest van zijn leven achter-
volgen. Presentator Eddy Zoëy van 5 

het datingprogramma Take me out 
heeft zijn arm om de negentienjarige 
jongen heen geslagen. “Ik hoop dat 
je met een meisje weg kan gaan”, 
zegt Zoëy. “Maar eerst mogen ze je 10 

beoordelen op het uiterlijk. Dames! 
Kom maar op met jullie stemmen.” 
Het ene na het andere bordje kleurt 
rood. De dames willen hem niet. 
Sander zakt door de grond. Eén 15 

troost voor Sander: hij is niet alleen. 
Twaalf jaar nadat Big Brother1) voor 
maatschappelijk debat zorgde, 
produceert reality-tv nog altijd 
dagelijks winnaars en verliezers.  20 

(2) Castingshows2) zijn goedkoop om 
te maken, omdat er immers geen 
professionele acteurs betaald hoeven 
te worden. Het concept kan boven-
dien worden losgelaten op elk thema. 25 

Van modellen en mode tot talenten-
jachten en relatiebemiddeling. De 
onderwerpen mogen verschillen, de 
aanpak is grotendeels dezelfde. Uit 
een veelvoud aan aanmeldingen 30 

wordt een bonte groep jonge mensen 
geselecteerd. Die moeten vervolgens 
in een afvalrace bewijzen dat zij het 
beste kunnen koken of het grootste 
zangtalent zijn. Daarbij worden zij op 35 

de voet gevolgd door een jury. Liefst 
ook door de kijkers thuis, want hun 
sms’jes zijn een welkome bron van 
inkomsten. Voor de winnaar ligt een 
baan of een platencontract in het 40 

verschiet. 

(3) De huidige castingshow is niet 
opeens uit de lucht komen vallen. 
“Het is niet zomaar reality-tv”, vertelt 
mediawetenschapper Maarten 45 

Reesink, verbonden aan de Univer-
siteit van Amsterdam. “Het reality-
genre begon al veel eerder, met wat 
ik maar ‘de zwaailichttelevisie’ noem. 
Hierbij kon de kijker meerijden met 50 

politie of brandweer. Daarna kwam 
de emotietelevisie: All you need is 
love. Met Big Brother brak in 1999 
een heel nieuw tijdperk aan.” De 
omstreden show, waarbij een zorg-55 

vuldig geselecteerde groep deel-
nemers zo’n honderd dagen in een 
met camera’s volgestouwd huis 
moest doorbrengen, zou het proto-
type worden van wat Reesink ‘de 60 

derde generatie reality-programma’s’ 
noemt. “Het is reality, maar 
gecreëerd voor de televisie. ‘Creality’ 
dus. Casting is daarbij cruciaal. Dat 
geldt ook voor de vierde en voorlopig 65 

laatste generatie reality-tv: de make-
over. Of het nou een huis, garderobe 
of lichaam betreft, alles gaat radicaal 
op de schop en de kijker volgt dit op 
de voet.” 70 

(4) De moderne castingshows zijn 
veelal een combinatie van die laatste 
twee categorieën. Vergeleken met 
vroeger is de nadruk steeds sterker 
op succes komen te liggen. “Zo 75 

bezien was Big Brother heel onschul-
dig”, stelt Henri Beunders, hoogleraar 
media, geschiedenis en cultuur aan 
de Rotterdamse Erasmus Universi-
teit. “Big Brother zou volgens som-80 

mige psychologen een gevaarlijk 
experiment zijn. Flauwekul. Big 
Brother ging uit van de gedachte dat 
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ook gewone mensen die bij elkaar 
worden gezet, interessant kunnen 85 

zijn. Bij de nieuwe generatie casting-
shows is het omgekeerd. De kern is 
juist dat je níet zomaar jezelf kunt 
zijn. De boodschap van programma’s 
als Idols3) is dat je succes moet 90 

hebben. Je moet veranderen.” De 
prestatiedwang wordt nog eens ver-
sterkt door de populariteit van het 
make-over-genre. Bovenop de 
keiharde concurrentiestrijd van de 95 

castingshow verheerlijkt dit de indivi-
duele maakbaarheid. 
(5) Het resultaat is de democratise-
ring van het idolendom; tegelijkertijd 
met die nieuwe celebrity-cultuur is 100 

een snoeiharde afzeikpraktijk ont-
staan. Daarbij cast de massa mee en 
kandidaten kunnen ieder moment 
worden weggestemd. Hun succes 
gaat daardoor gebukt onder een per-105 

manente voorwaardelijkheid. Eén 
misstap of ondoordachte opmerking 
en het kan voorbij zijn met de roem. 
Het gaat overigens vaak om het 
grootste idool en niet om het grootste 110 

talent. Hoe populair castingshows 
ook zijn, deskundigen verwachten dat 
ze net als alle televisietrends eerder 
vroeger dan later uit de gratie zullen 
raken. Dat geldt niet voor de mentali-115 

teit die zij propageren. Het achter-
liggende idee – bewijs ons maar 
eens dat jij uniek bent en wel iedere 
dag opnieuw – is overal doorge-
drongen. Er is een castingmaat-120 

schappij ontstaan. 
(6) Onder die titel verscheen in 
Duitsland afgelopen jaar een boek, 
onder redactie van de in Tübingen 
docerende mediawetenschapper 125 

Bernhard Pörksen. “Bijna iedereen 
heeft tegenwoordig een mobieltje met 
camera. Daarmee kan diegene zich-
zelf of zijn buurman zomaar presen-
teren op een sociale netwerksite of 130 

een blog. Bijna alles wat we doen, 
vindt mogelijk voor een ons onbe-
kend publiek plaats. En precies dat 
inzicht verandert onze manier van 
denken, onze waarneming, onze 135 

zelfpresentatie.” Het gevolg is een 
ononderbroken ‘zelfenscenering’. 
“Mensen spelen voortdurend een rol”, 
aldus Pörksen. Als voorbeeld noem-
de hij YouTube4) een doorlopende 140 

castingshow. 
(7) De onderliggende mentaliteit 
heeft niet alleen op televisie en 
internet toegeslagen. Zij heeft 
daarnaast haar weerslag op 145 

bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. 
Sommige bedrijven selecteren 
personeel door middel van 
zogeheten recruitment games, die 
werken volgens het principe van de 150 

castingshows. Een groep jonge 
mensen wordt geselecteerd en krijgt 
vervolgens te maken met reallife-
situaties, bijvoorbeeld een steenrijke 
klant die zijn geld wil beleggen. Het 155 

bedrijf observeert hoe de kandidaten 
de opdracht samen uitvoeren. Dege-
ne die daarbij het meest overtuigt, 
krijgt een baan aangeboden. 
(8) De castingmentaliteit is ook in de 160 

politiek doorgedrongen. Nederlandse 
verkiezingscampagnes zijn één grote 
politieke castingshow geworden. 
Daarin staat niet deskundigheid, 
maar persoonlijkheid centraal. Politici 165 

doen alles om in de gunst te komen 
bij het publiek. Toppunt waren de 
lijsttrekkersdebatten voorafgaande 
aan de landelijke verkiezingen in 
2010, waarbij de politieke leiders 170 

tweegevechten hielden van vier 
minuten. Het resultaat had nog het 
meeste weg van een rap battle5). Op 
de achtergrond klapte en juichte de 
aanhang, te herkennen aan de 175 

gekleurde shirtjes. Zelfs het decor 
leek op dat van Idols: de opstelling 
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van de kandidaten, de felgekleurde 
lichten, de twee gelikte presentatoren 
en het opiniepanel dat tijdens de 180 

uitzending de beste debater zou 
uitverkiezen. De hele maatschappij is 
dus doordrenkt van het castingprin-
cipe. 
(9) De castingmaatschappij kan niet 185 

zonder gevolgen blijven voor de 
mensen die hierin opgroeien. Vol-
gens sommigen is onder invloed van 
de nieuwe spelregels dan ook een 
heuse castinggeneratie ontstaan. De 190 

Duitse journaliste Lara Fritzsche 
lanceerde deze term in een boek, 
waarvoor zij een groep jongeren 
volgde. Zij zag een generatie voor 
wie het leven een castingshow is, 195 

met de hele wereld als jury. “Hun 
bestaan wordt getekend door een 
overvloed aan mogelijkheden. Dat 
geldt voor studies, banen, maar ook 
voor vrienden en geliefden. Deze 200 

jongeren moeten voortdurend keuzes 
maken tussen tal van verschillende 
spullen, kansen en mensen. Casting 
is daarbij een handig instrument. We 
casten en worden gecast, zelfs in 205 

ons privéleven”, aldus Fritzsche. Dat 
wordt duidelijk op Facebook6). 
Gebruikers plaatsen op hun per-
soonlijke pagina informatie over zich-
zelf. Net als in castingshows kan het 210 

publiek, bestaande uit vrienden en 
kennissen, reageren. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen voortdurend een 
afweging maken hoe deze reacties 
hun profiel beïnvloeden. Alles gaat 215 

kortom om de enscenering en dat 
leidt tot oppervlakkigheid. Er lijkt een 
dwang te heersen om positief te 
blijven en vooral niet te moeilijk te 
doen. Eenzelfde mechanisme is 220 

werkzaam op Twitter7). Iedereen kan 
meekijken en daar is iedereen zich 
van bewust. Dus zien we vooral veel 
nietszeggende mededelingen. Dat 

stemt al met al niet vrolijk. We leven 225 

in een maatschappij waarin steeds 
meer mensen zich gedragen alsof ze 
in een castingshow zitten. Ze zijn 
zich ervan bewust dat ze in alles wat 
ze doen gevolgd, beoordeeld en 230 

misschien wel veroordeeld kunnen 
worden en spelen daardoor 
voortdurend een rol.  
(10) De vraag is of het anders kan. 
Mediawetenschapper Reesink heeft 235 

zijn twijfels. Het succes van het 
castingprincipe heeft volgens hem 
alles te maken met onze ingewikkel-
de samenleving: “Kijk, vroeger leefde 
je in een zuil. Dat schiep duidelijk-240 

heid. Daarna kwamen de subcul-
turen: je was bijvoorbeeld punk en op 
die manier wist je welke kleding aan 
te trekken en hoe je te gedragen. 
Maar tegenwoordig? De zuilen en de 245 

subculturen behoren grotendeels tot 
het verleden. Er zijn alleen nog snel 
wisselende ‘lifestyles’. De ene dag 
kan ik naar Ajax gaan, de volgende 
avond bezoek ik een concert van 250 

Vivaldi. Het gevolg is dat we gere-
geld andere rollen moeten spelen. 
Tegelijkertijd geldt dat je jezelf moet 
blijven, authentiek moet zijn. De 
spanning tussen die twee, hoe ‘deal’ 255 

je daarmee?” 
(11) De castingmaatschappij biedt 
een oplossing voor dit dilemma, 
omdat zij met rolmodellen en 
antivoorbeelden een moraal biedt. Zij 260 

maakt de complexe werkelijkheid 
overzichtelijker door deze terug te 
brengen tot een reeks stereotypen, 
die ons helpen om situaties te 
ordenen. “Ik doe het zelf ook, hoor”, 265 

zegt Reesink. “Als ik mensen leer 
kennen, googel ik ze soms om niet 
voor verrassingen te komen staan en 
te kijken of diegene een vriend zou 
kunnen zijn.” 270 
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(12) “Tegenwoordig is het lastiger 
jezelf neer te zetten, je eigen 
identiteit te vinden”, zo merkt ook 
journaliste Fritzsche op. Dezelfde 
gemengde gevoelens heeft ze bij 275 

Facebook: “Je ontmoet als jongere 
niet langer alleen maar mensen uit je 
eigen dorp, zoals vroeger. Je kunt 
tegenwoordig chatten met mensen 
wereldwijd, maar het maakt de 280 

contacten wel oppervlakkiger. De 
castingmaatschappij dwingt jongeren 
om zichzelf te presenteren als merk.” 
Zo laat zich, ondanks toenemende 
oppervlakkigheid en prestatiedruk, 285 

het succes van de castingmaat-
schappij verklaren. Te midden van 
een zee aan keuzes biedt deze 
tenminste nog een klein beetje 
houvast. 290 

 
naar: Koen Haegens 
uit: De Groene Amsterdammer, 31 maart 2011 

 
 

Tekst 2 

 
Groenwassen 

De milieupretenties van de mode 
 
(1) Regelmatig vallen werknemers in 
Cambodjaanse kledingfabrieken flauw 
door blootstelling aan giftige verf- en 
lijmstoffen. Slachtoffers van deze 
aanvallen belanden met ademhalings-
problemen in het ziekenhuis en kampen 
op lange termijn met geheugenstoornis. 
Er werken naar schatting driehonderd-
duizend Cambodjanen in schoenen- en 
kledingfabrieken. De hoge concentra-
ties chemische middelen in de lucht van 
de slecht geventileerde fabrieken zijn 
niet het enige probleem waar zij mee te 
maken hebben. Respect voor arbeids-
rechten, zoals een eerlijk loon en de 

vrijheid lid te worden van de vak-
beweging, is niet vanzelfsprekend.  
(2) Berichtgeving over dit soort mis-
standen is geen zeldzaamheid. Van 
2006 tot en met 2010 zijn volgens 
gegevens van de Schone Kleren 
Campagne bijna vijfhonderd textiel-
arbeiders omgekomen bij fabrieks-
branden in Bangladesh. Greenpeace 
ontdekte bovendien dat Chinese 
kledingfabrieken al jarenlang zwaar 
chemisch afval in rivieren dumpen. De 
giftige stoffen, waaronder metalen met 
kankerverwekkende en hormoon-
beïnvloedende eigenschappen, 

noot 1 Big Brother was een televisieprogramma waarin een groep mensen in een huis  

 samenleefde en bekeken en gevolgd werd. Wekelijks werd een deelnemer door de 

 kijker weggestuurd. De laatst overgebleven deelnemer won een geldprijs. 

noot 2 casting: selectie van kandidaten voor een specifieke rol 

noot 3 Idols: talentenjachtprogramma op televisie waarin gezocht wordt naar nieuw zangtalent

noot 4 YouTube: website waar filmpjes kunnen worden geplaatst en bekeken 

noot 5 rap battle: woordenstrijd door middel van rap 

noot 6 Facebook: sociale netwerksite waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met 

 anderen 

noot 7 Twitter: internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes publiceren 
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veroorzaken milieuschade en gezond-
heidsproblemen. 
(3) Een andere kwestie die al lange tijd 
tot verontwaardiging leidt bij ngo’s1), is 
de katoenteelt in Oezbekistan, een van 
de grootste katoenproducenten ter 
wereld. Uit onderzoek van onder meer 
de Environment Justice Foundation 
blijkt keer op keer dat in deze voor-
malige Russische deelstaat jaarlijks 
honderdduizenden kinderen worden 
gedwongen om onder barre leef- en 
werkomstandigheden katoen te 
plukken. Met enige regelmaat schrijven 
de media over modelabels die, vaak 
zonder dat ze het weten, gebruikmaken 
van deze katoenplantages. 

(4) Ook uit andere landen komen hard-
nekkige signalen van kinderarbeid. De 
Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen sloeg recent voor de 
tweede keer alarm over uitbuiting in 
vier textielfabrieken in de Indiase regio 
Tamil Nadu. Uit dit onderzoek bleek dat 
de meisjes die er werken, buitensporig 
overwerk moeten verrichten, verplicht 
op het fabrieksterrein wonen, in arme-
tierige slaapzalen slapen en verstoken 
zijn van hulp van vakbonden. 
(5) Een ver-van-ons-bedshow? Toch 
niet. Het grootste deel van de kleding 
die in Nederlandse winkels hangt, komt 
namelijk uit fabrieken in Azië, Oost-
Europa en Afrika. Populaire merken 
zoals Nike, Adidas, H&M, Zara, Canda, 
Tommy Hilfiger en Lacoste worden 
regelmatig in verband gebracht met 
bovengenoemde misstanden.  
(6) Inmiddels is in de modewereld een 
toenemend duurzaamheidsbewustzijn 
zichtbaar. Dezelfde bedrijven die 
vanwege hun milieuvervuiling en 
mensenrechtenschendingen in de 
media verschijnen, lanceren groene 
collecties, voorzien hun labels van 
duurzaamheidskeurmerken en 
publiceren vuistdikke rapporten over 

hun maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid als onderneming, hun 
zogenaamde Corporate Social 
Responsibility. Een deel van deze 
initiatieven komt tot stand na 
campagnes, lobby’s en maatschap-
pelijke druk. Zo hebben in reactie op de 
beschuldigingen van Greenpeace, 
C&A, H&M, Li Ning, Adidas, Puma en 
Nike een gezamenlijk plan gelanceerd. 
Dat plan moet ervoor zorgen dat hun 
toeleveranciers geen afval met giftige 
chemicaliën meer lozen. Ook hebben 
meer dan zestig modebedrijven en 
winkelketens toegezegd katoen uit 
Oezbekistan te boycotten vanwege de 
gedwongen (kinder)arbeid op de 
plantages. 
(7) Het lijkt erop dat het Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
door steeds meer modebedrijven 
omarmd wordt. Al dan niet vanuit de 
overtuiging dat consumenten het 
verwachten, geven modebedrijven 
nadrukkelijk blijk van hun MVO-beleid. 
Neem het gebruik van biologisch 
geteelde katoen in de kledingindustrie: 
dat nam volgens Textile Exchange in 
2010 met twintig procent toe ten 
opzichte van het jaar ervoor. De duur-
zame ontwikkelingen bij de mode-
merken kunnen worden gezien als 
veelbelovende eerste stappen in de 
richting van een schone, eerlijke 
kledingindustrie. 
(8) Toch is een volledig verantwoord 
geproduceerd kledingstuk, ondanks alle 
inspanningen, nog altijd fictie. Bedrijven 
die pogingen ondernemen om hun 
productieketen te verduurzamen, zijn 
dan ook te prijzen: door hun tijd- en 
kosteninvesteringen effenen zij als 
koplopers straks de weg voor de 
achterhoede. 
(9) De bescheiden vorderingen van de 
modewereld op het gebied van duur-
zaamheid staan echter vaak nauwelijks 
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in verhouding tot de realiteit. Zo is de 
katoen met het stempel van Textile 
Exchange niet volledig biologisch. Een 
stof die voor vijf procent uit biologisch 
geteelde katoen bestaat, mag het label 
al voeren. Dit verklaart het opmerkelijke 
gegeven dat er al jarenlang meer 
kleding onder het mom van biokatoen 
in de winkels wordt verkocht dan er ooit 
wereldwijd aan biologisch katoen is 
geteeld. Een vergelijkbare beperking 
kleeft aan het Better Cotton Initiative. 
Dit initiatief van meerdere bedrijven is 
een vorm van zelfregulering die slechts 
een beperkt aantal eisen stelt aan de 
productie van katoen. Bedrijven die 
eraan deelnemen, doen dan ook 
verdacht veel denken aan slagers die 
hun eigen vlees keuren. Waarom 
verzinnen ze hun eigen standaarden, in 
plaats van de internationale richtlijnen 
voor biologische katoen te volgen? 
(10) In de hedendaagse modewereld  is 
het zogenaamde ‘greenwashing’ 
(groenwassen), het groener of duur-
zamer voordoen van een bedrijf dan het 
daadwerkelijk is, niet vreemd. Een 
recent voorbeeld: het zwarte uittenue 
van het Nederlands elftal staat als 
groen te boek, omdat de producent er 
gerecyclede plastic flessen voor 
gebruikt. Voor één tenue zouden liefst 
dertien petflessen zijn hergebruikt. De 
milieuvriendelijkheid van de techniek, 
die trouwens al jaren wordt gebruikt 
voor het maken van het alom bekende 
fleece, is op z’n zachtst gezegd 
dubieus. Het hergebruiken van plastic 
flessen is beter dan er de afvalberg 
mee vergroten, maar het recyclen vergt 
een milieubelastend en energie-
intensief chemisch proces. 
(11) Een ander voorbeeld is de opmars 
van eco-efficiënte winkels bij Inditex, 
het bedrijf achter onder meer Zara. Het 
is de bedoeling dat in 2020 alle winkels 
van Zara honderd procent eco-efficiënt 

zijn, wat volgens Inditex wil zeggen dat 
ze weinig water en energie verbruiken 
en zo min mogelijk afval produceren. 
Erg spectaculair is de milieuopbrengst 
van Zara overigens niet: de voorge-
stelde maatregelen blinken – met de 
stijgende prijzen voor stroom en 
afvalbeheer – vooral uit in kosten-
efficiëntie. Kostenbesparing die wordt 
gepresenteerd als duurzaamheid is, 
vooral naarmate de modewereld de 
gevolgen van de recessie voelt, een 
beproefde strategie. 
(12) Kunnen consumenten die met een 
gerust geweten kleding willen kopen, 
dan vertrouwen op keurmerken? Ook 
daar is een kritische blik noodzakelijk. 
Dat heeft allereerst te maken met de 
grote hoeveelheid labels, logo’s en 
keurmerken. In Nederland bestaan 
zeker vijftig keurmerken op het gebied 
van milieu, dierenwelzijn en eerlijke 
handel. De wildgroei aan keurmerken 
schept verwarring. De Consumenten-
bond liet in 2010 in een onderzoek 
onder zijn leden zien, dat consumenten 
weinig inzicht hebben in de betekenis 
en waarde van een keurmerk.  
(13) Er zijn niet alleen te veel keur-
merken; te weinig keurmerken zijn 
onafhankelijk. Labels en logo’s wekken 
de indruk van een stempel van goed-
keuring door een certificatie-instelling. 
Vaak ontbreekt echter een onafhanke-
lijk kwaliteitsoordeel. In Europa bestaat 
bijvoorbeeld geen juridische verplich-
ting om biologische katoen te laten 
certificeren. Dit in tegenstelling tot 
biologische voeding. 
(14) Ten slotte is de betekenis van de 
verschillende keurmerken die op 
kledinglabels prijken niet eenduidig. 
Max Havelaar kijkt alleen naar eerlijke 
lonen en fatsoenlijke arbeidsomstandig-
heden op de katoenplantages. Over de 
milieuvriendelijkheid van de katoenteelt 
en over de werkomstandigheden in 
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naaifabrieken zegt het keurmerk vrijwel 
niets. Ökotex Standard 100 is ook strikt 
genomen geen milieukeurmerk, maar 
een set standaarden over stoffen die 
schadelijk zijn voor de gezondheid, 
bijvoorbeeld omdat ze allergische 
reacties bij de drager kunnen 
veroorzaken. 
(15) Om de Nederlandse kleding-
consument te beschermen tegen 
groenwassen hebben verschillende 
initiatieven voor transparantie het 
levenslicht gezien. Kritische organi-
saties zoals Rankabrand en Goede 
Waar prikken maar wat graag de 
duurzame claims van modemerken 
door. Voor het oog zijn de posities op 
de rangordelijstjes van de modemerken 
hoopgevend. Tussen 2010 en 2011 zijn 
de scores voor beleid op het gebied 
van milieu, klimaat en arbeidsomstan-
digheden van de merken die Ranka-
brand onderzocht flink verbeterd: 
gemiddeld met 45 procent. Vooral over 
de arbeidsomstandigheden publiceren 
merken steeds meer concrete 
informatie, signaleren mensen die de 
merken in de gaten houden. Bijna een 
derde van de 467 onderzochte 
bedrijven is aangesloten bij een 
initiatief zoals Made-By of de Fair Wear 
Foundation. Een vergelijkbare trend 
signaleert Goede Waar in de meest 
recente Kledingchecker2). “Steeds meer 
merken durven uitgebreider inzicht te 
geven in hun productieprocessen en 
duurzaamheidsinitiatieven”, aldus hun 
beoordeling van 325 kledingmerken.  
(16) Rankabrand en Goede Waar 
waarschuwen consumenten dat de 
beoordelingen geen garantie zijn voor 
duurzaamheid. Beide organisaties 
baseren hun oordeel primair op 

informatie die bedrijven zelf verstrek-
ken. Rankabrand struint websites af om 
publicaties over duurzaamheidsbeleid 
te verzamelen, de Kledingchecker 
vraagt bedrijven een vragenlijst in te 
vullen. Deze werkwijze verklaart moge-
lijk de prima positie op de rangorde-
lijsten van Rankabrand van onder meer 
Puma, Nike en Adidas en de hoge 
score van H&M in de Kledingchecker. 
Het risico bestaat dat de rangordes 
meer zeggen over de transparantie van 
modemerken dan over hun duurzame 
praktijken. Daarnaast is de veelheid 
aan beoordelingen ook misleidend: 
naast websites en apps van Kleding-
checker en Rankabrand zijn er zoge-
naamde winkelroutes voor eerlijk 
winkelen die gek genoeg allemaal 
andere winkeladviezen geven. 
(17) Alle MVO-rapporten, keurmerken, 
beoordelingssites en winkelroutes 
betekenen dan ook niet dat duurzaam-
heidsbewuste kledingconsumenten 
gedachteloos kunnen winkelen. Een 
simpel advies is er wel. Uit milieu-
analyses van onderzoeksbureau CE 
Delft blijkt dat de milieu-impact van een 
kledingstuk voor tachtig procent te 
maken heeft met de vezelproductie- en 
gebruiksfases. Maar liefst 32 procent 
van de totale milieu-impact van kleding 
wordt veroorzaakt door de manier 
waarop wij wassen en drogen. Dus hoe 
onmodieus het ook klinkt: volle was-
trommels, een lage wastemperatuur, 
een kort wasprogramma en een wasrek 
in plaats van een droger zijn minstens 
zo belangrijk voor het milieu als het 
kopen van biologische kledingstukken. 
Zo wassen we de kledingindustrie zelf 
wel groen. 

 
naar: Lynsey Dubbeld 
uit: De Groene Amsterdammer, 12 juli 2012 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  

noot 1 ngo’s: niet-gouvernementele organisaties, organisaties die  

 onafhankelijk zijn van de overheid en zich op een of andere manier richten op een  

 verondersteld maatschappelijk belang 

noot 2 Kledingchecker: website van Goede Waar met informatie over de duurzaamheid van  

 kledingmerken 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Tekst 1 Wij lijken echt niet op apen  

 
“De omstandigheden waaronder dat experiment plaatsvond, waren niet 
altijd zo verantwoord.” (regels 14-17) 

1p 1 Met wat voor argumentatie wordt deze bewering ondersteund? 
argumentatie op basis van 
A oorzaak en gevolg 
B overeenkomst en vergelijking 
C voorbeelden 
D voor- en nadelen 
 

1p 2 In welke alinea komt de mening van de auteur over het verschil tussen 
apen en mensen voor het eerst naar voren? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 5 
 
In alinea 2 wordt het schrijven van e-mails door mensen vergeleken met 
het elkaar vlooien door chimpansees. 

1p 3 Wat is de overeenkomst tussen deze situaties in alinea 2? 
 
Een kritische lezer zou kunnen wijzen op het gebruik van een drogreden 
in de laatste zin van alinea 3. 

1p 4 Om welk type drogreden gaat het? 
A de persoonlijke aanval 
B het autoriteitsargument 
C het ontduiken van de bewijslast 
D het vertekenen van een standpunt 
 
“Wie deze berichtjes controleert met de droge, wetenschappelijke 
verhandeling waarop ze zijn gebaseerd, ziet al snel dat de suggesties in 
de krantenkoppen zelden deugen en soms weinig nieuwswaardig zijn, 
want hoe bijzonder is het nu echt dat sommige apen wel eens ‘moreel 
gedrag’ vertonen?” (regels 58-67) 

1p 5 Geef de twee voorbeelden uit de tekst van dit ‘moreel gedrag’ bij apen. 
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De tekst ‘Wij lijken echt niet op apen’ kan onderverdeeld worden in vijf 
delen. Deze achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de 
volgende kopjes: 
1 Project Nim  
2 Veronderstelde overeenkomsten tussen mensen en mensapen 
3 Beperkingen van mensapen ten opzichte van mensen 
4 Verklaring superioriteit mensen ten opzichte van mensapen 
5 Probleemoplossend vermogen van mensen 
6 Arrogante mens? 
 

1p 6 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 7 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
In alinea 5 is sprake van een tegenstelling in visie op mensapen.  

3p 8 Leg de twee tegengestelde visies uit.  
Gebruik voor je totale antwoord maximaal 20 woorden. 
 
“– of, vooruit, 128 als je de lat laag legt –” (regels 148-149) 

1p 9 Wat kan worden opgemaakt uit dit citaat, gelet op de rest van alinea 6? 
Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat 
A de meeste onderzoekers de prestaties van mensapen onderschatten. 
B het moeilijk is de prestaties van mensapen op waarde te schatten. 
C niet iedereen de prestaties van mensapen even kritisch beoordeelt. 
D we niet te kritisch moeten kijken naar de prestaties van mensapen. 
 

Op grond van de onderzoeksbevindingen van Herbert Terrace over het 
onderzoek in project Nim in alinea 6 kan een algemene conclusie worden 
getrokken. 

2p 10 Formuleer in eigen woorden deze algemene conclusie. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 

 
“Primatoloog Frans de Waal noemt het menselijk brein graag laatdunkend 
‘een opgeschaald apenbrein’”. (regels 177-180) 

1p 11 Wat wordt daarmee gesuggereerd? 
Daarmee wordt gesuggereerd dat  
A Frans de Waal de intelligentie van mensapen enigszins hoger inschat 

dan die van mensen. 
B Frans de Waal denkt dat het verschil tussen het mensenbrein en dat 

van de mensaap groter is dan wordt gedacht. 
C Frans de Waal veel overeenkomsten ziet tussen het brein van de 

mens en de mensaap. 
D Frans de Waal vindt dat het brein van de mensaap niet veel onderdoet 

voor dat van de mens. 
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“Met andere woorden: op zijn eigen houtje, opgroeiend op een 
onbewoond eiland, zou een mensenkind nooit een taal of cijferstelsel 
verzinnen en zou hij ook niet eigenhandig een mes of het wiel uitvinden.” 
(regels 196-202) 

1p 12 Welke gedachtegang wordt door dit voorbeeld verduidelijkt? 
A Het grote verschil tussen kinderen en jonge mensapen is dat kinderen 

wel een sociale intelligentie hebben en mensapen niet. 
B Jonge mensapen leren, net als kinderen, hun sociale intelligentie te 

ontwikkelen door met soortgenoten te communiceren. 
C Kinderen kunnen hun sociale intelligentie alleen ontwikkelen dankzij 

interactie met anderen. 
D Sociale intelligentie is niet iets van het individuele kind, maar juist van 

de groep waarin dat kind leeft. 
 
“Daarom zeggen dat er geen immens verschil in culturele overdracht 
bestaat, is alsof je geen verschil ziet tussen een gletsjer en een rijdende 
auto: beide bewegen van A naar B, zij het de ene heel wat langzamer dan 
de andere.” (regels 220-226) 

3p 13 Leg uit wie of wat met de gletsjer vergeleken wordt en wie of wat met de 
rijdende auto en leg deze vergelijking uit, in het licht van de tekst. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 
De titel van de tekst is ‘Wij lijken echt niet op apen’.  

3p 14 Formuleer in eigen woorden waarin volgens de alinea’s 8 en 9 het 
grootste verschil zit tussen mensen en apen. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 
“Chimpansees zijn net als ons.” (regel 266) 
Deze zin is onhandig geformuleerd. Het moet namelijk zijn: “Chimpansees 
zijn net als wij”. Stel dat de zin opzettelijk foutief geformuleerd is. 

2p 15 Wat zou de functie van de formuleringsfout kunnen zijn, gelet op de tekst? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden. 
 
“Maar ja, ik ben dan ook maar een mens.” (regels 277-278) 

1p 16 Op welke manier kan deze zin het best opgevat worden, gezien de 
strekking van de tekst?  
De zin kan het best opgevat worden als 
A een grapje over het onvermogen van de auteur om het verschil tussen 

aap en mens te begrijpen. 
B een knipoog naar de mensen die de mening aanhangen dat apen en 

mensen op elkaar lijken. 
C een nuancering van de veronderstelling dat mensen en apen enkele 

gelijkenissen vertonen. 
D een relativering bij het uitgangspunt dat de mens superieur zou zijn 

ten opzichte van de aap. 
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tekstfragment 1 
 
Lang leve de mensheid? 
 
Marco Visscher heeft natuurlijk gelijk: de mens is superieur aan de 
chimpansee en alle andere dieren.  
Ga maar na: wie bedacht en gebruikte de atoombom? De chimp? Nou 
dan! Wie gaat zich regelmatig te buiten aan massamoord op zijn 
soortgenoten? Daar kan toch geen dier aan tippen?! En wie anders dan 
de homo sapiens is onverdroten bezig zijn eigen habitat, en daarmee die 
van talloze andere levende wezens, grondig de vernieling in te helpen? 
Hier past maar één kwalificatie: kroon der schepping. Dag Marco, slaap 
lekker verder… 
 
 naar: ingezonden brief van Leon Vrins, Trouw, 15 mei 2012 
 
Uit tekstfragment 1 blijkt een andere opvatting over het verschil tussen 
mensen en apen dan die van de auteur van de tekst ‘Wij lijken echt niet 
op apen’. 

3p 17 Wat zijn die verschillende opvattingen?  
Formuleer je antwoord in maximaal 25 woorden. 
 

1p 18 Wat voor toon kenmerkt de ingezonden brief in tekstfragment 1 vooral? 
een 
A humoristische toon 
B kritische toon 
C sarcastische toon 
D uitnodigende toon 
  

1p 19 Welke combinatie van standpunt en argument sluit het best aan bij de 
gedachtegang van de tekst ‘We lijken echt niet op apen’? 
A Het onderzoek naar de overeenkomsten tussen mens en aap is van 

belang, omdat de intellectuele capaciteiten van de aap onderschat 
dreigen te worden. 

B Het is juist om het verschil tussen mens en aap te bagatelliseren, 
omdat uit onderzoek blijkt dat het apenbrein op veel gebieden niet 
onder doet voor het mensenbrein. 

C Het is terecht om het brein van de mens superieur te noemen aan het 
brein van de aap, omdat alleen de mens in staat is tot culturele 
overdracht. 

D Het verschil tussen mens en aap moet onderkend worden, omdat 
anders de indruk kan ontstaan dat apen communicatieve capaciteiten 
hebben. 
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tekstfragment 2 
 
Het voordeel van bijgeloof 
 
Jonge chimpansees zijn slimmer dan kinderen. Dit schokkende resultaat 
bleek een paar jaar terug uit een proefje waarin een onderzoekster iets 
voordeed aan apen, respectievelijk kinderen. Ze pookte vrolijk met een 
stok in verschillende gaten in een grote doos totdat er snoep uit rolde. Er 
was echter maar één gat dat telde: de rest had niks te bieden. Dat was 
niet te zien als ze een doos van zwart plastic gebruikte; maar bij een 
doorzichtige doos was duidelijk dat sommige van haar handelingen geen 
enkel nut hadden. 
De chimps deden uitsluitend na wat nodig was om het snoep te krijgen, 
althans in het geval van de doorzichtige doos. Ze hadden dus goed 
opgelet. Kinderen daarentegen deden álles na, inclusief handelingen die 
nergens toe dienden.  
Het deed denken aan bijgeloof, zo’n hele reeks rituele handelingen. (…) 
Bijgeloof heeft iets doms in zich, omdat een toevallige associatie tot 
oorzaak wordt verheven. Maar er zit ook een positieve kant aan – en 
daarom wordt de reactie van de kinderen bij het dozenexperiment toch 
niet beschouwd als minder intelligent dan wat de apen deden. 
Onderzoekers zien het gedrag van de kinderen nu juist als een 
gevoeligheid die de culturele overdracht bevordert. Hun zogenaamde 
‘over-imitatie’ helpt hen zich het gedrag van volwassenen eigen te maken; 
die weten immers alles beter. 
 
 naar: Frans de Waal, Psychologie, februari 2012 
 
“Onderzoekers zien het gedrag van de kinderen nu juist als een 
gevoeligheid die de culturele overdacht bevordert.” (tekstfragment 2) 

1p 20 Citeer de zin uit alinea 7 van de tekst ‘We lijken echt niet op apen’ waarin 
op dit punt stelling wordt genomen. 
 

1p 21 Hoe kan het schrijfdoel van de tekst ‘Wij lijken echt niet op apen’ het best 
worden getypeerd? 
In deze tekst wordt geprobeerd de lezer 
A ervan te doordringen dat de overwaardering van apen slecht is voor 

het zelfbeeld van de mens. 
B ervan te overtuigen dat je verschillend kunt denken over menselijke 

capaciteiten. 
C in te laten zien dat er verschillende visies zijn op de gelijkenis tussen 

mensen en apen. 
D te tonen dat de verschillen tussen mensen en apen als heel klein 

worden beschouwd. 
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1p 22 Welke zin drukt het best de hoofdgedachte uit van de tekst ‘Wij lijken echt 
niet op apen’? 
A De ernstige overschatting van apen vertroebelt een positieve blik op 

de mens die heeft aangetoond dat hij in staat is tot verandering en 
vooruitgang. 

B De ondermijning van menselijke capaciteiten wordt veroorzaakt door 
wetenschappers die ten onrechte suggereren dat de mens een aap 2.0 
is. 

C De opwaardering van apen toont een wankelend mensbeeld aan 
waarin de mens de oorzaak is van alle problemen, die door hem niet 
op te lossen zijn. 

D Het benadrukken van de superioriteit van mensen is niet arrogant, 
want anders dan apen worden zij niet beperkt door hun biologie of 
natuur. 

 
 

Tekst 2 Klimaatkunde of klimaatkul? 

 
16p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 

210 woorden van de tekst ‘Klimaatkunde of klimaatkul?’  
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke twee ontwikkelingen zich hebben voorgedaan met betrekking tot 

het klimaatdebat; 
 welk gevolg deze ontwikkelingen hebben voor de manier waarop 

mensen nu over het klimaatdebat denken; 
 welke zes aanwijzingen worden gegeven om echte 

(klimaat)wetenschappers te onderscheiden van klimaatsceptici; 
 welke conclusie over het klimaatonderzoek gegeven wordt; 
 welk advies de lezer meekrijgt. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Tekst 1 

 
Wij lijken echt niet op apen 

 
(1) De chimpansee Nim Chimpsky 
was twee weken oud toen hij werd 
geadopteerd en zou worden opge-
voed als een mens. Nim kreeg een 
broek en een trui aan – plus een 5 

slabbetje, wanneer hij aan tafel mee-
at met de familie. Hij kreeg zelfs 
borstvoeding. Later hielp hij mee met 
de afwas. In de documentaire Project 
Nim zien we Nims meeslepende 10 

levensverhaal. Nim was een weten-
schappelijk experiment om te kijken 
in hoeverre chimpansees taalvaardig-
heid konden ontwikkelen. De omstan-
digheden waaronder dat experiment 15 

plaatsvond, waren niet altijd zo ver-
antwoord. Zo mocht Nim in zijn hip-
pieachtige adoptiegezin meeroken 
als er een jointje rondging. Ook 
verwondde hij een keer een bege-20 

leider. Nim werd daarna in een vlieg-
tuig overgebracht naar een kooi in 
een ander onderzoekscentrum en 
daarmee kwam een abrupt einde aan 
de taalstudie die voor een heuse 25 

paradigmaverschuiving had moeten 
zorgen. 
(2) Het Amerikaanse project Nim kan 
worden gezien als een bizarre uitwas 
van onze intuïtieve aanname dat 30 

chimpansees op een fundamentele 
manier net zo zijn als wij. Schrijft u 
uitvoerige, zorgvuldige e-mails aan 
mensen die hoger op de sociale lad-
der staan, laten hun antwoorden 35 

doorgaans even op zich wachten en 
zijn ze kortaf? Primatoloog Dario 
Maestripieri weet waarom: een on-
dergeschikte chimpansee zit een do-
minante soortgenoot ook langer en 40 

ongevraagd te vlooien en moet vaak 
genoegen nemen met een ultrakorte 

behandeling als dank. Maestripieri 
beweert dat alles, van hoe we ons 
gedragen en hoe we met elkaar om-45 

gaan tot keuzes maken, is te her-
leiden tot het rijk der apen. 
(3) De mens als aap 2.0: dat is ook 
de indruk die je overhoudt uit een 
stroom van merkwaardige berichtjes 50 

uit de krant. Chimpansees rouwen 
om de dood van een dierbare. Bono-
bo’s houden de deur open voor een 
ander. Gorilla’s beheersen meer dan 
duizend tekens uit de gebarentaal. 55 

De boodschap is helder: u bent niet 
zo bijzonder als u denkt, we zijn niets 
meer dan aangeklede apen. Wie 
deze berichtjes controleert met de 
droge, wetenschappelijke verhande-60 

ling waarop ze zijn gebaseerd, ziet al 
snel dat de suggesties in de kranten-
koppen zelden deugen en soms wei-
nig nieuwswaardig zijn, want hoe 
bijzonder is het nu echt dat sommige 65 

apen wel eens ‘moreel gedrag’ verto-
nen? Het is toch bekend dat zaken 
als onbaatzuchtigheid, wederkerig-
heid en samenwerking evolutionair 
nut hebben, doordat ze de groep 70 

binden en sterker maken? 
(4) Ik denk dat we ons een funda-
mentele vraag moeten stellen. Is er 
eigenlijk niet iets geks aan de hand, 
als hele samenlevingen zich verga-75 

pen aan alle suggesties waaruit zou 
blijken hoezeer we gelijk zijn aan 
apen? Het lijkt zo onschuldig, maar 
misschien is de voortdurende neiging 
om mensen en chimpansees op één 80 

lijn te stellen een teken dat we niet 
meer precies weten wat het betekent 
om mens te zijn, maar dat het toch 
echt niet veel kan voorstellen. Ik heb 
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niets tegen mensapen, maar de op-85 

waardering ervan zou wel eens een 
signaal kunnen zijn dat we de mens-
heid eigenlijk beu zijn. Zo’n wanke-
lend mensbeeld is volgens mij een 
slechte voorbode, want daarmee 90 

brengen we het geloof in verandering 
en vooruitgang eveneens in gevaar. 
(5) De ogenschijnlijke overeenkom-
sten met mensapen zijn de mens al 
eerder opgevallen, maar pas een 95 

halve eeuw geleden heeft Jane 
Goodall tijdens een verblijf in Tanza-
nia hun sociale leven nauwlettend 
gedocumenteerd. Zij ging op zoek 
naar de ‘individuele persoonlijkheid’ 100 

van de chimpansees en ontdekte dat 
sommige van hen gereedschap ge-
bruikten of maakten, bijvoorbeeld 
stokken om termieten op te duikelen. 
Je hoort tegenwoordig zo vaak dat 105 

apen gereedschap maken, dat je 
haast zou denken dat apenkolonies 
over de hele wereld routineus met 
een tak in een nest termieten zitten 
te peuren. Dat is niet het geval. Van 110 

culturele overdracht is zelden sprake, 
maar belangrijker nog, beweert 
archeoloog Steven Mithen: de intel-
ligentie van apen is gewoon nogal 
beperkt. De werkelijkheid is dat veel 115 

mensapen nooit met zo’n termieten-
stok vissen, simpelweg omdat nie-
mand in de groep op dat idee kwam, 
het per ongeluk ontdekte of andere 
kon uitleggen hoe je zoiets deed. Het 120 

kan ook zijn dat het trucje stomweg is 
vergeten. Deze ‘afwezigheid van 
technische intelligentie’, zoals Mithen 
het noemt, kan verklaren waarom 
chimpansees er jaren over doen voor 125 

ze leren hoe ze met een steen een 
noot open kunnen slaan. Dat sug-
gereert niet bepaald een vermogen 
om te imiteren of te reflecteren op 
wat ze doen of het proces te begrij-130 

pen waarmee een bepaald resultaat 

wordt bereikt. Goodall nam tussen de 
chimpansees ook sociale interactie 
waar – knuffels, strelingen en kusjes 
– en concludeerde dat chimpansees 135 

niet alleen beschikken over intelligen-
tie maar ook over een rijk emotioneel 
leven. Ze stelt nog steeds dat “wij 
mensen niet de enige wezens zijn 
met een persoonlijkheid en bevat-140 

tingsvermogen, in staat om te 
denken.”  
(6) Maar hoe weet je nu zeker of een 
aap denkt als hij niets zegt? Het doel 
achter project Nim was eigenlijk om 145 

te ontdekken wat chimpansees 
dáchten, maar nadat Nim terloops 25 
gebaren had geleerd – of, vooruit, 
128 als je de lat laag legt – kwam 
Nim niet verder dan een paar basis-150 

woordjes, die hij lukraak achter 
elkaar gooide: ‘Banana me eat’1), 
‘Hug me Nim’2). Een kind leert inge-
wikkelde zinstructuren te maken, 
maar deze chimpansee kon na jaren 155 

niet eens een eenvoudige zin formu-
leren, zo stelde projectleider Herbert 
Terrace vast. Verder bleef Nim ook 
gebaren als hij werd toegesproken, 
terwijl kinderen al snel leren dat taal 160 

een uitwisseling is van geven en 
nemen. Enigszins teleurgesteld 
stelde Terrace verder vast dat apen 
vooral reageren op de aansporingen 
en beloningen van hun onderwijzers, 165 

die bovendien geneigd zijn om het 
taalvermogen van hun leerlingen 
schromelijk te overschatten.  
(7) Dit alles zou niet zo vermeldens-
waardig moeten zijn. De meeste 170 

mensen weten dat de mens tot meer 
in staat is dan de aap. Voortgestuwd 
door ons vermogen om onze talenten 
verder te ontwikkelen en door te 
geven, zorgen we ervoor dat ons 175 

leven steeds langer, gezonder, 
vreedzamer en rijker wordt. Primato-
loog Frans de Waal noemt het 
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menselijk brein graag laatdunkend 
“een opgeschaald apenbrein”, maar 180 

hoe kan dat immense verschil dan 
toch worden verklaard? Ontwikke-
lingspsycholoog Michael Tomasello 
deed eens een cognitieve test bij 
volwassen mensapen en kinderen 185 

van twee jaar. De score bleek nage-
noeg gelijk bij hun begrip van de 
fysieke wereld van ruimte, hoeveel-
heden en causaliteit. De peuters 
deden het echter aanmerkelijk beter 190 

bij tests die sociale vaardigheden 
blootlegden, zoals communicatie en 
het vermogen om de intenties van 
anderen te begrijpen. Volgens Toma-
sello maakt juist die sociale intelli-195 

gentie het grote verschil. Met andere 
woorden: op zijn eigen houtje, op-
groeiend op een onbewoond eiland, 
zou een mensenkind nooit een taal of 
cijferstelsel verzinnen en zou hij ook 200 

niet eigenhandig een mes of het wiel 
uitvinden. Onze gezamenlijke inspan-
ningen en de cumulatieve kennis die 
van generatie op generatie wordt 
doorgegeven, zorgen er volgens 205 

Tomasello voor dat wij een uniek 
plaatsje innemen in het dierenrijk. 
(8) Zelfs lieden als De Waal – die 
voor de financiering van hun werk 
natuurlijk gebaat zijn bij het idee dat 210 

apen de sleutel hebben tot diepgra-
vende kennis over menselijk gedrag 
– zouden toch moeten toegeven dat 
apen er niet in zijn geslaagd hun 
levenskwaliteit ook maar een beetje 215 

te verbeteren. De evolutie van de 
mensaap heeft geleid tot enkele tien-
tallen voorbeelden van het gebruik 
van gereedschap, communicatie en 
vlooirituelen. Daarom zeggen dat er 220 

geen immens verschil in culturele 
overdracht bestaat, is alsof je geen 
verschil ziet tussen een gletsjer en 
een rijdende auto: beide bewegen 

van A naar B, zij het de ene heel wat 225 

langzamer dan de andere. 
(9) De nivellering tussen mens en 
aap leidt onvermijdelijk tot een onder-
mijning van onze menselijke capaci-
teiten. Wij mensen hebben echter 230 

een uniek talent om de wereld tel-
kens weer mooier te maken voor 
meer mensen. Juist nu de uitdagin-
gen steeds groter worden, vragen ze 
om meer durf, vertrouwen en steun. 235 

Het helpt dan niet als we onszelf 
voortdurend naar beneden praten, 
dus hebben we weinig aan weten-
schappers en journalisten die sugge-
reren dat we slechts een omhoog-240 

gevallen aap zijn. Het is niet verwon-
derlijk dat de schromelijke overschat-
ting van apen komt op een moment 
dat de mens veelal wordt gezien als 
een vloek. We geloven dat mensen 245 

de oorzaak zijn van al onze proble-
men en die van onze planeet. Het is 
echter te gemakzuchtig om te wijzen 
op bestaande problemen en te doen 
alsof er geen passende antwoorden 250 

zullen komen. De geschiedenis laat 
zien dat mensen ook voor de oplos-
singen zorgen, zodat iedereen beter 
af is. 
(10) In de documentaire Project Nim 255 

zien we misschien wel een typerende 
reactie op deze positieve kijk op de 
werkelijkheid. Een begeleider is niet 
onder de indruk van de bevindingen 
van Terrace dat alle inspanning er 260 

niet toe heeft geleid om Nim een taal 
te leren en stelt: “Hij beschikte mis-
schien niet over zinnen of gramma-
tica, maar er was zeker sprake van 
communicatie. Dat zag ik duidelijk… 265 

Chimpansees zijn net als ons.” 
Gelukkig zit het anders, want in 
tegenstelling tot de chimpansee wor-
den wij mensen niet beperkt door 
onze biologie of onze natuur. Dat is 270 

een vertrekpunt om weg te dromen 
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van alle mogelijke verandering en 
van alle nog te ontketenen revoluties. 
(11) O, en trouwens, dat het arrogant 
zou zijn om onze superioriteit te 275 

benadrukken, heb ik nooit begrepen. 
Maar ja, ik ben dan ook maar een 
mens.  

 
 

 
  

 naar: Marco Visscher 
 uit: Trouw, 12 mei 2012 

 

 
Tekst 2 

 
Klimaatkunde of klimaatkul? 

 
(1) Lange tijd was het simpel: iedereen 
legde zich erbij neer dat degene die het 
langst voor iets had doorgeleerd, te-
vens het meest gezaghebbend was. 
Dan ging het meestal om een profes-
sor, want dat was iemand met een 
academische loopbaan in een vakge-
bied dat voor leken amper viel te door-
gronden. De professor had dus vaak 
het laatste woord. 
(2) Die tijd is voorbij. Een professor is 
veelal gewoon iemand met een mening. 
Aan de tafel van De Wereld Draait Door 
zit hij tegenover Britt Dekker1) of Yvon 
Jaspers2) en naar hun inzichten wordt 
even aandachtig geluisterd. Het debat 
wordt niet alleen meer gevoerd door 
wie ervoor heeft doorgeleerd. Wie nog 
mocht beweren dat professoren soms 
meer recht van spreken hebben dan 
een ander, kan erop rekenen dat hij de 
naam Diederik Stapel3) om de oren 
krijgt geslingerd. Er zijn ook genoeg 
voorbeelden van hoogleraren die zich 
voor het karretje van de industrie laten 
spannen. Professoren blijken gewoon 
mensen die in de valkuil van hun eigen 
eerzucht kunnen trappen.  
(3) Wat ook meespeelt: veel informatie 
waarover voorheen alleen onderzoe-

kers beschikten, is nu vrijelijk toegan-
kelijk op internet. Iedereen die een punt 
wil maken, al beweert hij dat de aarde 
plat is, kan daarvoor selectief op zoek 
gaan naar munitie en het resultaat 
vervolgens op willekeurig welke plek 
presenteren als een nieuwe waarheid. 
Discussies over wetenschappelijke 
onderwerpen hebben dan ook niet 
alleen meer plaats op de podia die 
daarvoor oorspronkelijk gebruikt 
werden. 
(4) Deze ontwikkelingen doen zich ook 
voor in het klimaatdebat. Alarmisten, 
sceptici en alles wat ertussenin zit, 
roeren daarbij de trom. We kunnen het 
de gemiddelde krantenlezer – en zeker 
de gemiddelde internettuurder – niet 
kwalijk nemen dat hij soms even de 
weg kwijt is. Draagt de mens nu bij aan 
de opwarming van de aarde of niet? Zo 
ja, hoeveel? Zo nee, wat is er dán aan 
de hand? Om het klimaatdebat op 
waarde te kunnen schatten, volgt hier-
onder een aantal aanwijzingen om 
echte (klimaat)wetenschappers van de 
klimaatsceptici te onderscheiden. 
(5) Eerst iets over wetenschappers in 
het algemeen. Echte wetenschappers 
schreeuwen niet; de meeste onderzoe-

noot 1 Banana me eat: Banaan mij eten 

noot 2 Hug me Nim: Knuffelen/Omhelzen mij Nim 
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kers zijn echt te druk met onderzoeken 
om internet vol te tikken met gewichtige 
theorieën. Ze gebruiken in elk geval 
geen schreeuwerige koppen, geen 
uitroeptekens, geen vetgedrukte woor-
den en plaatsen geen YouTube-links in 
hun stukken. Echte onderzoekers publi-
ceren geen nieuwe gegevens op web-
fora of in een blog. Het is dodelijk saai, 
maar wetenschappers maken resulta-
ten slechts bekend in gortdroge weten-
schappelijke tijdschriften. Om die arti-
kelen op waarde te kunnen schatten en 
in de juiste context te plaatsen, zijn 
kennis en oefening nodig. De taal is 
taai, grafieken moet je kunnen lezen en 
het vergt statistisch inzicht om te kun-
nen beoordelen of het onderzoek wel 
goed is uitgevoerd. 
(6) Bovendien komt niet iedereen zo-
maar in die tijdschriften terecht. De 
artikelen worden voor publicatie ge-
checkt door wetenschappers van 
andere onderzoeksgroepen, die geen 
vriendjes zijn maar juist eerder con-
currenten. Peer review heet dat. Pas 
als zij hun oké-stempel hebben ge-
plaatst, gaat het artikel mee. Door alle 
op- en aanmerkingen zitten er door-
gaans maanden tussen inzending en 
publicatie. 
(7) Iedere tak van wetenschap heeft 
zijn eigen specialistische bladen, maar 
er zijn ook tijdschriften die de vakge-
bieden overstijgen. In de natuur-
wetenschappen zijn de belangrijkste 
Nature en Science. Het komt zelden 
voor dat een artikel in deze bladen 
achteraf moet worden herroepen. 
Journalisten maken dankbaar gebruik 
van deze tijdschriften. Zij weten dat het 
met de kwaliteit van een onderzoek 
doorgaans wel snor zit. Het betekent 
ook dat ze de met veel tamtam aange-
kondigde onderzoeksresultaten in 
kleine, onbekende tijdschriften met veel 
meer scepsis zullen bezien. Wie een 

geweldige wetenschappelijke doorbraak 
aankondigt op internet of op televisie, 
dus zonder dat er een artikel in een 
vakblad aan ten grondslag ligt dat door 
collega-wetenschappers is beoordeeld, 
valt niet serieus te nemen.  
(8) Daarnaast kan aangenomen worden 
dat echte wetenschappers zich niet 
laten sturen. De vraag bij veel sceptici 
is of er een verband is tussen de visie 
die onderzoekers uitdragen en de 
herkomst van het geld waarmee ze hun 
onderzoeken uitvoeren. Niet als de 
gangbare regels in acht worden 
genomen. De overheid is de grootste 
financier van wetenschappelijk onder-
zoek, maar hoort geen invloed te heb-
ben op de uitkomsten daarvan. Onlangs 
werd overigens bekend dat een aantal 
bekende Amerikaanse onderzoekers 
toelagen ontvangt van een klimaat-
sceptische stichting. Zij laden daardoor 
de verdenking op zich dat hun resul-
taten wél gekleurd zijn. Hoe dan ook is 
het zaak – voor beide ‘kampen’ dus – 
om altijd te vermelden wie de financiers 
van het onderzoek zijn. 
(9) Er is nog iets waaraan je de echte 
wetenschapper kunt herkennen; ze 
publiceren alleen over iets waar ze in 
gespecialiseerd zijn. Internet staat vol 
gloedvolle betogen van allerlei klimaat-
sceptici. Stuk voor stuk weldenkende 
mensen, maar hun opponenten wijzen 
erop dat ze lang niet allemaal bijzonder 
onderlegd zijn in de actuele klimatolo-
gie. Dit gebeurt ook in de schrijvende 
pers. Zo was er onlangs het artikel No 
need to panic about global warming in 
The Wall Street Journal. Een chique 
krant, veel ondertekenaars met een 
academische titel ook, maar een 
nadere beschouwing plaatst ze toch in 
een ander perspectief. Van de zestien 
(gemiddelde leeftijd: 72 jaar) hebben er 
tien nooit beroepsmatig klimaatonder-
zoek gedaan, zes hebben stevige 
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banden met de olie-industrie en bijna 
allemaal zijn ze verbonden aan 
conservatieve, klimaatsceptische lobby-
clubs. Eén van hen, William Happer, 
heeft inderdaad de prestigieuze Prince-
ton University achter zijn naam staan, 
maar er staat niet bij dat hij inmiddels 
met pensioen is en in zijn werkzame 
leven hoogleraar in de optica en 
spectrometrie was – dus niet in de 
klimaatkunde. Een mooie les voor de 
mediaconsument: check altijd iemands 
achtergrond voordat je je door zijn 
mening laat sturen. Zelfs als het gaat 
om professoren. 
(10) Klimaatsceptici roepen in 
wetenschappelijke kringen regelmatig 
ergernis op. Ze wekken bij de burger 
namelijk de indruk alsof de academi-
sche wereld tot op het bot verdeeld is 
over het klimaat. Die sceptici krijgen 
buitenproportioneel veel media-aan-
dacht, omdat ze nu eenmaal een af-
wijkend standpunt verkondigen. 
Journalisten zijn dol op rebelse gelui-
den. Niets zo saai als een wetenschap-
per die verkondigt wat al zijn collega’s 
verkondigen. Soms is het echter 
gewoon zoals het is. Loop een relevan-
te faculteit in een gemiddelde universi-
teit binnen en je zult met moeite een 
klimaatscepticus vinden. 
(11) In geen enkel land ter wereld 
bestaat een officieel wetenschappelijk 
instituut dat de invloed van de mens op 
CO2-uitstoot ontkent. Een echte weten-

schapper hoort altijd open te staan voor 
nieuwe argumenten die zijn ongelijk 
bewijzen. Ook dat is een verschil met 
de sceptici waaraan je de wetenschap-
per kunt herkennen. Sceptici blijven 
zich doorgaans vastklampen aan hun 
eigen gelijk en leggen alle informatie in 
hun voordeel uit.  
(12) Verder durven echte wetenschap-
pers te zeggen dat ze soms iets simpel-
weg niet weten – een verschijnsel waar 

belangengroeperingen geen last van 
hoeven te hebben. Zij kunnen dankbaar 
gebruikmaken van de leemten in de 
kennis door die te vullen met hun eigen 
inzichten. In het algemeen geldt: hoe 
resoluter iemand is, hoe groter de kans 
dat we niet met een echte onderzoeker 
te maken hebben. Een echte weten-
schapper durft namelijk te twijfelen. 
(13) Natuurlijk maken ook klimaat-
onderzoekers weleens foutjes. Waar 
gehakt wordt, vallen immers spaanders. 
Zo was er commotie over fouten in een 
rapport van het IPCC4). In 2007 werd 
een aantal feitelijke onjuistheden 
gevonden, onder meer over de snelheid 
waarmee gletsjers in de Himalaya 
smelten. Ook had het rapport ten 
onrechte vermeld dat 55 procent van 
Nederland onder de zeespiegel ligt; dat 
is 26 procent. De fouten hadden geen 
invloed op de hoofdconclusies van het 
duizenden pagina’s dikke rapport, maar 
het vertrouwen in het IPCC – waarin 
zo’n beetje alle klimaatonderzoekers ter 
wereld van enige naam en faam zijn 
verenigd – had in de ogen van de arge-
loze krantenlezer wel een deuk 
gekregen. 
(14) Ongetwijfeld zullen er de komende 
jaren nog meer fouten worden ontdekt 
in publicaties van klimaatonderzoekers. 
Ook zullen er nog onhandige pogingen 
aan het licht komen om sceptici te 
pareren. Er zal ook nog best een 
fraudegevalletje opduiken en misschien 
wel meer. Stevig optreden is dan 
gewenst. Gelukkig gebeurt dat ook: 
echte wetenschappers trekken door-
gaans snel de handen af van knoeiende 
collega’s. Dit zuiverend vermogen ont-
breekt nog wel eens bij het andere 
kamp. 
(15) De vraag is natuurlijk of de fouten 
en tekortkomingen wezenlijke gevolgen 
hebben voor de richting waarin 
nagenoeg alle erkende onderzoeks-
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resultaten wijzen: dat de aarde op-
warmt en dat mensen daar een aandeel 
in hebben. Tot dusver is er geen aan-
leiding geweest om die conclusie bij te 
stellen. Er zijn mensen die denken dat 
er een geheim verbond is van duizen-
den wetenschappers die in een groot 
complot samenspannen om hun gelijk 
te behouden. Als je dát moet denken 
om je ideeën staande te houden, dan 
zegt dat misschien vooral iets over de 
kracht van je eigen standpunt. 
(16) Tot slot nog dit: het is niet 
vervelend bedoeld, maar de kans dat  
iemand in zijn vrije tijd of als freelancer  

een waardevolle wetenschappelijke 
ontdekking doet, is bijzonder klein. 
Wanneer in de media een ‘deskundige’ 
opduikt zonder verbintenis aan een 
wetenschappelijk instituut, is waak-
zaamheid dus geboden. Natuurlijk is er 
altijd een kleine kans dat een miskend 
genie op een zolderkamer morgen alle 
onderzoekers op aarde in hun hemd 
zet. Het is waarschijnlijk echter beter 
om in afwachting daarvan voorlopig 
maar een beetje zuinig te zijn op het 
klimaat. 
 

 
 
 

naar: Mark Traa  
uit: HP/De Tijd, februari 2012 
 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 

noot 1 Britt Dekker: mediapersoonlijkheid en televisiepresentatrice 

noot 2 Yvon Jaspers: presentatrice van televisieprogramma’s, zoals Boer zoekt vrouw 

noot 3 Diederik Stapel: voormalig hoogleraar in de sociale psychologie die op grote 

 schaal fraudeerde met onderzoeksgegevens  

noot 4 IPCC: het klimaatpanel van de Verenigde Naties 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
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Tekst 1  ’t Is rot, maar vlees is zo lekker 

 
De eerste alinea van een tekst kan onder meer de volgende functies 
hebben: 
1 het introduceren van het onderwerp 
2 het trekken van de aandacht van de lezer 
3 het vermelden van de directe aanleiding voor het schrijven van de 

tekst 
1p 1 Welke functies heeft de eerste alinea van de tekst ‘’t Is rot, maar vlees is 

zo lekker’? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3  
 

1p 2 Met welk begrip kan de functie van alinea 2 ten opzichte van alinea 1 het 
beste getypeerd worden? 
A constatering 
B definitie 
C gevolg 
D tegenstelling 
 
Hieronder staan, in willekeurige volgorde, vijf kopjes die in de tekst ‘’t Is 
rot, maar vlees is zo lekker’ gebruikt zouden kunnen zijn: 
1 Gemeenschappelijke of persoonlijke belangen? 
2 Waarom mensen nog vlees eten 
3 Gevoelens van onmacht 
4 Onwetendheid of onverschilligheid? 
5 De vleeseter eet bewust onbewust 

1p 3 Welk van deze kopjes zou het beste passen boven alinea 6? 
1p 4 Welk van deze kopjes zou het beste passen boven alinea 10? 

 
“In de wereld waarin we met z’n allen leven, is de gangbare 
bedrijfsvoering in deze sector alleen al om puur egoïstische redenen niet 
meer houdbaar.” (regels 40-44) 

1p 5 Welke zin geeft de betekenis van deze uitspraak het beste weer, gezien 
de rest van de tekst? 
A Als we zo blijven doorgaan met het houden van dieren, zal de vee-

industrie ons steeds minder opleveren. 
B De vee-industrie levert ons veel voordelen op, dus we moeten ervoor 

zorgen dat die niet failliet gaat. 
C Het is van groot belang dat we in de huidige vee-industrie beter voor 

onze dieren zorgen. 
D We zullen ons leefklimaat mogelijk ernstig beschadigen, als we 

doorgaan met vlees eten uit de vee-industrie. 
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In alinea 4 tot en met 6 staan twee verschillende verklaringen centraal 
voor het feit dat we vlees blijven eten ondanks alle nadelen die de 
productie van vlees volgens de tekst met zich meebrengt. 

3p 6 Geef in eigen woorden beide verklaringen. 
Gebruik voor je totale antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 
In alinea 5 worden belangen op vijf terreinen opgesomd die “verder van 
ons bed zijn”: die van klimaat, milieu, volksgezondheid, dierenwelzijn en 
derde wereld.  

1p 7 Welke vier van deze belangen worden in de tekst uitgewerkt? 
 
“Als je het zo voorstelt, is het duidelijk dat de vleeseters – in deze 
analogie: wij westerlingen – asociale lomperiken zijn.” (regels 143-146) 

3p 8 Wat maakt deze analogie, beschreven in alinea 8, duidelijk, gezien de rest 
van de tekst? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 9 Met welk begrip kan de functie van alinea 10 ten opzichte van alinea 9 het 
beste getypeerd worden? 
A gevolg 
B nuancering 
C tegenstelling 
D voorwaarde 
 
“In Het lekkerste dier vindt Sylvia Witteman, die zelf graag vlees eet:  
‘Wie nu nog varkensvlees uit de bio-industrie koopt, verdient het om de 
rest van zijn leven met veertig mede-asocialen in een stilstaande lift te 
worden opgesloten en gevoederd te worden met doodgekookte 
elleboogmacaroni’.” (regels 146-155) 

2p 10 Leg uit dat dit citaat van Sylvia Witteman niet strijdig is met het feit dat zij 
graag vlees eet. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

1p 11 Welke volgorde doet het meest recht aan de gedachtegang in alinea 11 
tot en met 14? 
A aanleiding – gevolgen – afweging 
B conclusie – voorbeelden – verschijnsel 
C verschijnsel – verklaringen – conclusie 
D voorbeelden – toelichting – aanbeveling 
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In regel 39 is sprake van weldenkende mensen. 
1p 12 Welke drie van de onderstaande groepen mensen behoren volgens 

alinea’s 10 en 11 in ieder geval tot deze weldenkende mensen? 
Noteer de nummers van je antwoord. 
1 kiezers van een politieke partij  
2 docenten aan de universiteit  
3 leveranciers van vlees 
4 politici 
5 studenten 
 
“Veel mensen plaatsen wel sluimerende vraagtekens bij hun 
vleesconsumptie (…)” (regels 250-252) 

3p 13 Leg uit waarom deze vraagtekens sluimerend zijn. 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 
Volgens de tekst kunnen mensen die vlees uit de vee-industrie blijven 
eten in drie groepen worden verdeeld. Hieronder volgen twee groepen: 
1 mensen die asociaal zijn 
2 mensen die dom of onwetend zijn 

1p 14 Wat is de beste omschrijving van de derde groep mensen? 
A mensen die de misstanden in de vee-industrie niet willen zien 
B mensen die uit principe geen vegetariër willen worden 
C mensen die makkelijk te beïnvloeden zijn 
D mensen die niet van dieren houden 
 

1p 15 Welke van onderstaande uitspraken geeft de hoofdgedachte van de tekst 
‘’t Is rot, maar vlees is zo lekker’ het beste weer? 
A Mensen zouden eerder stoppen met het eten van vlees uit de vee-

industrie, als ze beter voorgelicht zouden worden over de misstanden 
in de vee-industrie. 

B Veel hoogopgeleiden kunnen tegen beter weten in vlees uit de vee-
industrie niet laten liggen, omdat ze worden aangestuurd door 
psychologische en biologische mechanismen. 

C Veel verstandige mensen blijven, ondanks dat ze beter zouden 
moeten weten, vlees uit de vee-industrie eten en dat zou moeten 
veranderen. 

D Wanneer welwillende mensen de enorme schade die de vee-industrie 
het milieu toebrengt, aan den lijve zouden ondervinden, zouden zij 
stoppen met het eten van vlees. 
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tekstfragment 1 
 
Stoppen met vlees eten als protest tegen dierenleed is dom. Het gaat er 
namelijk niet om of het dier voor je wordt gedood, maar hoe het heeft 
geleefd. Dat betoogt Jenna Woginrich, voormalig vegetariër en nu een 
biologische boer, vandaag in The Guardian. Haar theorie: vegetariërs zijn 
geen klanten van veehouders en daarom zullen veehouders niet naar hen 
luisteren. Maar als je bereid bent meer te betalen voor een biefstukje 
afkomstig van een koe die goed behandeld is, dan zal de vleesindustrie 
diervriendelijker worden. Woginrich ziet de vork dus als stempotlood. Je 
bepaalt zelf in welk stukje vlees je je vork plant. Vegetariërs, daarentegen, 
zijn ‘niet-stemmers’. Pacifisten die het strijdtoneel verlaten hebben. 
Ondertussen gaat de industrie gewoon verder met het mishandelen van 
beesten, want vleeseters zullen er altijd zijn. Daarom doen vegetariërs er 
beter aan hun principes te vertalen naar economische wetmatigheden. 
“Als wreedheid slecht voor de handel is, dan zal de handel simpelweg 
veranderen”, aldus Woginrich. Als consumenten een hogere kwaliteit van 
leven eisen, dan zullen dieronvriendelijke meststallen een zwarte 
bladzijde worden in ons agrarische verleden. “Het is tijd om weer aan te 
schuiven”, zegt Woginrich tegen vegetariërs. “Verschuil je niet in het 
konijnenhol. Als je iets wilt betekenen, moet je het konijn eten.” 
 
naar: www.nrc.nl, 19 januari 2011 
 
In de hoofdtekst staat: “De vleeseters zeggen tegen zichzelf: ‘Wat kan ik 
eraan doen? De boeren en de politiek bepalen hoe ons eten wordt 
geproduceerd’.” (regels 213-216) 

2p 16 Citeer uit tekstfragment 1 de twee zinnen die stellen dat de vleesetende 
mens wel degelijk invloed kan uitoefenen op de huidige vleesproductie. 
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tekstfragment 2 
 
Lieve mensen, ik heb een mededeling van huishoudelijke aard. Dat klinkt 
als een onbenullig bijzaakje, maar dat is het niet. Het is een beslissing 
voor mijn leven en daar hebben ook mijn vrienden en familie mee van 
doen. 
Ik las namelijk Dieren eten van Jonathan Safran Foer. En als klap op de 
vuurpijl het essay ’t Is rot, maar vlees is zo lekker, afgelopen zaterdag in 
de Volkskrant. 
(…) 
Ik at al weinig vlees en als ik vlees at, dan bij voorkeur biologisch. Maar 
heel streng in de leer was ik niet. Als vrienden iets lekkers hadden 
gekookt met vlees, vroeg ik niet of het biologisch was. Dat zal ik vanaf nu 
wel doen. Als het dan van een dier is dat een afgrijselijk leven heeft 
gehad en een gruwelijke dood, dan eet ik het helaas niet op. 
Ik wil en kan mijn ogen niet meer gesloten houden voor de verschrik-
kingen in de vleesindustrie. Verschrikkingen die ik allang ken – net zoals 
ieder van mijn familie en vrienden die allang kent. Hoe kan ik zonder 
mezelf barbaars te noemen een dier eten in de wetenschap dat het zoveel 
geleden heeft? Leed door toedoen van een industrie die wereldwijd nog 
zoveel meer leed berokkent. En schade aan het milieu, want de vlees-
industrie is veel schadelijker voor het milieu dan de transportsector, om 
maar wat te noemen. 
Dus bij dezen. Ik zweer het plechtig: “Ik zal nooit meer fabrieksvarken, 
plofkip, kiloknallerkoe of ander bio-industrieel vlees eten.” 
 
naar: reactie op het artikel van Roos Vonk, op www.meike.nu, 31 
augustus 2010 
 
tekstfragment 3 
 
Samen met andere hoogleraren had ik een pleidooi voor een duurzamere 
veeteelt ondertekend, een initiatief van Roos Vonk. In een e-mailwisseling 
hadden Roos en ik elkaar besnuffeld, want ik sta nou niet bepaald als 
veganist bekend, maar gelukkig waren Roos en ik het er al snel over eens 
dat een verantwoord stukje vlees af en toe best mag. 
Van die nuance was echter niets meer over in het essay dat Roos op 28 
augustus in de Volkskrant publiceerde. Volgens Roos zijn vleeseters 
“asociale lomperiken” die zich dom houden voor de ongemakkelijke 
waarheid. 
Laagopgeleide stumpers kunnen het ook niet helpen (…), maar 
universitaire vleeseters zouden zich kapot moeten schamen. Tja, dan ben 
je niet meer voor duurzame veeteelt, maar tegen veeteelt, als je het mij 
vraagt.  
 
naar: reactie van Marcus Huibers op het artikel van Roos Vonk, de 
Volkskrant, 9 september 2010 
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Uit de tekstfragmenten 2 en 3 blijkt dat de schrijvers van de reacties de 
boodschap van de hoofdtekst op iets verschillende manieren hebben 
opgevat. 

3p 17 Op welke manier heeft de schrijver van tekstfragment 2 de boodschap 
opgevat, en op welke manier de schrijver van tekstfragment 3? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 woorden. 
 

1p 18 Tot welke lezersgroep is de tekst ‘’t Is rot, maar vlees is zo lekker’ vooral 
gericht? 
mensen die 
A besluiten om uit medelijden met de dieren vegetariër te worden 
B niet weten dat er van alles fout gaat in de vleessector 
C vlees blijven eten ondanks hun besef van de misstanden in de vee-

industrie 
D zich niets aantrekken van de milieuschade en het dierenleed dat de 

vee-industrie veroorzaakt 
 

1p 19 Hoe kan het schrijfdoel van de tekst ‘’t Is rot, maar vlees is zo lekker’ het 
beste getypeerd worden? 
als 
A activerend 
B beschouwend 
C betogend  
D uiteenzettend 
 
 

Tekst 2  Vertrouwen... dé opgave van het komende decennium 

 
18p 20 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 

200 woorden van de tekst ‘Vertrouwen... dé opgave van het komende 
decennium’. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 welke crisis zich in de huidige samenleving voordoet, waarom deze 

crisis voor de samenleving een probleem is en op welke 
maatschappelijke terreinen zij plaatsvindt; 

 wat de oorzaken zijn van het ontstaan van deze crisis; 
 welke stappen worden voorgesteld om uit deze crisis te komen; 
 welke aanbeveling gedaan wordt om deze crisis te boven te kunnen 

komen en welke voorwaarde daarbij geldt. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Pagina: 323Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1001-a-13-1-b 

Bijlage HAVO 

2013 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

 

tijdvak 1

Pagina: 324Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-13-1-b 2 / 8 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
    ’t Is rot, maar vlees is zo lekker 
 

(1) Jaren geleden zat ik aan een ge-
zellig kerstdiner, waar traditiegetrouw 
mijn vleesloze menu ter sprake 
kwam. Op de vraag waarom ik geen 
vlees at, gaf ik voor het gemak de 5 

korte versie van mijn antwoord: “Ik 
houd van dieren.” De vragenstelster 
was hierover oprecht verbaasd: 
“Maar wat is de zin van het leven van 
zo’n dier als we het niet eten?” Deze 10 

vraag sloeg mij op mijn beurt geheel 
uit het lood. “Huh?”, dacht ik, maar ik 
vond haar aardig, dus ik zei: “Uhhh… 
dezelfde zin als ons leven?” waarop 
ze mij alleen nog met stomheid ge-15 

slagen kon aankijken. 
(2) Hier kwamen twee werelden met 
elkaar in contact die volstrekt niets 
van elkaar begrepen. In haar wereld 
is er een hiërarchische ordening van 20 

soorten, met de mens bovenaan. De 
dieren zijn er voor de mensen, omdat 
het door de Schepper zo is bedacht 
of evolutionair zo is gegroeid. In mijn 
wereld is de mens niet superieur aan 25 

de dieren. 
(3) Als er iets is waarin de mens zich 
werkelijk zou kunnen onderscheiden, 
dan is het een besef van goed en 
kwaad, inzicht in langetermijn-30 

belangen en het vermogen daaraan 
meer waarde toe te kennen dan aan 
behoeftebevrediging op korte termijn. 
Dat zou ertoe moeten leiden dat de 
huidige vee-industrie, ook wel inten-35 

sieve veehouderij of bio-industrie ge-
noemd, per direct wordt gestaakt. 
Waarom gebeurt dat dan niet en 
waarom blijven weldenkende mensen 
dan toch gewoon vlees eten? In de 40 

wereld waarin we met z’n allen leven, 
is de gangbare bedrijfsvoering in 

deze sector alleen al om puur egoïs-
tische redenen niet meer houdbaar. 
Het is immers inmiddels wel duidelijk 45 

dat we met onze vleesconsumptie 
“de tak afzagen waarop we zitten”, 
zoals Maarten ’t Hart het onlangs zei 
in het televisieprogramma Zomer-
gasten. 50 

(4) Een bekende reactie op deze 
overwegingen is: “Ja, maar vlees is 
zo lekker, hè?” Dat dat ene woord 
‘lekker’ voldoende is om dieren-
welzijn, milieu, klimaat en derde 55 

wereld in één klap weg te vegen, 
geeft aan waar wij ons als ‘superi-
eure’ soort werkelijk bevinden op de 
beschavingsladder. Net als de dieren 
worden we primair gestuurd door het 60 

lust-onlust-principe: “Ik wil het fijn 
hebben en graag nu meteen.” 
(5) De neiging om onprettige of las-
tige situaties te vermijden is een niet 
weg te denken onderdeel van onze 65 

instinctenuitrusting. Het opofferen 
van onze genoegens en ons gemak 
ten behoeve van belangen op terrei-
nen die verder van ons bed zijn – 
klimaat, milieu, volksgezondheid, 70 

dierenwelzijn en derde wereld – ver-
eist het gebruik van hersendelen die 
in de evolutie als laatste zijn ontstaan 
en die onbenut blijven als ‘lekker’ 
onze leidraad is. 75 

(6) Net als andere sociale dieren zijn 
mensen best in staat hun korte-
termijnbehoeftes te overstijgen ten 
behoeve van ‘hogere’ collectieve 
doelen. We zetten geregeld onze in-80 

dividuele behoeftes opzij om het ge-
zellig te houden of we werken aan 
een vervelende klus in het belang 
van onze afdeling of vereniging. Dit 
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zijn voorbeelden van sociale di-85 

lemma’s, keuzes tussen individueel 
en collectief belang, waarbij we ons 
coöperatief gedragen: we offeren ons 
persoonlijk belang op voor het collec-
tieve belang. In kleine groepen 90 

spreekt dit vanzelf: als je de groep 
benadeelt, is dat slecht voor ieder-
een, dus uiteindelijk ook voor jezelf 
en voor de goede verstandhoudin-
gen. Hoe groter en minder hecht het 95 

collectief echter is, des te minder 
zichtbaar zijn de gevolgen van indivi-
duele keuzes. Persoonlijk belang 
krijgt de overhand en coöperatief ge-
drag moet dan worden afgedwongen 100 

door regelgeving. Denk daarbij aan 
belasting betalen voor collectieve 
voorzieningen of een kaartje kopen 
voor de trein. Als die regels ontbre-
ken, dan kiezen we voor eigenbelang 105 

en dat is in onze samenleving regel-
matig te zien. 
(7) In onze evolutionaire geschie-
denis hebben we de meeste tijd ge-
leefd in kleine gemeenschappen van 110 

vijftig tot hooguit honderd mensen, 
zodat coöperatief gedrag vanzelf tot 
stand kwam. Door de huidige groot-
schaligheid is inmiddels de relatie 
van het individu tot het collectief on-115 

duidelijk en anoniem geworden. Dit 
wordt ook geïllustreerd door de vee-
industrie. Wie vlees eet, merkt er 
niets van dat het dier een kort, ellen-
dig leven heeft gehad, dat vlees het 120 

meest milieu- en klimaatonvrien-
delijke onderdeel is van ons hele 
voedselpakket en dat enorme hoe-
veelheden landbouwgrond in de 
derde wereld worden gebruikt om 125 

voer voor ons vee te telen. 
(8) Stel dat dit allemaal gebeurde in 
ons eigen land op kleine, overzichte-
lijke schaal en dat mensen in hun 
achtertuin varkens zouden houden in 130 

kleine donkere hokken, op rooster-

vloeren zonder stro. De buren verder-
op en hun kinderen hebben honger, 
want hun tuin wordt gebruikt om het 
varkensvoer te verbouwen, waardoor 135 

ze zelf nauwelijks eten hebben. De 
varkenspoep wordt uitgestrooid over 
de hele wijk en vervuilt het water van 
alle bewoners. De varkenshouders 
zitten ondertussen vrolijk te barbe-140 

cuen en zeggen: “Tja, rot voor de 
anderen, maar het is gewoon lekker!” 
(9) Als je het zo voorstelt, is het dui-
delijk dat de vleeseters – in deze 
analogie: wij westerlingen – asociale 145 

lomperiken zijn. In Het lekkerste dier 
vindt Sylvia Witteman1), die zelf 
graag vlees eet: “Wie nu nog 
varkensvlees uit de bio-industrie 
koopt, verdient het om de rest van 150 

zijn leven met veertig mede-asocia-
len in een stilstaande lift te worden 
opgesloten en gevoederd te worden 
met doodgekookte elleboog-
macaroni.” Maar in onze ‘beschaafde’ 155 

samenleving worden de vleeseters 
niet publiekelijk in Wittemans lift te 
schande gesteld, want de dieren zijn 
volledig aan het oog onttrokken. 
Bovendien is onze relatie tot de an-160 

dere gedupeerden, de mensen in de 
derde wereld en de generaties na 
ons, diffuus.  
(10) Dit betekent niet noodzakelijk 
dat je asociaal en immoreel bent als 165 

je vlees eet. Mensen kunnen immers 
ook gewoon onwetend of dom zijn, 
waardoor ze de gevolgen van hun 
keuzes niet ten volle beseffen; zeker 
zolang de voorlichting over de gevol-170 

gen van vleesconsumptie op het hui-
dige armzalige niveau blijft. Er is 
echter een groot schemergebied 
tussen dom zijn en jezelf dom hou-
den door niet even stil te staan bij 175 

ongemakkelijke waarheden. 
(11) Een grote groep hoogopgeleiden 
in onze samenleving eet vlees uit de 
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vee-industrie en heeft niet het excuus 
van werkelijke domheid. In de univer-180 

siteitskantine zie ik verreweg de 
meeste docenten en studenten gretig 
opscheppen van kroketten en vlees-
waren en de meeste van onze lands-
bestuurders happen onbekommerd 185 

mee bij de jaarlijkse barbecue op het 
Binnenhof. De conclusie lijkt gerecht-
vaardigd dat al deze mensen hun 
persoonlijk comfort belangrijker vin-
den dan de hoge en onomkeerbare 190 

kosten die hun keuzes voor anderen 
teweegbrengen. 
(12) Dit komt voornamelijk doordat 
zoveel mensen het doen en iedereen 
onbedoeld meehelpt om de bestaan-195 

de situatie te handhaven. Kranten en 
tijdschriften bevatten recepten met 
vlees en culinair journalisten smullen 
zonder enige schaamte publiekelijk 
van ossenhaasjes en lamskoteletjes. 200 

Omdat iedereen het doet, is het 
‘normaal’. We sussen elkaar in slaap 
door het er niet over te hebben en 
elkaars gedrag te accepteren. Men-
sen die zich er druk over maken of 205 

kritische vragen stellen, worden ge-
zien als ‘emotioneel’, lastig of bet-
weterig. Ideologische dwarsliggers 
krijgen signalen dat hun gedrag sto-
rend of op zijn minst hoogst onge-210 

zellig is, dus houden ze vaak maar 
hun mond. 
(13) De vleeseters zeggen tegen 
zichzelf: “Wat kan ik eraan doen? De 
boeren en de politiek bepalen hoe 215 

ons eten wordt geproduceerd. Als het 
echt zo erg was, zou de overheid wel 
ingrijpen.” Op hun beurt denken de 
boeren en leveranciers dat de con-
sument het zo wil, omdat dier- en 220 

milieuonvriendelijke vleesproducten 
en zuivel goed verkopen. De over-
heid grijpt evenmin in, omdat kiezers 
koopkrachtplaatjes veel belangrijker 
lijken te vinden dan dieren, milieu en 225 

derde wereld. Dat is wat hun koop- 
en stemgedrag laat zien. Op deze 
manier leven we met z’n allen in een 
staat van pluralistic ignorance2): we 
hebben allemaal het idee dat als het 230 

echt zo erg was, iemand anders er 
wel iets aan deed. Als iedereen het 
accepteert, dan zal het toch wel 
meevallen?  
(14) In de psychologie is dit ver-235 

schijnsel ook bekend uit onderzoek 
naar het omstandereffect: hoe meer 
mensen getuige zijn van een nood-
situatie (bijvoorbeeld een vechtpartij, 
drenkeling, brand), des te kleiner is 240 

de kans dat iemand in actie komt. 
Iedereen wacht af wat anderen doen 
en daardoor trekt iedereen de con-
clusie dat het kennelijk wel meevalt, 
anders zou iemand wel iets doen. In 245 

het geval van de vee-industrie komt 
daar nog het gevoel bij dat je als in-
dividu machteloos staat tegenover 
iets wat zo alomtegenwoordig is. 
Veel mensen plaatsen wel sluime-250 

rende vraagtekens bij hun vlees-
consumptie, maar hebben niet het 
idee dat hun eigen gedrag iets uit-
maakt: het druppel-op-de-gloeiende-
plaat-gevoel. Om gevoelens van 255 

machteloosheid te vermijden probe-
ren ook welwillende, betrokken men-
sen er maar liever niet aan te den-
ken. 
(15) Zo zetten de diverse miskleunen 260 

van de mensheid zich onbelemmerd 
voort, want, zoals Edmund Burke3) 
ooit zei: “Er is maar één ding nodig 
om het kwade te laten zegevieren: 
dat goedwillende mensen niets 265 

doen.” Ik denk niet dat de meeste 
miskleuners zo ongelooflijk dom of 
asociaal zijn. Ik denk dat de meesten 
van ons die sluimerende vraagtekens 
op de achtergrond wel kennen, maar 270 

meestal wandelen we eroverheen, 
gemakshalve meedeinend in de vaart 
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der volkeren. Dat is buitengewoon 
jammer, want mensen zijn diep in 
hun hart vaak niet zo stom en aso-275 

ciaal als ze zich gedragen. Ook 
vleeseters niet. 
 

 
naar: Roos Vonk 
uit: de Volkskrant, 28 augustus 2010 
 
 

 
 

Tekst 2 

 
Vertrouwen... dé opgave van het komende decennium 
 

(1) Politici deugen niet, wetenschap-
pelijke claims over klimaatopwarming 
geloven we niet meer, bankiers strijken 
alleen maar bonussen op. We leven in 
een low trust-samenleving, terwijl ver-
trouwen nu juist het smeermiddel is van 
een soepel functionerende samen-
leving. Sinds de bankencrisis is het her-
ontdekt als het fundament van de 
markt, sinds de politieke crisis als het 
fundament van de politiek en sinds de 
vaccinatiecrisis als het fundament van 
de (preventieve) gezondheidszorg. 
Vertrouwen wordt dan ook hét tref-
woord van het komende decennium. 
Maar het is zo glibberig als paling, 
breekbaarder dan een zeepbel en 
kwetsbaarder dan liefde.  
(2) Het vertrouwen in onze volksver-
tegenwoordiging is weg, constateerde 
De Telegraaf naar aanleiding van een 
enquête op internet. Vierennegentig 
procent van de stemmers wantrouwde 
de Tweede Kamer, volgens de redactie 
omdat ‘er onvoldoende geluisterd werd 
naar de burger’. Veel vertrouwen in 

medeburgers was er overigens ook 
niet: 69 procent vond dat burgers zelf 
meer interesse in politiek moeten 
tonen. 
(3) Wantrouwen bestaat trouwens niet 
alleen bij burgers, maar ook bij beleids-
makers. Veel professionals in de pu-
blieke sector voelen zich slachtoffer 
van ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’. 
Daarmee doelen ze op de overdreven 
gedetailleerde wijze waarop zij verant-
woording moeten afleggen over hun 
werk. Overigens vinden veel politici en 
ambtenaren burgers verwend, emotio-
neel en wispelturig. Menig bestuurder 
of politicus klaagt hierover, zij het 
meestal onder vier ogen tijdens de 
borrel na een bijeenkomst waarin net 
het belang van burgerparticipatie be-
nadrukt is.  
(4) Ook de wetenschap is het slacht-
offer van het om zich heen grijpende 
wantrouwen. Wetenschappelijke claims 
over klimaatopwarming treden we met 
ongeloof tegemoet. Burgers zien het 
nut van vaccinaties niet in en trekken 

noot 1 Sylvia Witteman: schrijfster van onder meer columns en kookboeken 

noot 2 pluralistic ignorance: een situatie waarbij een meerderheid van leden van een groep 

 een norm verwerpt, maar ten onrechte veronderstelt dat de meeste andere 

 groepsleden de norm accepteren  

noot 3 Edmund Burke: Ierse filosoof en politicus (1729-1797) 

Pagina: 328Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-13-1-b 6 / 8 lees verder ►►►

de motieven van de overheid, weten-
schap en farmaceutische industrie in 
twijfel.  
(5) Zelfs het bedrijfsleven wordt ge-
wantrouwd. Zelfs? Daarvan bestaat 
toch allang het beeld dat iedereen 
vooral aan zichzelf denkt? Inderdaad, 
maar steeds minder mensen vertrou-
wen er nog op dat het najagen van het 
eigenbelang zichtbaar, al is het dan via 
een onzichtbare hand, bijdraagt aan het 
algemene belang. Vooral bankdirecteu-
ren en andere ‘grote graaiers’ moeten 
het tegenwoordig ontgelden. Zij bleven 
doodgemoedereerd hun bonussen op-
strijken terwijl zij en hun bedrijven faal-
den, de financiële markten inzakten en 
de belastingbetaler mocht opdraaien 
voor hun falen.  
(6) De vertrouwenscrisis is deels het 
gevolg van de toegenomen democra-
tisering. Met het afbrokkelen van het 
gezag is dat ook gebeurd met het ver-
trouwen: de burger vertrouwt de pas-
toor, de politicus, de dokter en de 
wetenschapper niet langer. Hij eiste – 
en kreeg – meer transparantie. Daar-
door is nu beter te zien hoe zij falen. 
De ruchtbaarheid aan de misstanden 
en vervolgens de schandalen die bij-
voorbeeld de katholieke kerk teisteren, 
zijn het gevolg van meer openheid en 
van minder ontzag voor de gezags-
dragers, zoals Ian Buruma betoogde in 
de Volkskrant. 
(7) Nog belangrijker is dat veel partijen 
het vertrouwen actief hebben onder-
mijnd. Van links tot rechts moest de 
burger vertrouwen op wantrouwen. 
“Vertrouw ons niet”, riep de overheid, in 
een poging mensen zelf meer verant-
woordelijk te maken voor hun leven. De 
‘kritische’ burger etaleert zijn wereld-
wijsheid inmiddels door iedereen te 
wantrouwen die suggereert uit publiek 
belang te handelen. Er moest dan wel 
vertrouwen zijn op de markt, maar al-

leen maar omdat de markt zelf een 
systeem van georganiseerd wan-
trouwen is: “Is dit niet te duur?”, “Is dit 
wel de beste kwaliteit?” Iedereen houdt 
vanuit zijn eigen belang het eigen-
belang van de ander in de gaten, met 
als verondersteld gevolg het algemeen 
belang.  
(8) Een totaal andere oorzaak van 
wantrouwen is vermoedelijk dat veel 
mensen niet het idee hebben veel aan 
de samenleving te kunnen veranderen. 
Een kweekvijver voor wantrouwen 
wordt gevormd door een gevoel van 
machteloosheid en door angst. Het ge-
voel dat je je eigen leven niet in de 
hand hebt, nergens iets aan kunt doen 
en dat anderen almachtig zijn, maakt 
dat die anderen overal voor aansprake-
lijk worden gesteld. In een recent on-
derzoek naar visies van actieve burgers 
op burgerschap komt dat gevoel van 
machteloosheid overduidelijk naar vo-
ren. Wantrouwen zou dan ook best een 
symptoom van falend zelfvertrouwen 
kunnen zijn. 
(9) Vertrouwen komt te voet, maar gaat 
te paard. Herstel van vertrouwen gaat 
niet via één of twee grote gebaren, 
maar via vele bescheiden stappen. Een 
eerste stap is je realiseren dat vertrou-
wen een daad is, in het besef van on-
zekerheid en risico’s. Vertrouwen ver-
eist de bereidheid je lot in andermans 
handen te leggen vanuit de erkenning 
dat je niet overal zelf baas over kunt 
zijn. Vertrouwen vergt dus een zekere 
naïviteit. Er zijn per definitie geen ga-
ranties dat je vertrouwen niet misbruikt 
zal worden. Na twee decennia eisen 
van ‘keiharde garanties’, is het lastig 
om je een beeld te vormen van risico-
acceptatie. Toch zal dat opnieuw ge-
leerd moeten worden. 
(10) Een volgende stap is bezinning op 
de vraag hoe er binnen democratische 
verhoudingen opnieuw vormgegeven 
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kan worden aan vertrouwen. Een deel 
van de oplossing zal erin bestaan meer 
realistische verwachtingen te koeste-
ren. Als bijvoorbeeld beseft wordt dat 
wetenschappers geen allesweters zijn, 
maar mensen die tastend en falend 
voorwaarts gaan, dan voel je je minder 
belazerd wanneer ze meningen herzien 
of data verschillend interpreteren. Iets 
soortgelijks geldt voor de politiek. 
Deelgenoot zijn en meedoen zaait ver-
trouwen, zo luidt een oude les in de 
politicologie. Als burgers meer betrok-
ken worden bij de praktijk van het be-
stuur, heeft dat onmiddellijk gevolgen 
voor hun inzicht in de marges van be-
leid en politiek. Doordat hun verwach-
tingen realistischer worden, leren ze 
dat blind wantrouwen jegens bestuur-
ders even kortzichtig is als blind ver-
trouwen. Iedereen moet leren om gezag 
tijdelijk toe te kennen. Dat betekent dat 
niet langer altijd, op ieder moment en 
overal transparantie geëist moet wor-
den. 
(11) De burger moet zich ook herbezin-
nen op het belang van discussiëren en 
argumenteren, want dat wordt nauwe-
lijks nog gedaan. Anti-autoritair denken 
is doorgeschoten: niemand heeft méér 
gelijk dan een ander. Vooral op internet 
is het publieke debat verworden tot een 
publiek riool waar iedereen zijn mening 
kan droppen zonder argumenten te ge-
ven en zonder argumenten van ande-
ren in overweging te nemen. Ook el-
ders zijn echte argumentatie en uitwis-
seling van meningen schaars. Hoog-
stens economische argumenten tellen 
nog: is een voorstel betaalbaar, is het 
goed voor de economie? (Ethische) 
argumenten over de kwaliteit van het 
bestaan tellen nauwelijks. Men is bang 
dat het aanmatigend is om een mening 
te hebben over de mening van een an-
der, dus uit men wel zijn eigen mening, 
maar toetst die niet aan de mening van 

anderen. Men vermijdt discussie, die er 
immers op gericht is te overtuigen of 
overtuigd te worden. Zo blijft de ander 
een black box: iemand die om wat voor 
reden dan ook een andere mening 
heeft. Maar als we niet weten waaróm 
iemand iets vindt, hoe kunnen we die 
persoon dan vertrouwen? Alleen wan-
neer je argumenten uitwisselt in een 
open en serieuze discussie, wordt ver-
trouwen geschapen. 
(12) Herstel van vertrouwen vereist ten 
vierde: inzien dat publiek belang en al-
truïsme bestaan en de moeite waard 
zijn. Vertrouwen is alleen mogelijk als 
er geloof aan ten grondslag ligt. Je kunt 
bestuurders of vaccinatieartsen alleen 
vertrouwen als je wilt geloven dat zij 
door meer bewogen worden dan door 
louter eigenbelang. Dit sluit aan bij het 
reëel bestaande altruïsme: veel men-
sen willen heus wel iets voor een ander 
betekenen en willen graag deel uitma-
ken van een groter geheel en bijdragen 
aan een groter verhaal.  
(13) Ten slotte: burgers wantrouwen 
het gezag van de overheid of andere 
instanties vooral als dat gezag niet 
aanspreekbaar is en als ze niet weten 
met wie ze te maken hebben. Vele bur-
gers lijken in de praktijk wel degelijk 
vertrouwen te hebben in de concrete 
professionals met wie ze te maken 
hebben, signaleerde de Nijmeegse so-
cioloog en filosoof Bas van Stokkom 
onlangs. De burger vertrouwt de wijk-
agent omdat die nabij genoeg is om 
menselijk te zijn en dus ook een reëel 
beeld heeft van zijn macht en onmacht. 
Dat brengt een zekere vergevings-
gezindheid met zich mee, in tegenstel-
ling tot afstandelijke, onbereikbare en 
anonieme instituties aan wie de burger 
eerder geneigd is almacht toe te schrij-
ven. Falen zij, dan wordt dat veel eer-
der geïnterpreteerd als gevolg van op-
zet. Het wantrouwen van burgers te-

Pagina: 330Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-13-1-b 8 / 8 lees verder ►►►

genover instanties wordt gevoed door-
dat deze vaak niet aanspreekbaar zijn. 
Vaak is in onze kapot georganiseerde 
samenleving een dozijn mensen ver-
antwoordelijk, maar is toch niemand 
aanspreekbaar. Bij herstel van ver-
trouwen hoort het spreekwoord ‘Liever 
één aanspreekbare in de hand dan tien 
in het dossier’. Aanspreken moeten we 
overigens niet verwarren met afreke-
nen. Wie aanspreekbaar is, verdient 
vertrouwen, ook als hij soms domme 
dingen doet. 

(14) Vertrouwen hoeft niet blind te zijn. 
Het is zelfs de vraag of dat goed zou 
zijn. Blind vertrouwen is net zo heilloos 
als blind wantrouwen. We zouden ons 
meer moeten realiseren dat vertrouwen 
alleen maar sterker wordt van kritische 
vragen op gezette tijden. Daar horen 
dan wel vertrouwenwekkende signalen 
op te volgen. Zo vertrouw je ook je ge-
liefde, vrienden en collega’s – niet door 
een schriftelijk rapport van alle daden 
en gedachten per minuut, maar doordat 
je merkt dat ze betrouwbaar zijn. 

 
naar: Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra 
uit: Filosofie Magazine 6, 2010 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattin-
gen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke 
tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 

einde  

Pagina: 331Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1001-a-13-2-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 Nederlands 
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Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Tekst 1  De toekomst begint later 

 
1p 1 Met welke twee functiewoorden kan de inhoud van de alinea’s 1 tot en 

met 4 binnen het geheel van de tekst ‘De toekomst begint later’ het beste 
getypeerd worden? 
Kies uit: aanleiding, constatering, gevolg, oorzaak, opsomming, stelling, 
tegenstelling, voorbeeld. 
 
“Flexibel, inderdaad, maar dan wel een gemankeerde flexibiliteit.” (regels 
42-43) 

1p 2 Citeer de zin uit de alinea’s 3 en 4 waarin deze gemankeerdheid het beste 
naar voren komt. 
 
De tekst ‘De toekomst begint later’ kan onderverdeeld worden in zes 
delen. Deze achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de 
volgende kopjes: 
1 De ‘generatie later’ 
2 De nieuwe mens 
3 Scepsis over flexibilisering  
4 Verschillende vormen van flexibilisering 
5 Gevolgen van flexibilisering voor de mens 
6 De toekomst van de flexmens? 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 4? 
1p 5 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
1p 6 Hoe kan het tekstverband tussen alinea 7 en alinea 8 het beste getypeerd 

worden? 
A Alinea 7 beschrijft een gevolg van het genoemde in alinea 8. 
B Alinea 7 beschrijft een oorzaak van het genoemde in alinea 8. 
C Alinea 8 geeft een uitwerking van het genoemde in alinea 7. 
D Alinea 8 geeft een voorbeeld van het genoemde in alinea 7. 
 
“Sennett is in zijn boek The Corrosion of Character sceptisch over het 
politieke verlangen naar oneindig buigzame burgers.” (regels 106-109) 

1p 7 Waarom zou Sennett sceptisch zijn over dat politieke verlangen? 
Kies de meest juiste van onderstaande formuleringen. 
Sennett is sceptisch over het politieke ideaal van de steeds buigzamere 
burger, omdat 
A extreem flexibele werknemers uiteindelijk geen winst opleveren. 
B van werknemers niet het onmogelijke kan worden verlangd. 
C werknemers hun flexibiliteit niet zonder risico kunnen vergroten. 
D werknemers uiteindelijk behoefte hebben aan enige continuïteit. 
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“Wat als er zoveel flexibiliteit van een tak wordt verwacht dat hij breekt?” 
(regels 110-111) 

1p 8 Wat wordt met deze uitspraak bedoeld in het licht van de tekst? 
A De mate waarin werknemers flexibel zijn, heeft zijn grenzen. 
B De positieve kanten van flexwerken worden sterk overschat. 
C Mensen zijn toch minder flexibel dan altijd gedacht werd. 
D Werknemers zijn over het algemeen niet in staat tot flexwerken. 
 
“Maar Sennett beschrijft wel degelijk een geloofwaardig risico van 
flexibilisering.” (regels 130-133) 

2p 9 Welk risico wordt hiermee bedoeld? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 
 

1p 10 Met welk begrip kan de functie van alinea 10 ten opzichte van alinea 9 het 
beste aangeduid worden? 
A nuancering 
B opsomming  
C stelling 
D vergelijking 
 

1p 11 Wat is het kenmerkende van de voorbeelden van flexibilisering op het 
werk die worden genoemd in alinea 11? 
 

2p 12 Leg uit wat volgens de tekst wordt bedoeld met ‘functionele flexibiliteit’ 
(regel 152). 
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 
 
In alinea 12 wordt het begrip ‘externe numerieke flexibiliteit’ 
geïntroduceerd. 

2p 13 Leg uit wat met dit begrip volgens de tekst wordt bedoeld. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 

3p 14 Noem de twee andersoortige argumenten die een tegenstander van 
externe numerieke flexibiliteit kan aanvoeren op basis van informatie uit 
de alinea’s 13 en 14. 
Nummer je antwoorden. 
Gebruik voor je totale antwoord maximaal 30 woorden. 
 
“Zekerheid blijkt daar een prominent onderdeel van te zijn en die 
zekerheid kan door flexibilisering worden ondergraven.” (regels 201-204) 

1p 15 Welke soorten zekerheden ondergraaft flexibilisering in ieder geval? 
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1p 16 Welke van onderstaande beweringen geeft de inhoud van alinea 16 het 
beste weer? 
In alinea 16 
A worden de nadelen genoemd van flexibilisering voor met name de 

inzet van werknemers. 
B worden verschillen gepresenteerd tussen flexibele en inflexibele 

werknemers. 
C wordt de aanleiding genoemd voor veranderingen in de relaties tussen 

werknemers op de werkvloer. 
D wordt een afweging gemaakt van voor- en nadelen van flexibilisering 

voor werknemers. 
 
“Ze zijn met andere woorden minder bereid om een tandje bij te zetten als 
de werkgever daarom vraagt.” (regels 239-242)  

2p 17 Wat zijn volgens de tekst drie mogelijke redenen hiervoor? 
 

1p 18 Van welk type mens is Ryan Bingham uit alinea 18 uiteindelijk een 
voorbeeld? 
het type dat 
A behoefte heeft aan zekerheid 
B geen kennis maakt met de buren 
C probleemloos van baan wisselt 
D zich gokkend door het leven bluft 
 

1p 19 Hoe kan de tekst ‘De toekomst begint later’ als tekstsoort het beste 
getypeerd worden? 
Deze tekst is vooral 
A een beschouwende tekst met activerende elementen. 
B een beschouwende tekst met betogende elementen. 
C een betogende tekst met activerende elementen. 
D een betogende tekst met beschouwende elementen. 
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tekstfragment 1 
 
Tijdelijke contracten of uitzendwerk kunnen voor jongeren een 
aantrekkelijke manier zijn om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te 
verkennen. Bovendien kunnen flexibele contracten mensen die geen vast 
contract kunnen krijgen enig perspectief bieden. Flexwerkers lopen door 
de aard van hun contract echter flinke risico's en kunnen er bepaald niet 
van uitgaan dat ze hun gehele arbeidsloopbaan aan het werk kunnen 
blijven. Dit risico wordt versterkt door de snelle ontwikkelingen in de 
kennis en vaardigheden die in veel functies vereist zijn. Daarom is het 
zorgelijk dat flexwerkers veel minder trainingen volgen die erop gericht 
zijn om bij te blijven op het werk dan mensen met een vaste aanstelling. 
Voor een deel compenseren flexwerkers dit door zelf het initiatief te 
nemen om bepaalde trainingen te volgen. Maar deze zijn vaak 
onvoldoende gericht op de specifieke werkzaamheden, zodat de kans om 
aan het werk te blijven niet wordt vergroot. Hierdoor staat de 
inzetbaarheid van flexwerkers op het spel. Ook voor werkgevers is dit een 
groot probleem. Het risico dreigt immers dat de flexibele schil in hun 
sector niet meer goed kan worden ingezet als ze daar bij een 
aantrekkende afzet weer gebruik van willen maken. Om dit te voorkomen, 
zullen werkgevers de vaardigheden van flexwerkers structureel op peil 
moeten houden.  
 
naar: Andries de Grip, Trouw, 29 augustus 2012 
 
Zowel in de tekst ‘De toekomst begint later’ als in tekstfragment 1 worden 
effecten van flexibilisering genoemd.  

2p 20 Welk effect van flexibilisering dat in de hoofdtekst nauwelijks aan bod 
komt, wordt in tekstfragment 1 uitgewerkt? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden. 
 
“Flexibel, inderdaad, maar dan wel een gemankeerde flexibiliteit.” (regels 
42-43) 

1p 21 Citeer een zin uit tekstfragment 1 die het tegendeel beweert. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 22 Welke van de onderstaande beweringen drukt de hoofdgedachte van de 
tekst ‘De toekomst begint later’ het beste uit? 
A De maatschappij verlangt een flexmens, maar uit angst voor de 

doorgeschoten flexibilisering komt die in Nederland weinig voor. 
B Flexibele arbeid is goed voor de maatschappij, maar Nederlandse 

werknemers kunnen slecht omgaan met de daarbij horende 
onzekerheden. 

C In werk en relaties is de Nederlander steeds flexibeler geworden, maar 
een bepaalde mate van zekerheid zal wenselijk blijven. 

D Ondanks behoefte aan zekerheid zijn Nederlanders in werk en relaties 
steeds plooibaarder geworden, maar het kan altijd nog flexibeler. 

 
 

Tekst 2  Altijd een excuus 

 
18p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 

180 woorden van de tekst ‘Altijd een excuus’. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
 van welk maatschappelijk probleem sprake is en welke verklaring 

hiervoor wordt gegeven; 
 welke negatieve maatschappelijke verschijnselen zich voordoen met 

betrekking tot dit probleem; 
 welke positieve ontwikkelingen met betrekking tot dit probleem worden 

gesignaleerd; 
 wat de toekomstverwachtingen zijn met betrekking tot dit probleem en 

welke voorwaarden daarbij gelden. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 
     De toekomst begint later 
 

(1) Er is vrijwel niemand die een be-
slissing neemt in Sommerhaus, 
später van Judith Hermann. Deze 
Berlijnse verhalenbundel verscheen 
eind jaren negentig en is een rake 5 

beschrijving van de flexibele gene-
ratie. Half student, half kunstenaar, 
half werkloos leven deze twintigers 
en dertigers in het hier en nu. Een 
langere termijn is er niet. De hoofd-10 

figuren in de verhalen lijken hip, maar 
ze zijn laf. Bang om een onvermoede 
mogelijkheid te missen, stellen ze 
alle grote beslissingen uit. De keuze 
voor die grote liefde, dat zomerhuis 15 

samen – het komt later wel.  
(2) De door Hermann beschreven 
flexibele persoonlijkheden zijn als 
gasten die te lang blijven hangen op 
een feestje. Het heeft te maken met 20 

verwachting: zolang ik mijn jas niet 
pak, kan er later op de avond nog 
iets groots plaatsvinden. Het trieste 
is dat, zelfs als de kans zich zou 
voordoen, geen van de gasten die 25 

zou grijpen. Flexibiliteit is immers ook 
je kaarten zo lang mogelijk tegen de 
borst houden. Misschien komt er 
straks iemand binnen die nóg mooier, 
leuker, spannender is. 30 

(3) Deze ‘generatie later’ bestaat niet 
alleen in de literatuur. Ooit studeerde 
ik een half jaar in Berlijn, waar ik op-
trok met een groep studenten in de 
sociale wetenschappen. Toen ik na 35 

tien jaar terugkwam, trof ik mijn voor-
malige studiegenoten in vrijwel de-
zelfde toestand aan als voorheen. 
Mijn vrienden van toen stapelden 
stage op uitzendbaan op jaarcon-40 

tract. 

(4) Flexibel, inderdaad, maar dan wel 
een gemankeerde flexibiliteit. Anders 
dan in Hermanns verhalen was de 
houding van mijn studievrienden niet 45 

het resultaat van niet-kiezen. Zij wil-
den inmiddels niets liever dan een 
vaste baan, maar in de haperende 
Berlijnse economie bleef dat een illu-
sie. Het was een voorafspiegeling 50 

van wat sinds de eurocrisis hoog-
opgeleide jongeren in heel Europa 
meemaken. De toekomst moest nog 
beginnen. Precies: later.  
(5) De flexmens wordt wel vergele-55 

ken met een tak. Als er een nieuwe 
wind opsteekt, buigt hij mee. De 
flexibele mens, aldus de Amerikaan-
se socioloog Richard Sennett, hopt 
multitaskend van de ene baan naar 60 

de andere en zet daarbij oude 
vaardigheden even gemakkelijk aan 
de kant als hij nieuwe opdoet.  
(6) Zo’n nieuw menstype zien ook 
veel Nederlandse bestuurders wel 65 

zitten. Niet dat die te klagen hebben. 
Jonge Nederlandse professionals 
zullen volgens gefundeerde schattin-
gen tot hun pensioen voor gemiddeld 
elf verschillende werkgevers werken. 70 

Het aantal flexwerkers1) groeit boven-
dien gestaag en het aantal zzp’ers2) 

is in vijftien jaar bijna verdubbeld. 
(7) Ook buiten de werkvloer zijn 
Nederlanders flexibel: “Een op de vijf 75 

kinderen woont niet meer met beide 
biologische ouders in één huis”, licht 
Jan Latten, hoogleraar aan de UvA 
en demografisch onderzoeker bij het 
CBS3), toe. “Daarnaast hebben veel 80 

kinderen ongetrouwde ouders, een 
enkeling heeft een bewust alleen-
staande moeder. Dat zijn allemaal 
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indicaties dat het minder vanzelf-
sprekend is om een blijvende relatie 85 

te hebben en een gezin te vormen.” 
(8) Dit veranderende relatiegedrag 
heeft verschillende oorzaken waar-
van flexibilisering een belangrijke is, 
denkt Latten. Een typische uiting 90 

hiervan is uitstelgedrag: “Mensen 
trouwen later en krijgen op hogere 
leeftijd kinderen.” Dat hangt ongetwij-
feld samen met de mantra dat je je 
opties zo lang mogelijk open moet 95 

houden.  
(9) Hoe buigzaam de moderne mens 
zich echter ook opstelt, het kan altijd 
flexibeler. In de politiek gaan zelfs 
stemmen op om organisaties toe te 100 

staan hun medewerkers nog minder 
snel een vast contract aan te bieden. 
Door zo'n verandering van de flex-
wet4) kunnen er in de toekomst tijde-
lijke contracten komen van bijvoor-105 

beeld zeven jaar. Sennett is in zijn 
boek The Corrosion of Character 
sceptisch over het politieke verlan-
gen naar oneindig buigzame burgers. 
Wat als er zoveel flexibiliteit van een 110 

tak wordt verwacht dat hij breekt?  
(10) Zo ver is het in Nederland nog 
niet, denkt de Tilburgse arbeids-
econoom Ronald Dekker. Hij vindt 
overigens wel dat Sennett een punt 115 

heeft: “In de maatschappij zijn lang-
durige relaties, bijvoorbeeld voor de 
sociale cohesie, heel belangrijk.” 
Kortdurende werkrelaties bevorderen 
echter juist het tegenovergestelde: 120 

kortetermijngedrag, stelt Sennett 
vast. Sennett beschrijft hoe door en 
door flexibele Amerikanen niet langer 
kennismaken met de buren; over een 
paar maanden zijn ze toch vertrok-125 

ken. Voor zo'n trend ziet Dekker in 
Nederland onvoldoende aanwijzin-
gen: “Ondanks alle flexibiliteit hebben 
de meeste werknemers hier nog altijd 
een langdurige arbeidsrelatie. Maar 130 

Sennett beschrijft wel degelijk een 
geloofwaardig risico van flexibili-
sering.” 
(11) Dekker benadrukt dat het be-
langrijk is onderscheid te maken tus-135 

sen soorten flexibilisering. Dankzij 
een speciale ‘Wet flexibel werken’ 
bijvoorbeeld, zouden werknemers in 
de toekomst vaker thuis of buiten 
kantoortijden kunnen werken. Dat 140 

zorgt voor minder files en mensen 
zouden werk en privé beter kunnen 
combineren. Typisch een voorbeeld 
van flexibilisering waar werknemers 
zelf iets aan hebben, vindt Dekker. 145 

Een ander voorbeeld is job rotation: 
“Toen ik vroeger als kok in een res-
taurant werkte, deed ik eerst de voor- 
en nagerechten. Later kreeg ik an-
dere taken, maar mijn contract ver-150 

anderde niet.” 
(12) Zulke functionele flexibiliteit 
zorgt voor afwisseling, meent Dekker. 
Mensen kunnen zich breder ont-
plooien. In het politieke debat gaat 155 

het echter doorgaans over externe 
numerieke flexibiliteit. “Dat betekent 
dat je als werkgever een flexibele 
schil organiseert, door middel van 
tijdelijke contracten, uitzendkrachten 160 

en zzp’ers. De flexibiliteit die hierbij 
van werknemers verwacht wordt, is 
dat zij onzekerheid accepteren: dat 
ze niet weten waar ze over een 
maand zullen werken.” 165 

(13) De voorstanders van die externe 
numerieke flexibiliteit leken lang in de 
meerderheid. Flexibele arbeid zou 
niet alleen winst opleveren voor 
werkgevers, maar ook zorgen voor 170 

minder werkloosheid en meer eco-
nomische groei. Dit verhaal is echter 
niet meer geloofwaardig. Uitgerekend 
de Verenigde Staten, het mekka van 
flexibilisering, kampen sinds de 175 

kredietcrisis met veel werkloosheid. 
Daarentegen heeft het altijd als 
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ouderwets en star weggezette Duits-
land zich razendsnel hersteld. 
(14) Nu nemen ook de twijfels toe 180 

over de gevolgen van doorgeschoten 
flexibilisering voor de mens zelf. 
Dekker is een van de critici: “Mensen 
kunnen over het algemeen niet goed 
tegen permanente onzekerheid.” Hij 185 

krijgt bijval van Charissa Freese5), 
die zich heeft toegelegd op het zoge-
heten ‘psychologisch contract’: de 
manier waarop werknemers de 
rechten en plichten beleven die hun 190 

baan met zich meebrengt. “Als 
iemand bijvoorbeeld veel overwerkt, 
omdat hij het idee heeft dat hem 
promotie is toegezegd, roept het 
sterke reacties op als deze verwach-195 

ting niet wordt ingelost”, legt Freese 
uit. “De teleurstelling is op zo'n mo-
ment natuurlijk veel groter dan wan-
neer die verwachting nooit is gewekt. 
Dat hangt samen met het psycho-200 

logisch contract. Zekerheid blijkt daar 
een prominent onderdeel van te zijn 
en die zekerheid kan door flexibili-
sering worden ondergraven. Dat 
maakt het lastig de toekomst te plan-205 

nen. Dat kan heel concreet zijn; zon-
der vast contract is een hypotheek in 
Nederland bijvoorbeeld nog altijd na-
genoeg onhaalbaar.” 
(15) Als voorbeeld bij de groeiende 210 

onzekerheid noemt Freese de thuis-
zorg: “Denk aan inkomenszekerheid: 
sommige organisaties in de thuiszorg 
bieden geen fulltime contracten 
meer. Maar als werknemers bijvoor-215 

beeld eerst ’s ochtends van zeven tot 
tien en dan ’s avonds nog een paar 
uur moeten werken, kunnen ze er 
nauwelijks een extra baan bij nemen. 
Een ander soort zekerheid is baan-220 

zekerheid. Ook die is als gevolg van 
alle aanbestedingsprocedures ver-
dwenen. Je kunt erover twisten hoe 
het staat met de andere twee soorten 

zekerheid: dat je altijd wel érgens 225 

werk zult vinden en dat je arbeid en 
privéleven enigszins op elkaar kunt 
afstemmen.” 
(16) De gevolgen van flexibilisering 
voor de sfeer op de werkvloer zijn 230 

groot. Niet alleen verdienen flexibele 
arbeidskrachten gemiddeld vijf pro-
cent minder dan vaste krachten, zijn 
ze vaker overgekwalificeerd, maar 
ook doet de werkgever er minder aan 235 

om hen te scholen. Flexwerkers zijn 
dan ook minder loyaal, zijn minder 
productief, melden zich vaker ziek en 
gaan sneller weg. Ze zijn met andere 
woorden minder bereid om een 240 

tandje bij te zetten als de werkgever 
daarom vraagt. 
(17) Sennett stelt, dat voor de flexi-
bele mens niet telt wat hij ooit heeft 
gepresteerd, maar wat hij belooft te 245 

worden. Het is de topmanager die 
een miljoenensalaris weet te be-
dingen. Niet vanwege in het verleden 
behaalde resultaten. Nee, hij wordt 
beloond voor alles wat hij belooft te 250 

gaan neerzetten. Het zijn de gokkers, 
de bluffers die het best gedijen in dit 
systeem. 
(18) Hoewel Nederland economisch 
en sociaal de afgelopen jaren onmis-255 

kenbaar flexibeler is geworden, blijft 
deze flexibele mens een onbekende 
diersoort. Het grote publiek kent hem 
waarschijnlijk vooral van het witte 
doek. Zoals de door George Clooney 260 

vertolkte Ryan Bingham in Up in the 
Air, een film uit 2009. Zijn beroep is: 
personeel ontslaan. Een flexibeler 
werknemer dan Bingham is nauwe-
lijks denkbaar. Een vaste werkplek 265 

heeft hij niet: hij is altijd onderweg, 
hoog in de lucht. Familie en vrienden 
spelen geen rol in zijn leven. Zijn 
identiteit ontleent hij aan de privile-
ges die hij verkrijgt door zijn frequent 270 

flyer-pasje. Zijn levensdoel is zoveel 
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kilometers te vliegen dat hij de ‘elite-
status’ bereikt. Ook in de film blijkt de 
menselijke natuur echter weerbarstig: 
zelfs een flexibel ideaaltype gaat 275 

vroeg of laat naar zekerheid verlan-
gen. 
(19) Net als bij de Berlijnse jongeren 
van Judith Hermann is hier sprake 
van gemankeerde flexibiliteit. Of zien 280 

we wat we willen zien? De ware 
flexfans zouden kunnen tegenwerpen 
dat onze blik vertroebeld wordt door 
een achterhaald verlangen naar 
veiligheid. We staan immers pas aan 285 

het begin van de flexibele evolutie. 
Ooit zullen ook wij, incomplete 
stervelingen, het begrijpen. Later. 

 
naar: Koen Haegens 
uit: De Groene Amsterdammer, 23 februari 2012 
 

 
Tekst 2 

 
      Altijd een excuus 
 

(1) “Nee, hè? Niet weer drinken …” Het 
is vrijdag en ik pak mijn agenda om te 
kijken hoe het weekend eruitziet. Mor-
gen is het een feestdag en dat gaan we 
vieren met vrienden. Daar komt als 
vanzelfsprekend drank bij kijken, en 
van dat soort gelegenheden, zie ik 
terugbladerend in mijn agenda, waren 
er de afgelopen week al meer. Mooi 
weer, feestjes, vrienden over de vloer, 
de maandelijkse borrel van het werk. 
Elke plezierige tijdbesteding is wel een 
reden om alcohol te drinken. Als we de 
reclames moeten geloven, is het zelfs 
bijna onmogelijk om te genieten zónder 
alcohol. 

(2) Volgens Wim van Dalen, socioloog 
bij het Nederlands Instituut voor Alco-
holbeleid (STAP), is het de sociale 
norm om alcohol te drinken en daar zit 
naar zijn idee vooral de commercie 
achter. “Veel mensen vinden op zich 
niet dat ze per se alcohol moeten ge-
bruiken: de sociale druk is mede het 
resultaat van creatieve reclamecam-
pagnes.” Van Dalen kent talloze voor-
beelden: “Neem al die witte wijn die 
wordt gedronken in tv-series. Sterker 
nog, ik was laatst bij de bloemist en 
daar lag wat vers muntblad; een bordje 
ernaast vermeldde dat dat lekker is bij 

noot 1 flexwerkers: werknemers die geen vast contract hebben bij een werkgever, maar  

 steeds een baan hebben met een tijdelijk contract 

noot 2 zzp’er: afkorting voor ‘zelfstandige zonder personeel’ 

noot 3 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek 

noot 4 De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet 1999) bevat onder andere regelingen over 

 de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de rechtspositie van de uitzendkracht 

 en het ontslagrecht. De wet heeft als voornaamste doel mensen met een tijdelijke 

 aanstelling te beschermen. 

noot 5 Charissa Freese is onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van 

 personeelswetenschappen. 
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je mojito1). De alcoholindustrie sluit 
meer deals dan we denken.” 
(3) Dat beïnvloedt ons drankgebruik. 
Vanzelfsprekend – of ís het dat eigen-
lijk wel? – wordt er gedronken door 
mensen die uitgaan. Het Trimbos-insti-
tuut2) en de Universiteit van Amsterdam 
onderzochten een paar jaar geleden 
het middelengebruik onder bezoekers 
van elf publieksfeesten. Acht van de 
tien bezoekers bleken de voorafgaande 
maand minstens één keer vijf of meer 
drankjes op een avond te hebben ge-
consumeerd. Drinken op feestjes is so-
ciaal wenselijk. Als je niet meedoet of 
een rondje overslaat, ben je ‘ongezellig’ 
en krijg je meteen de vraag of je mis-
schien ‘ziek, zwanger of met de auto 
bent’.  
(4) Met de definitie van probleem-
drinken erbij ziet mijn ‘gezellige’ afge-
lopen week er een stuk minder aange-
naam uit. Volgens de definitie van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is er sprake van ‘zwaar drinken’, 
zodra op een of meer dagen per week 
minstens zes glazen alcohol worden 
genuttigd. Dat zou dus betekenen dat ik 
afgelopen week een zware drinker was. 
Zulke zware drinkers komen het meest 
voor onder 18- tot 24-jarigen. Een ge-
vaarlijke leeftijd, omdat de hersenen tot 
je 23ste nog volop in ontwikkeling zijn. 
In 2008 lag het percentage zware drin-
kers onder jonge mannen op 37 procent 
en onder jonge vrouwen op 12 procent. 
(5) Maar ook het effect van ‘elke dag 
een glaasje wijn bij het eten’ is zicht-
baar in de cijfers. In opkomst zijn na-
melijk de oudere drinkers. Zij hebben, 
meer dan jongeren, de neiging om da-
gelijks te drinken. De stijging van het 
aantal alcoholcliënten in de versla-
vingszorg tussen 2002 en 2009 was 
relatief het grootst onder de ouderen. 
“Ze zijn gepensioneerd of werken min-
der, hebben weinig verplichtingen meer 

en beginnen daarom steeds vroeger 
aan het dagelijkse glaasje wijn”, zegt 
Daan van der Gouwe, wetenschappelijk 
medewerker van het Trimbos-instituut.  
(6) Net als inwoners van andere landen 
in het noordwesten van Europa drinken 
Nederlanders flink. Europa als geheel 
is volgens de Wereldgezondheids-
organisatie toch al het continent waar 
de meeste alcohol wordt gedronken. 
“Nederlanders drinken veel en in een 
ander patroon dan andere Europea-
nen”, zegt Van der Gouwe. “Waar ze in 
Zuid-Europese landen bij de lunch mis-
schien een glas wijn nemen, drinken wij 
vooral ’s avonds. Maar dan halen we de 
schade ook dubbel en dwars in.” 
(7) Binge drinken, zoals dat tegenwoor-
dig heet, is vrij gangbaar geworden. 
Voor een man betekent dat volgens de 
norm van het Trimbos-instituut binnen 
twee uur zes glazen alcohol, voor een 
vrouw vier. Het gezondheidsadvies 
daarentegen ligt op maximaal twee gla-
zen per dag voor mannen en één glas 
voor vrouwen. Van der Gouwe staat 
dagelijks mensen te woord met vragen 
over hun eigen alcoholgebruik. “Ze 
vallen zowat van hun stoel, als ik ze 
vertel over dat advies. ‘Echt? Mag ik 
eigenlijk maar zo weinig? Dat is toch 
niet reëel?’ hoor ik vaak. Ik ben heus 
geen moraalridder, maar dit is gewoon 
de grens waarbij we kunnen zeggen dat 
er nog geen kans is op gezondheids-
schade.” 
(8) Ben ik dan, met een drinkweek zo-
als hierboven, een alcoholist? “Nee”, 
zegt Van der Gouwe. “Dat je veel 
drinkt, wil nog niet zeggen dat je een 
probleemdrinker bent. Daarvoor moet 
ook sprake zijn van aan alcohol gere-
lateerde problematiek. Je hebt dan bij-
voorbeeld het gevoel niet zonder drank 
te kunnen.” Nederland telt inmiddels 
bijna 1,2 miljoen probleemdrinkers, zo’n 
zeven procent van de bevolking. Als 

Pagina: 343Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-13-2-b 7 / 8 lees verder ►►►

alcohol nu was uitgevonden, zou die 
direct op de lijst met verboden midde-
len terechtkomen, denkt de onderzoe-
ker – laat staan dat er zoveel reclame 
voor zou mogen worden gemaakt. “Sa-
men met heroïne, cocaïne en nicotine 
staat alcohol steevast in de top vijf van 
meest schadelijke middelen.” 
(9) De sociale norm en gezond gedrag 
staan dus haaks op elkaar. Het gezel-
lige glaasje bij het eten wordt aange-
moedigd, terwijl op drank als levens-
verwoestend verslavend middel een 
taboe rust. De scheidslijn is dun en on-
danks de populariteit van de gezonde 
en bewuste levensstijl gaan we er ge-
makkelijk overheen, want we zien ons 
eigen alcoholgebruik graag door de 
vingers. Zoals een kennis het formu-
leerde: “Ik rook niet meer, ik snoep niet 
meer, ik eet elke dag gezond; ik ga niet 
óók nog mijn glaasje wijn ’s avonds op-
geven.” Cijfers van vóór 2009 laten dan 
ook geen verandering zien in gebruik. 
De hoeveelheid alcohol die in Neder-
land werd verkocht, was jarenlang sta-
biel. 
(10) Recente cijfers zijn er nog niet, 
maar het Trimbos-instituut registreert 
de laatste tijd wel meer bewustwording. 
Van der Gouwe: “Aan de telefoon en op 
de internetfora die we volgen, zien we 
de bezorgdheid over alcoholgebruik 
toenemen. Mensen gaan vragen stellen 
over hun dagelijkse flesje wijn en als er 
wordt gesproken over het verhogen van 
de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik 
van zestien naar achttien jaar, krijgen 
we veel minder weerstand dan voor-
heen.” 
(11) Dus hoewel we het liever verdrin-
gen, weten we eigenlijk toch veel over 
de schadelijke kanten van alcohol-
gebruik. “Een meerderheid van de 
Nederlandse bevolking is inmiddels 
zelfs voor verhoging van de minimum-
leeftijd voor alcoholverkoop”, zegt Van 

Dalen van STAP. “Zelf houd ik ook van 
een glas wijn, en dan is het vervelend 
om te horen dat het ongezond is. Maar 
scans laten duidelijk zien dat de herse-
nen van een jongere die geen alcohol 
drinkt veel vitaler zijn dan die van een 
stevig drinkende leeftijdgenoot”, legt de 
socioloog uit. “Processen waarvan we 
vijf jaar geleden nog geen benul had-
den, zijn nu duidelijk zichtbaar. We 
kunnen er niet meer omheen.” 
(12) Maar hoe zit het dan met de posi-
tieve werking van alcohol, waarover je 
wel eens berichten leest? “Voor zover 
die er is, geldt die voor zeer kleine 
hoeveelheden en niet eens voor je hele 
lijf. De mythe dat alcoholgebruik bij-
draagt aan een gezonde leefstijl, is in-
middels doorgeprikt, maar de alcohol-
industrie blijft wetenschappelijk onder-
zoek financieren”, volgens Van Dalen.  
(13) Gesponsord onderzoek of niet, 
gaandeweg raken we ervan doordron-
gen dat we ons alcoholgebruik beter 
kunnen matigen. Is dat al terug te zien 
in de consumptie van alcoholvrije dran-
ken? Zo’n twee procent van het bier dat 
in Nederland wordt verkocht, is alcohol-
vrij en net als in andere landen neemt 
dat aandeel toe. Een op de tien Neder-
landers drinkt al regelmatig alcoholvrij 
bier en dat aandeel stijgt, aldus een 
woordvoerder van een grote bierfabri-
kant. 
(14) Maltbier mag dan in opkomst zijn, 
alcoholvrije wijn is in Nederland nog 
vrijwel onbekend. Met vijftig procent 
minder calorieën en nul procent kans 
op een kater lijkt het alternatief op ‘het 
glaasje bij het eten’ inderdaad het 
overwegen waard. Toch verwacht Van 
Dalen voorlopig niet te veel van 
alcoholvrije wijn. “De industrie zal het 
niet zwaar gaan promoten. Een glas 
alcohol smaakt immers naar meer, en 
een glas alcoholvrij niet.” Maar voor wie 
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zich aan de sociale druk wil onttrekken, 
is dit product misschien een uitkomst.  
(15) Uiteindelijk zal het met alcohol net 
zo gaan als met roken, denkt Van Da-
len. Sla een tijdschrift uit de jaren ne-
gentig open en de advertenties met 
stoere mannen en elegant rokende da-
mes glimmen je tegemoet. Dat kunnen 
we ons nu al nauwelijks meer voorstel-
len. Van Dalen: “Binnen tien jaar is 
alcoholreclame verboden en is geen 
alcohol onder de achttien jaar de norm. 
Ik verwacht echt dat mensen minder 
gaan drinken.” Hoe die gedrags-
verandering het beste te bewerkstel-
ligen valt, vindt Van Dalen moeilijk te 
bepalen. Hier ziet hij wel een mogelijke 
rol voor de overheid. “In Engeland zijn 
artsen expliciet gaan lobbyen bij de 

overheid om de gezondheidsrisico's 
beter voor het voetlicht te brengen. 
Beleidsmakers moeten meedoen. 
Daarna zijn de hoogopgeleiden de eer-
sten die de kennis ook daadwerkelijk 
gaan toepassen.” 
(16) Het minderen moet overigens wel 
uit onszelf komen, wordt wel gezegd, 
want van opgeheven vingertjes zijn we 
niet zo gediend. We wonen in een libe-
raal land, dus we bepalen zelf wel wat 
we drinken. Drank zal dan ook nog wel 
een tijdje overheersen op borrels en 
feestjes. Toch een tip voor wie wél wil 
pionieren, maar níet de hele tijd wil 
hoeven herhalen dat hij niet ‘ziek, 
zwanger of met de auto is’: die alcohol-
vrije wijn is zo gek nog niet. 

 
naar: Karen Geurtsen 
uit: HP/De Tijd, 10 juni 2011 
 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattin-
gen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke 
tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van 
dit examen. 

einde  

noot 1 mojito: mixdrankje 

noot 2 Trimbos-instituut: kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, 

 mentale veerkracht en verslaving 
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HA-1001-a-12-1-o 

Examen HAVO 

2012 
 

 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 1 
dinsdag 15 mei 

13.30 - 16.30 uur 
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Tekst 1  De misdaadparadox 
 

1p 1 Welke uitspraak over alinea 1 van de tekst ‘De misdaadparadox’ is juist, gelet op 
de eerste vijf alinea’s van deze tekst? 
Alinea 1 laat zien dat 
A de begrippen ‘criminaliteit’ en ‘veiligheid’ door de jaren heen zijn veranderd. 
B mensen criminaliteit minder accepteren naarmate hun omgeving veiliger is. 
C oudere mensen criminaliteit anders ervaren dan jongere mensen. 
D stadsbewoners zich minder van criminaliteit aantrekken dan 

plattelandsbewoners. 
 

1p 2 Met welke combinatie van begrippen kan de inhoud van alinea 3 het beste 
getypeerd worden? 
A argument - weerlegging 
B definitie - toelichting 
C stelling - onderbouwing 
D verschijnsel - voorwaarden 
 
De tekst ‘De misdaadparadox’ kan onderverdeeld worden in zes delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de volgende kopjes: 
1 Stijging van gevoel van onveiligheid 
2 Benadering van criminaliteit en veiligheid 
3 Terugloop in criminaliteitscijfers 
4 Nuancering van criminaliteitscijfers 
5 Vraagtekens bij stijging jeugdcriminaliteit 
6 Conclusie betreffende onveiligheidsgevoelens 

1p 3 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 5 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
“De introductie van die enquête is symbolisch voor een verandering in het 
denken over criminaliteit.” (regels 67-70) 

3p 6 Formuleer de onderbouwing voor deze uitspraak. 
Baseer je antwoord op gegevens uit alinea 4. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
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tekstfragment 1 
 
Harde hand of zachte dwang? 
 
Nederland kende lange tijd een mild strafklimaat. Na de Tweede Wereldoorlog 
geloofden christelijke en sociaal-democratische denkers in de opbouw van een 
gemeenschap waarin misdaad goeddeels zou zijn uitgebannen, schrijft de 
sociaal-psycholoog Hans Boutellier in zijn boek De Veiligheidsutopie. Als de 
welvaart steeg, hoefde niemand meer te stelen. En als de samenleving 
rechtvaardig was, zou agressief gedrag verdwijnen, omdat niemand zich 
vernederd hoefde te voelen. 
Bij een misdrijf had ook de gemeenschap een beetje gefaald: zij was niet bij 
machte gebleken het dwalende individu op het rechte pad te houden. Zowel 
christenen als socialisten hadden een zekere compassie met de dader. Voor 
christenen was hij een zondaar die van zijn dwalingen moest worden genezen. 
Voor socialisten een slachtoffer van een onrechtvaardig systeem.  
 
naar: P. Giesen, de Volkskrant, 16 januari 2010 
 
In tekstfragment 1 wordt anders gesproken over de dader dan in alinea 4 van de 
tekst ‘De misdaadparadox’. 

3p 7 Leg dit verschil uit. 
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 
In alinea 4 wordt positief gesproken over de slachtofferenquête. 

2p 8 Citeer een zin uit het tekstgedeelte van de alinea’s 5 tot en met 7 waarin juist 
sprake is van directe kritiek op die enquête. 
 

1p 9 Wat is het gevolg van onderrapportage, gelet op alinea’s 6 en 7? 
Het gevolg van onderrapportage is dat 
A allochtonen en jongeren minder vaak geënquêteerd worden. 
B de slachtofferenquêtes duidelijk aantoonbare fouten bevatten. 
C de statistieken een minder reëel beeld geven van de criminaliteit. 
D zelden aangifte gedaan wordt van een gepleegde misdaad. 
 

1p 10 Met welk begrip kan de functie van alinea 6 ten opzichte van alinea 5 het beste 
benoemd worden? 
A gevolg 
B samenvatting 
C tegenstelling 
D uitwerking 
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1p 11 Met welk begrip kan de functie van alinea 8 ten opzichte van de voorafgaande 
alinea’s het beste benoemd worden? 
A constatering 
B gevolg 
C samenvatting 
D voorbeeld 
 
“Die gevoelens [van onveiligheid] zijn niet irreëel en hebben zeker niet alleen te 
maken met afgenomen tolerantie.” (regels 163-165). 

1p 12 Welk type argumentatie gebruiken de schrijvers in alinea 9 om dit standpunt te 
ondersteunen?  
argumentatie op basis van  
A autoriteit 
B onderzoeksbevindingen 
C vermoedens 
D vooroordelen 
 
“Kunnen die twee ontwikkelingen verklaren waarom een meerderheid van de 
Nederlanders denkt dat Nederland minder veilig is dan tien jaar geleden?” 
(regels 194-198) 

2p 13 Welke twee ontwikkelingen worden bedoeld? 
Nummer je antwoorden. 
 
“Wetenschappers spreken in dit verband wel over het criminaliseren van 
kattenkwaad. ‘Dat zien we terug in de cijfers over jeugdcriminaliteit’, stelt Van 
der Laan.” (regels 244-249) 

3p 14 Leg uit wat het verband is tussen het criminaliseren van kattenkwaad en de 
cijfers over jeugdcriminaliteit. 
Baseer je antwoord op alinea’s 12 en 13. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 

1p 15 Welk type argumentatie gebruiken de schrijvers in alinea 13 vooral om deze 
zienswijze te ondersteunen? 
argumentatie op basis van 
A autoriteit 
B controleerbare feiten 
C vermoedens 
D waardeoordelen 
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tekstfragment 2 
 
“Veel mensen zijn bezorgd omdat ze denken dat de jeugdcriminaliteit toeneemt. 
Dat is absoluut niet zo. Wel lijkt een kleine categorie autochtone jongeren 
gewelddadiger te worden: hooligans die onder invloed van alcohol en pillen over 
de schreef gaan. Zij krijgen forse straffen, net als bijvoorbeeld tasjesdieven.”  
 
naar: de Volkskrant, 17 december 2009 
 
In alinea 12 van ‘De misdaadparadox’ wordt de vraag gesteld of de criminaliteit 
onder jongeren stabiel blijft of dat de jeugd toch crimineler wordt. 

4p 16 Leg uit hoe het antwoord op deze vraag in tekstfragment 2 past bij het antwoord 
op deze vraag in alinea’s 12 en 13 van ‘De misdaadparadox’. 
Betrek beide teksten in de formulering van je antwoord. 
Geef geen voorbeelden. 
Gebruik maximaal 45 woorden 
 
In de tekst ‘De misdaadparadox’ komen geregeld onderzoekscijfers voor. 

1p 17 Hoe kan de algehele houding van de schrijvers tegenover onderzoekscijfers, 
zoals die blijkt uit deze tekst, het beste getypeerd worden? 
A Onderzoekscijfers bevatten ‘harde feiten’ omtrent veiligheid, maar dienen 

met wantrouwen benaderd te worden. 
B Onderzoekscijfers weerspiegelen de werkelijkheid omtrent veiligheid en zijn 

dus beleidsbepalend.  
C Onderzoekscijfers zijn belangrijk voor de benadering van veiligheid, op 

voorwaarde dat ze door ervaringsdeskundigen gesteund worden. 
D Onderzoekscijfers zijn onmisbaar voor het denken over veiligheid, maar 

behoeven soms nuancering. 
 

1p 18 Wat is de hoofdvraag waarop de tekst ‘De misdaadparadox’ een antwoord 
probeert te geven?  
A Hoe kan het dat de cijfers aangeven dat er minder criminaliteit is, terwijl 

meer jongeren crimineel gedrag vertonen? 
B Hoe kan het dat de cijfers suggereren dat er meer jeugdcriminaliteit is, 

terwijl uit onderzoek blijkt dat dat niet zo is? 
C Hoe kan het dat er volgens de cijfers minder criminaliteit is, terwijl er meer 

geweldsdelicten zijn? 
D Hoe kan het dat mensen zich niet veiliger voelen, terwijl er volgens de cijfers 

minder criminaliteit is? 
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1p 19 Welke van onderstaande zinnen omschrijft het beste het tekstdoel van de tekst 
‘De misdaadparadox’? 
Het doel van deze tekst is vooral 
A de lezer aan het denken te zetten over de beleving van veiligheid en de 

bevindingen uit onderzoek rondom het thema criminaliteit en veiligheid. 
B de lezer ervan te overtuigen dat het heersende onveiligheidsgevoel niet kan 

worden verklaard door de diverse cijfers over veiligheid en criminaliteit te 
vergelijken. 

C de lezer op de hoogte te stellen van de beleving van onveiligheid door 
burgers en de rol van jongeren bij geweldsdelicten en andere criminaliteit. 

D de lezer te stimuleren om het gevoel van onveiligheid niet al te serieus te 
nemen, gezien de verschillende elkaar tegensprekende onderzoeks-
gegevens. 

 
1p 20 Welke van de onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van de tekst ‘De 

misdaadparadox’ het beste weer? 
A De cijfers rond criminaliteit en geweldpleging dalen al jaren, maar 

Nederlanders voelen zich toch steeds onveiliger door het geweld van 
jongeren op straat en een verminderde tolerantie voor criminaliteit. 

B Onderzoekers van het WODC stellen alles in het werk om een goed 
cijfermatig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de criminaliteit en de 
beleving ervan, maar onderrapportage maakt de uitkomsten onzeker. 

C Terwijl criminaliteit en geweldpleging de laatste jaren alleen maar minder 
zijn geworden, maken de gewone Nederlandse burgers zich toch steeds 
meer zorgen over de toename van de geweldspiraal. 

D Uit de onderzoeken naar structurele ontwikkelingen in de criminaliteit komt 
onvoldoende naar voren wat de invloed is van uitgaansgeweld en 
straatcriminaliteit op de beleving van geweld door burgers. 
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Tekst 2  Bambi en het aah-gevoel 
 

19p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 
woorden van de tekst ‘Bambi en het aah-gevoel’. Zorg ervoor dat deze 
samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− wat het ‘aah’-gevoel ten aanzien van dieren inhoudt; 
− hoe men in de oudheid de verhouding tussen mens en dier zag en wat 

vooral als verschil tussen mens en dier werd gezien; 
− welke andere ontwikkelingen met betrekking tot (de kijk op) het dier vanaf de 

zeventiende eeuw volgden; 
− hoe een groeiende kritiek op het denken tot een herwaardering van het dier 

leidde; 
− met welke houding ten opzichte van dieren deze herwaardering samenging; 
− hoe twee twintigste-eeuwse uitbeeldingen van het dierenfiguurtje Bambi een 

ontwikkeling in de houding van de mens ten opzichte van het dier laten zien; 
− welk effect aan de meest recente uitbeelding van Bambi wordt 

toegeschreven.  
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

De misdaadparadox 
 
(1) Stel, je woont in een grote stad en 
bent een jaar of 25. Je rekent er niet 
op, maar je weet dat het een keer kan 
gebeuren: je fiets wordt gestolen, er 
wordt bij je ingebroken of je wordt op 5 
straat beroofd en zelfs bedreigd met 
een mes. Als het jou gebeurt, ben je 
geschokt over hoe erg het is. De 
impact is onverwacht groot en de klap 
ijlt lang na. Maar je bent er niet ver-10 
baasd over dát het is gebeurd. Of, stel, 
je bent zestig en je woont in een 
boerderij op het platteland. De deur zit 
meestal niet op slot. Je kent iedereen 
in het dorp. En dan wordt er inge-15 
broken. Je bent geschokt: iemand is in 
je huis geweest en heeft aan je spullen 
gezeten. De impact is groot. Maar 
daarbij komt dat je er verbaasd over 
bent dát het is gebeurd. 20 
(2) De criminaliteit in Nederland daalt 
al jaren. Toch voelt een meerderheid 
van de bevolking zich onveiliger dan 
tien jaar geleden. Hoe is dat te ver-
klaren? Naarmate er minder crimi-25 
naliteit is in je omgeving, neemt de 
tolerantie af voor wat er gebeurt. Zo 
beschrijven criminologen de 
‘veiligheidsparadox’. Die paradox werd 
in 2002 in het boek De veiligheids-30 
utopie beschreven door criminoloog 
Hans Boutellier. De paradox verklaart 
hoe het kan dat het volgens de cijfers 
al jaren veiliger wordt in Nederland, 
maar dat mensen zich niet veiliger 35 
voelen. 
(3) Criminaliteit en veiligheid zijn geen 
statische begrippen. Ze veranderen en 
zijn onderhevig aan modes. In de jaren 
vijftig en zestig werd nog actief opge-40 
treden tegen souteneurs en uitbaters 
van bordelen. Vanaf 2000 kun je in 
Nederland legaal een bordeel runnen. 
Het omgekeerde geldt voor de verkoop 

van paddo’s. Tien jaar geleden werden 45 
overal in het land smartshops geopend 
die legaal hallucinogene padden-
stoelen konden verkopen. Maar sinds 
de minister voor Gezondheidszorg in 
december 2008 het paddoverbod heeft 50 
ingevoerd, is het verkopen ervan straf-
baar. Ook de beleving van criminaliteit 
verandert. Veroorzaken scheldende 
hangjongeren overlast of bedreigen ze 
buurtbewoners? 55 
(4) Vrijwel dagelijks worden cijfers 
gepubliceerd over misdaad, gedeti-
neerden en recidive. Er zijn echter 
slechts enkele langlopende onder-
zoeken naar criminaliteit die iets 60 
zeggen over structurele ontwikke-
lingen. Misschien wel de belangrijkste 
is de slachtofferenquête. Sinds 1980 
vraagt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) mensen of zij het 65 
afgelopen jaar te maken hebben 
gekregen met criminaliteit. “De intro-
ductie van die enquête is symbolisch 
voor een verandering in het denken 
over criminaliteit”, zegt Bert Berghuis, 70 
raadadviseur bij het ministerie van 
Justitie. Hij verzamelt en analyseert al 
decennia criminaliteitscijfers. “Tot het 
midden van de jaren zeventig was er 
eigenlijk heel weinig aandacht voor 75 
slachtoffers van criminaliteit. De dader 
was altijd het uitgangspunt: die moest 
opgepakt en gestraft of behandeld 
worden. Het slachtoffer stond daar 
helemaal buiten.” Nu hebben slacht-80 
offers spreekrecht in de rechtszaal. 
Maar de introductie van de slachtoffer-
enquête markeert niet alleen een 
kentering in het denken over crimi-
naliteit. Bijna dertig jaar na de intro-85 
ductie zijn deze gegevens een belang-
rijk uitgangspunt voor beleidsmakers 
en wetenschappers. De politie baseert 
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er deels haar prioriteiten op, en voor 
wetenschappers zijn deze cijfers vaak 90 
het beginpunt van onderzoek. 
(5) Toeval of niet, het jaar na de moord 
op Pim Fortuyn1) in 2002 beginnen de 
criminaliteitscijfers in Nederland te 
dalen. Steeds minder mensen zeggen 95 
tegen de enquêteurs van het CBS dat 
ze slachtoffer zijn geweest van lichte 
of zware criminaliteit. De criminaliteits-
cijfers zijn inmiddels zelfs gedaald tot 
ver onder het niveau van 1980, toen 100 
men voor het eerst grote groepen 
mensen enquêteerde. Als je aan 
mensen vraagt of het in Nederland 
veiliger is dan tien jaar geleden, blijkt 
echter dat een meerderheid van de 105 
bevolking zich in Nederland onveiliger 
voelt. De cijfers over het onveiligheids-
gevoel zijn weliswaar ook gedaald en 
liggen nu op het laagste niveau sinds 
1991, maar nog altijd denkt meer dan 110 
de helft van de Nederlanders dat het 
hier onveiliger wordt. 
(6) Ook de politiecijfers (de aantallen 
aangiftes) lijken het beeld te beves-
tigen dat de criminaliteit sinds een piek 115 
in 2002 daalt. “Dat kan een indirect 
gevolg zijn van de moord op Pim 
Fortuyn”, zegt onderzoeker Roel 
Jennissen van het WODC, het onder-
zoekscentrum van het ministerie van 120 
Justitie. Na de parlementsverkiezingen 
van 2002 kwam er veel aandacht voor 
blauw op straat, op managers bij de 
politie werd gekort en in een stad als 
Rotterdam werd veiligheid topprioriteit. 125 
(7) Maar bij alle cijfers die wijzen op 
een afname van criminaliteit, zijn kant-
tekeningen te maken. Zo schieten 
slachtofferenquêtes op een belangrijk 
punt tekort: allochtonen en jongeren 130 
doen er minder vaak aan mee. ‘Onder-
rapportage’ noemen criminologen dat. 
Een groot deel van de criminaliteit 
komt in geen enkele statistiek terecht, 
doordat mensen denken dat het geen 135 
zin heeft aangifte te doen. Of doordat 
de criminaliteit door niemand anders 

dan andere criminelen wordt opge-
merkt. Criminelen die elkaar onderling 
belazeren, doen geen aangifte. Maar 140 
ook de gegevens die er wel zijn, zijn 
niet altijd makkelijk te interpreteren, 
vertelt Ido Weijers, bijzonder hoog-
leraar jeugdrechtspleging aan de 
Universiteit Utrecht. Hij doet onder-145 
zoek naar jeugdige veelplegers in 
Utrecht. “De verdeling van geweld in 
categorieën is subjectief. Waar ligt de 
grens tussen een klap geven en mis-
handelen? Die is voor iedereen anders 150 
en speelt dus een rol bij de inter-
pretatie van informatie uit slachtoffer-
enquêtes.” 
(8) Uit alle cijfers komt één ding helder 
naar voren. De gevoelens van onveilig-155 
heid worden vooral veroorzaakt door 
jongeren en geweld op straat. Uit 
onderzoek van TNS NIPO uit 2008 
blijkt bijvoorbeeld dat agressie, zinloos 
geweld, jeugd en hangjongeren het 160 
meest worden genoemd als redenen 
voor het toegenomen gevoel van on-
veiligheid. Die gevoelens zijn niet 
irreëel en hebben zeker niet alleen te 
maken met afgenomen tolerantie. “Als 165 
je wat preciezer kijkt naar de aangiftes 
bij de politie”, zegt Jennissen van het 
WODC, “blijkt dat de algehele daling 
van criminaliteit vooral komt door de 
afname van het aantal inbraken en 170 
diefstallen (vermogensdelicten).” Daar-
voor zijn drie logische verklaringen: 
auto’s en woningen zijn steeds beter 
beveiligd – mensen nemen autoradio 
en TomTom mee de auto uit –, het 175 
aantal heroïneverslaafden is gedaald 
en, meer recentelijk, veelplegers 
worden strenger gestraft. 
(9) Maar tegenover het dalend aantal 
diefstallen en inbraken staat een 180 
stijgend aantal meldingen van geweld. 
En juist het gebruik van geweld schokt 
de samenleving en geeft burgers een 
onveilig gevoel. Wat verder opvalt, is 
dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen 185 
jaren – tegen de trend in – stijgt. Ook 
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die vorm van criminaliteit geeft relatief 
veel zichtbare overlast voor de samen-
leving: uitgaansgeweld en straat-
criminaliteit hebben een grotere impact 190 
dan delicten als drugssmokkel en 
financiële fraude, die op het oog 
slachtofferloos lijken. 
(10) Kunnen die twee ontwikkelingen 
verklaren waarom een meerderheid 195 
van de Nederlanders denkt dat Neder-
land minder veilig is dan tien jaar ge-
leden? Het is een bekend gegeven dat 
jongeren de belangrijkste daders én 
slachtoffers zijn van criminaliteit. 200 
Crimineel gedrag begint vaak in de 
puberteit en bereikt een piek als de 
jongeren tussen de achttien en twintig 
jaar zijn. Om dit in beeld te brengen, 
gebruiken criminologen de ‘age-crime 205 
curve’. In zo’n grafiek is te zien op 
welke leeftijd de meeste mensen uit 
een bepaalde groep crimineel actief 
zijn. 
(11) Stijgt de jeugdcriminaliteit wel 210 
echt zoals de politiecijfers suggereren? 
Er is langlopend onderzoek waaruit 
blijkt dat jongeren níét crimineler zijn 
dan twee decennia geleden. Het 
WODC vraagt sinds 1986 aan jongeren 215 
of zij zich schuldig hebben gemaakt 
aan overtredingen of criminaliteit zoals 
zwartrijden, diefstal of iemand verwon-
den. Uit die rapportages blijkt volgens 
criminoloog André van der Laan van 220 
het WODC dat crimineel gedrag onder 
jongeren redelijk stabiel op een hoog 
niveau ligt: “Gemiddeld zegt bijna 40 
procent van de jongeren betrokken te 
zijn geweest bij één of meerdere 225 
vormen van criminaliteit, maar daarbij 
moet je in je achterhoofd houden dat 
jongeren graag stoer doen. We gaan 
ervan uit dat vooral lichtere vergrijpen 
worden overdreven. Tegelijk zullen 230 
jongeren zwaardere vergrijpen eerder 
verzwijgen.” 
(12) Wat is waar: blijft de criminaliteit 
onder jongeren stabiel, zoals het 
WODC van jongeren zelf hoort, of 235 

duidt het toegenomen aantal aangiftes 
tegen jongeren toch op een steeds 
crimineler wordende jeugd? De stijging 
van het aantal jongeren dat als ver-
dachte wordt aangemerkt, kan volgens 240 
Van der Laan voortkomen uit meer 
aandacht van de politie. Ook de 
normen over wat aanvaardbaar gedrag 
is en wat niet, veranderen. Weten-
schappers spreken in dit verband wel 245 
over het criminaliseren van katten-
kwaad. “Dat zien we terug in de cijfers 
over jeugdcriminaliteit”, stelt Van der 
Laan. 
(13) Deze zienswijze wordt bevestigd 250 
door hoogleraar Weijers. Hij vindt dat 
harder wordt opgetreden tegen 
kleinere vergrijpen, bijvoorbeeld in het 
onderwijs. “Steeds meer scholen 
bewaken niet meer zelf de orde, maar 255 
spreken af met de politie dat die snel 
komt als er ruzie is. Dat betekent dus 
dat het schoolplein tot openbare ruimte 
wordt gebombardeerd en dat een 
vechtpartij met een bloedneus al heel 260 
snel als ‘openlijke geweldpleging’ de 
statistieken ingaat.” Incidenten die 
vroeger werden afgedaan met een 
gesprek (al dan niet in aanwezigheid 
van de ouders) kunnen nu strafzaken 265 
worden. Het aantal ‘flutzaken’, zo 
rapporteren parketsecretarissen van 
het Openbaar Ministerie2), is daardoor 
enorm toegenomen. Volgens Weijers 
is het gevolg dat jonge kinderen een 270 
strafblad krijgen voor dingen die niet of 
nauwelijks als criminaliteit kunnen 
worden gekwalificeerd. Relatief 
normaal gedrag van jongeren wordt 
‘gecriminaliseerd’.  275 
(14) Het lijkt erop dat gevoelens van 
onveiligheid niet alleen worden ver-
oorzaakt doordat vaker geweld wordt 
gebruikt en jongeren crimineler zijn. Er 
wordt ook minder getolereerd: de 280 
politie wordt sneller ingeschakeld. En 
dat is in lijn met de paradox van 
Boutellier. 
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naar: Jan Meeus en Merel Thie 
uit: NRC Handelsblad, 14 november 2009 

 
 

 
 
 

 
Tekst 2 

 
Bambi en het aah-gevoel 

 
(1) Wanneer een mus tegen het raam 
vliegt en versuft op de grond valt, 
worden we overvallen door een ‘aah’-
gevoel. Het dier is zielig. Voor de 
meesten van ons is dat vanzelf-
sprekend, want we voelen met dieren 
mee. Dat verklaart ook de aversie die 
veel mensen hebben tegen jagers die 
herten en wilde zwijnen eerst bijvoeren 
om ze vervolgens af te schieten. Wie 
een hond afschiet omdat hij vlooien 
heeft – het gebeurde indertijd met 
legerhond Rataplan in Uruzgan, want 
de vlooien zouden ziektes kunnen 
overdragen – kan op kritiek rekenen. 
Zo gaan wij niet met dieren om. Zelfs 
als je geen bijzondere band met dieren 
hebt, wil je toch dat ze bescherming 
genieten. Het is akelig om ze te zien 
lijden. 
(2) Dit ‘aah’-gevoel is intrigerend, want 
het is een relatief nieuw verschijnsel. 
Vanaf de klassieke oudheid tot ver in 
de zeventiende eeuw bestond het niet 
of nauwelijks. In Over dieren beschrijft 
Aristoteles1) hoe wij dieren moeten 
zien: het zijn fascinerende, maar ook 
lagere wezens. Op de ladder van de 
natuur staan ze op de onderste treden, 

vlak boven de planten en de dingen. 
Mensen kunnen denken. Mensen en 
goden staan boven dieren, omdat ze 
meer begrip hebben van de wereld. Zij 
kunnen die wereld ook aanpassen aan 
hun ideeën en wensen, bijvoorbeeld 
door landbouw. Aristoteles’ ideeën 
hebben veel invloed op de christelijke 
traditie.  
(3) Omdat het denken tot ver in de 
renaissance op een voetstuk staat, is 
er weinig belangstelling voor de 
dieren. Er valt niets van ze te leren. 
Van een oprechte betrokkenheid bij 
het lot van dieren is ook geen sprake. 
Dieren, zo leert de zeventiende-
eeuwse Franse filosoof René 
Descartes bijvoorbeeld, hebben geen 
idee van wat goed of kwaad is. 
Daarom maakt het ook niet uit of je ze 
pijn doet – ze weten niet wat beter is: 
een pijnlijk of een pijnloos bestaan. 
(4) De eerste serieuze betrokkenheid 
ontstaat pas bij de overgang van de 
zeventiende-eeuwse verlichting naar 
de achttiende-eeuwse romantiek. In de 
verlichting ontdekken wetenschappers 
dat het lichaam van de mens erg lijkt 
op dat van andere gewervelde dieren. 

noot 1 Pim Fortuyn (1948-2002) was een Nederlands politicus voor PvdA, VVD, Leefbaar Nederland 
 en tot slot Lijst Pim Fortuyn. Fortuyn werd in mei 2002 vermoord. 
 
noot 2 Het Openbaar Ministerie (OM) vormt samen met de rechters de rechterlijke macht en bepaalt 
 wie voor de rechter moet verschijnen, en voor welk strafbaar feit. 
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Onbekende dieren met opmerkelijk 
veel menselijke trekken – mensapen – 
worden aangevoerd uit de koloniën. 
Het besef dringt door dat alle gewer-
velde dieren, inclusief de mensen, 
eenzelfde zenuwstructuur hebben en 
vaak hetzelfde voelen. Langzamer-
hand begint men het gevoel van dieren 
serieus te nemen. Het doet er niet toe 
of dieren al dan niet kunnen nadenken 
over hun ellende, zeggen achttiende-
eeuwse denkers als Jeremy Bentham 
en Jean-Jacques Rousseau; ze voelen 
toch? Bovendien, is voelen eigenlijk 
niet ook een vorm van nadenken? Heel 
voorzichtig tornen de denkers hiermee 
aan de heersende opvatting, de ver-
meende suprematie van de mens over 
het dier. 
(5) De herwaardering van het dier vindt 
plaats tegen de achtergrond van een 
groeiende kritiek op het denken, dat in 
de verlichting zo belangrijk werd ge-
vonden. Rousseau en zijn tijdgenoten 
vragen zich af wat hun dat eigenlijk 
heeft gebracht. Hun antwoord: een 
cultuur waarin ze zich in toenemende 
mate onbehaaglijk voelen. “We zijn 
vervreemd geraakt van ons lichaam en 
van de natuur, we hebben ons over-
gegeven aan de dwingelandij van een 
zogenaamd ‘hogere’ cultuur die ons 
schaamte- en schuldgevoelens aan-
praat en ons zo allemaal ongelukkig 
maakt. Overal ligt de mens in de 
ketenen”, schrijft Rousseau. “In de 
natuur zijn dieren nog vrij en spontaan. 
Dieren lijden niet onder opgelegde 
normen en waarden. Op een bepaalde 
manier zijn dieren ‘vrijer’ dan wij. Zij 
hebben wat wij ook willen bereiken: 
spontaniteit, schaamteloosheid, 
authenticiteit. Zij zijn puur.” Vandaar 
ook Rousseaus motto: ‘Terug naar de 
natuur’. 
(6) Rousseaus pleidooi valt in goede 
aarde. Overal in Europa en Amerika 
proberen mensen weer in contact te 
komen met hun natuur: ze willen weer 

puur, authentiek en spontaan worden. 
Deze beweging leidt tot een lichaams-
cultus. Voor het eerst in de geschie-
denis gaan mensen voor hun plezier 
wandelen, zonnebaden, picknicken, 
bergbeklimmen, baden en hardlopen. 
Door samen te vallen met het lichaam, 
hoopt de mens weer ‘zichzelf’ te wor-
den. Dat ‘zelf’ is de dierlijke kant van 
ons bestaan, waarmee ons denken 
weer in contact moet komen. Naast 
Rousseau zijn ook negentiende-
eeuwse denkers als Arthur 
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en 
Henry David Thoreau gefascineerd 
door dieren. In hun werk verschijnen 
de dieren regelmatig als zuivere, 
lichamelijke, authentieke, spontane en 
niet-gecorrumpeerde wezens. 
(7) Rousseau is een van de eersten 
die kritiek hebben op onze omgang 
met dieren. We moeten ze niet trainen 
en zo veel mogelijk vrijlaten. Hij besluit 
zijn hond niet langer te commanderen. 
Het dier weet zelf wel wat goed is. 
Schopenhauer – steevast in gezel-
schap van zijn poedel Atman – is een 
van de eerste denkers die zich zorgen 
beginnen te maken over dierenleed in 
de veehouderij. Nietzsche valt in 
Turijn, waar hij volgens sommigen gek 
was geworden, een mishandeld paard 
om de nek. Het dier werd geslagen 
door de koetsier. Thoreau, die een 
tijdje in het bos gaat wonen om één 
met de natuur te worden, houdt een 
lofzang op een koe die uit zijn om-
heining breekt: “Die koe is weer even 
als de bizon die de Mississippi over-
trekt. Deze heldendaad brengt in mijn 
ogen weer enige waardigheid in de 
kudde.” 
(8) Het ‘aah’-gevoel krijgt hier een 
politieke dimensie: het dier hoort niet 
in de omheining van de menselijke 
beschaving te zitten. De natuur van het 
dier vereist dat het natuurlijk gedrag 
kan vertonen en niet opgesloten zit. 
Die natuurlijke behoeften laten zich 
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vertalen in natuurlijke rechten. Wij 
mensen horen ons te verheugen 
wanneer een dier die natuurlijke 
rechten claimt en voor de vrijheid kiest. 
(9) Thoreau verwoordt een gevoel dat 
al langer leeft onder Europese den-
kers, maar dat tot dan toe geen groot 
issue is. Op het moment dat hij zijn 
essay schrijft, bestaat het pleidooi voor 
dierenrechten uit niet veel meer dan 
een zijdelingse opmerking van 
Rousseau, een klein onopgemerkt 
essay van David Hume en een losse 
opmerking in het werk van de Britse 
filosoof Jeremy Bentham. Die laatste 
schrijft in 1789, het jaar van de Franse 
Revolutie: “Er kan een dag komen 
waarop ook de rest van de dierlijke 
schepping die rechten krijgt die haar 
tot nu toe alleen konden worden 
onthouden door de hand van de 
tirannie.” Die dag is volgens Bentham 
nog ver weg. 
(10) Toch wil dit voorzichtige pleidooi 
voor dierenrechten niet zeggen dat 
dieren nu écht als waarde op zich 
worden gezien. Wanneer mensen de 
zaak van de dieren bepleiten, doen ze 
dat toch vooral omdat dieren een 
symboolfunctie hebben. Thoreau prijst 
de koe die uit de omheining ontsnapt, 
omdat hij hoopt dat ook de mens zich 
ooit weet te bevrijden uit de ketenen 
van de cultuur. Schopenhauer is 
begaan met zijn hond omdat hij daarin 
zijn eigen lijden herkent. Deze houding 
ten opzichte van dieren komt ook tot 
uiting in het boek Bambi dat Felix 
Salten, pseudoniem van Siegmund 
Salzmann, in 1923 publiceert. 
Salzmann is doordrongen van de 
verschrikkingen van de mechanisatie: 
mitrailleurs en gifgas hebben de Eerste 
Wereldoorlog doen uitlopen op een 
bloedbad en de lopende band houdt de 
fabrieksarbeider gevangen. En dan is 
er het opkomende antisemitisme. De 
beschaving zit op een dood spoor. Op 
een dag ontvlucht Salzmann de stad 

voor een korte vakantie. Hij trekt de 
bergen in. Hoog in de Alpen ontmoet 
hij het onderwerp van zijn beroemde 
boek: een jonge ree. Het diertje kijkt 
hem met grote ogen aan en Salzmann 
weet: dit is de zuivere onschuld. Direct 
herkent hij in het dier een ideale 
romanfiguur. Terug in de stad begint 
Salzmann aan Bambi, het boek dat hij 
een veelzeggende ondertitel meegeeft: 
Ein Leben im Walde. Het is een onmis-
kenbare verwijzing naar Thoreaus 
Walden, or a Life in the Woods. 
(11) Het boek gaat over een jong hert-
je dat in de bossen opgroeit. Af en toe 
komen de stadsmensen met hun ge-
weren. De moeder van Bambi wordt op 
een dag door hen gedood. Zelf weet 
Bambi te ontkomen en hij ontwikkelt 
zich na een periode van rouw tot 
‘koning van het bos’. In het verhaal 
van Salzmann is de mens een ‘Hij’, 
een man met wrede eigenschappen, 
die zich laat omringen door mee-
lopende honden. ‘Hij’ is de grote ge-
vreesde, in wie wij later Adolf Hitler 
kunnen herkennen. Bambi wordt later 
het symbool voor de Joodse mens die 
wordt opgejaagd door nazi’s. 
Salzmann, zelf Jood, vlucht voor de 
nazi’s en komt daarbij in geldnood. Op 
aanraden van een Duitse collega ver-
koopt hij de rechten op Bambi voor 
slechts vijfduizend dollar aan Walt 
Disney.  
(12) Bij de verfilming van het boek in 
1942 doet Disney iets wat ongekend 
is: hij ontdoet het dier van alle symbo-
lische kwaliteiten. Zijn film bevat geen 
enkele referentie naar het anti-
semitisme. Bambi staat niet langer 
model voor (mensen)leed. Het gaat 
Disney niet om de zielige stadsmensen 
of zielige Joden: het gaat hem om de 
figuur van Bambi zelf. Dat dier, dat zo 
op de mens lijkt, is zielig. Voor het 
eerst verschijnt het dier hier als zich-
zelf: als dier. Weliswaar spreekt zijn 
Bambi mensentaal en heeft het hertje 
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allerlei menselijke trekjes, maar dit dier 
staat niet langer louter model voor een 
bepaald soort mens. In Bambi herkent 
de kijker niet alleen de mens, maar 
ook het dier zelf. Bambi laat zien dat 
wat kinderen kunnen meemaken – hun 
moeder verliezen en opgejaagd 
worden – ook bij dieren voorkomt. 
Mens en dier delen een gevoeligheid 
voor dit soort zaken. 
(13) Kinderen die Bambi zien, voelen 
een band met dieren die ongeveer het-

zelfde meemaken als zij. Ze kunnen 
zich in het dier inleven omdat er ge-
voelens zijn die mens en dier delen. 
Die gedeelde gevoelens maken het 
dier deelgenoot van de ‘morele 
gemeenschap’. Kinderen die Bambi 
zien, beseffen dit vaak voor het eerst 
in hun leven. Het ‘aah’-gevoel is daar-
mee compleet: we beseffen dat het 
dier kan lijden, net als wij. We delen 
iets: leven, gevoelens, mogelijkheden. 

 
naar: Erno Eskens 
uit: Filosofie Magazine 3, 2009 

 

 
 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  

noot 1 Aristoteles (384 - 322 v.Chr.) was een Grieks filosoof en wordt met Socrates en Plato 
 beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. 
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Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 2 
dinsdag 19 juni 

13.30 - 16.30 uur 
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Tekst 1  Denken moet je leren 

 
Veel auteurs proberen in het begin van de tekst de aandacht van hun lezers te 
trekken. Dit kan bijvoorbeeld door het: 
1 beschrijven van een interessant gedachte-experiment; 
2 formuleren van de probleemstelling van de tekst; 
3 noemen van het belang van het onderwerp voor de lezer; 
4 weergeven van een voor de tekst inspirerend voorval. 

1p 1 Op welke twee van de bovengenoemde manieren wordt in de eerste twee 
alinea’s van de tekst ‘Denken moet je leren’ de aandacht van de lezer 
getrokken? 
Noem alleen de nummers van je keuze. 
 

1p 2 Welk verband bestaat er tussen alinea 3 en alinea 4?  
Alinea 4 bevat een 
A argument bij de stelling in alinea 3. 
B constatering bij het standpunt in alinea 3. 
C verklaring bij de constatering in alinea 3. 
D weerlegging van het argument in alinea 3. 
 
“Maar eerst maken we korte metten met een hardnekkig misverstand”. (regels 
36-38) 

1p 3 Welk misverstand wordt bedoeld? 
A Nieuwe ontdekkingen in de hersenwetenschap laten zien dat het nut van 

denken wordt onderschat. 
B Onderzoek bewijst dat tegenwoordig te veel waarde wordt toegekend aan 

het nut van denken. 
C Uit onderzoek over de werking van onze hersenen blijkt dat denken niet 

zinvol is. 
D Wetenschappers hebben aangetoond dat denken weinig toevoegt aan onze 

hersencapaciteit. 
 
In alinea 5 wordt gesteld dat we minder goed in denken zijn dan we dachten. 

1p 4 Waarop is de argumentatie voor deze uitspraak gebaseerd? 
De argumentatie is gebaseerd op 
A een oorzaak en gevolg. 
B een vergelijking. 
C een voorbeeld. 
D een voor- en nadeel. 
 

1p 5 Met welk begrip kan het verband tussen enerzijds het tekstgedeelte van alinea’s 
6 en 7 en anderzijds alinea 5 het beste getypeerd worden? 
Alinea’s 6 en 7 
A vormen een opsomming bij het gestelde in alinea 5. 
B vormen een tegenstelling met het gestelde in alinea 5. 
C zijn een nuancering van het gestelde in alinea 5. 
D zijn een uitwerking van het gestelde in alinea 5. 
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De tekst ‘Denken moet je leren’ kan onderverdeeld worden in vijf delen. Deze 
achtereenvolgende delen kunnen voorzien worden van de volgende kopjes: 
1 Oproep tot herstel van het verstand 
2 Een andere kijk op neurowetenschappelijke resultaten 
3 De maatschappelijke noodzaak van helder denken 
4 Invoering van ‘helder denken’ als schoolvak 
5 Promotors van het heldere denken gezocht! 

1p 6 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 7 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 8 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
“Wat het denken betreft, is de boodschap van de neurowetenschap 
zonneklaar.”(regels 48-50) 

3p 9 Uit welke drie hoofdelementen bestaat deze boodschap? 
Nummer je antwoorden. 
 
“Hoewel ze het in het eigen brein niet voor het zeggen hebben, zijn de 
kwebbeldozen van Victor Lamme in de samenleving een machtsfactor van 
jewelste.” (regels 112-116) 

1p 10 Welk argumentatieschema wordt in alinea 9 gebruikt om dit standpunt te 
onderbouwen? 
een argumentatieschema op basis van 
A kenmerk of eigenschap 
B oorzaak en gevolg 
C vergelijking 
D voorbeelden  
 

1p 11 Wat wordt bedoeld met “de verhalen uit de kwebbeldoos” (regels 135-136), gelet 
op de hele tekst? 
A alom heersende ideeën op basis van algemeen geldende waarden over wat 

wel en niet getolereerd wordt in de samenleving 
B constructies die door het onbewuste brein gemaakt worden en die weinig 

met de realiteit van doen hebben 
C door velen gedeelde opvattingen die als waarheid worden ervaren, maar in 

feite op vooroordelen berusten 
D fictie gecreëerd door het brein, waarmee het naderhand betekenis geeft aan 

veelal onbewust gemaakte keuzes  
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“Denken loont en helder denken is meer dan ooit van belang voor het 
functioneren van de samenleving.” (regels 138-141) 
In de rest van alinea 10 en in alinea’s 11 tot en met 13 wordt dit standpunt met 
twee argumenten onderbouwd. 

1p 12 Door welke twee van onderstaande uitspraken worden die argumenten het beste 
getypeerd? Noem alleen de nummers van je keuze. 
Alleen met behulp van helder denken kunnen we: 
1 aantonen dat het beleid van onze bestuurders vooral gebaseerd is op 
verhalen. 
2 de hedendaagse stroom van data beheersen en rationeel verwerken. 
3 ideeën van anderen toetsen of kunnen anderen onze ideeën toetsen.  
4  jongeren beschermen tegen hun neiging steeds meer informatie op te 
nemen. 
5 meer tijd winnen om uit het groeiende informatieaanbod de best mogelijke 
keuzes te maken.  
 
tekstfragment 1 
 

Met de komst van de nieuwe media wordt er op jongeren een tsunami van 
informatie afgevuurd. Jongeren zoeken deze informatieovervloed zelf heel actief 
op, zo blijkt uit het aantal accounts op Hyves, Facebook en andere netwerksites, 
de hoeveelheid sms’jes die ze sturen, de manier waarop ze naar nieuws zoeken 
op internet en de manier waarop internet is ingebed in hun dagelijks leven.  
Het continu bereikbaar zijn en continu alles willen volgen, buiten het blikveld van 
docenten en ouders en toezicht van volwassenen, heeft een keerzijde. Het kan 
doorslaan naar informatiestress. De klachten zijn vermoeidheid, slaaptekort en 
het probleem dat jongeren continu hun aandacht moeten verdelen, wat ze uit 
hun concentratie haalt. 
De 23-jarige Rosa-Maria Koolhoven uit Utrecht, trendteamlid van een bureau 
voor jongeren-communicatie, heeft hier de term ‘infobesitas’ voor bedacht. Zij 
stelde bij zichzelf vast dat ze een aardige informatiejunk aan het worden is. Via 
blogs, Twitter en Facebook wil ze constant op de hoogte blijven van wat er 
gebeurt. Op haar toetsenbord is de F5-toets het populairst, de knop waaronder 
de computer aangeeft of iemand iets nieuws of interessants heeft gepost.  
“Is het verveling?”, vroeg Rosa-Maria zich af. Nee, ze heeft genoeg te doen. “Is 
het oprechte interesse?” Nee, ook niet. Het is haar angst dingen mis te lopen. 
Deze angst heeft waarschijnlijk te maken met de zogeheten ‘peer pressure’: 
bang iets te missen wat zich afspeelt onder jouw vrienden. 
 
naar: Trouw, 22 februari 2010 
 
Zowel in de tekst ‘Denken moet je leren’ als in tekstfragment 1 worden 
verklaringen gegeven voor het probleem ‘infobesitas’. 

1p 13 Welke verklaring uit tekstfragment 1 voegt iets toe aan de verklaringen uit de 
tekst ‘Denken moet je leren’? 
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1p 14 In welke alinea van de tekst ‘Denken moet je leren’ wordt het beste verduidelijkt 
wat ‘helder denken’ inhoudt? 
A in alinea 8 
B in alinea 10 
C in alinea 12 
D in alinea 14  
 
In alinea’s 15 en 16 staan drie redenen waarom de school de meest geschikte 
plek is om ‘helder denken’ aan te leren. 

3p 15 Noem de drie redenen. 
Nummer je antwoorden. 
 

1p 16 Welk bezwaar zou een kritische lezer kunnen hebben tegen de manier van 
argumenteren in het slot van alinea 15? 
Er is sprake van 
A een cirkelredenering. 
B een overhaaste generalisatie. 
C een persoonlijke aanval. 
D een vertekening van een standpunt.  
 
In alinea 18 wordt gesproken over ambassadeurs. 

1p 17 Waarvan zouden docenten en wetenschappers ambassadeur moeten worden? 
 
tekstfragment 2 
 
Rationeel is het niet, maar spectaculaire en emotionele evenementen vinden we 
als bewijsmateriaal overtuigender dan statistische frequenties. Een dramatisch 
beeld op televisie heeft dan ook meer impact dan een uitvoerig betoog met 
objectieve cijfers en redeneringen. De invloed van de media kan hier moeilijk 
worden overschat. De feiten die de krantenkoppen en het televisiejournaal 
halen, vinden we waarschijnlijker dan sommige minder ophefmakende, maar 
frequenter voorkomende gebeurtenissen. In de VS vroegen onderzoekers een 
aantal mensen welke van beide doodsoorzaken relatief het meest voorkwam: 
moord of zelfmoord, zelfmoord of diabetes, borstkanker of diabetes. De 
meerderheid stipte telkens de eerste doodsoorzaak aan, ofschoon het in 
werkelijkheid telkens om de tweede ging. Maar de eerste doodsoorzaak is 
inderdaad meer emotioneel geladen en krijgt meer aandacht in de media. 
 
naar: Skepter, maart 1998 
 

2p 18 Formuleer op basis van tekstfragment 2 een argument waarmee in de tekst  
‘Denken moet  je leren’ het standpunt over denken kan worden onderbouwd. 
Gebruik niet meer dan 20 woorden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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3p 19 Op welke twee manieren kan de titel van de tekst ‘Denken moet je leren’ 
uitgelegd worden, gelet op de tekst? 
Gebruik niet meer dan 25 woorden. 
 

1p 20 Hoe kan de tekst ‘Denken moet je leren’ als tekstsoort het beste getypeerd 
worden? 
Deze tekst is vooral 
A een beschouwende tekst met activerende elementen. 
B een beschouwende tekst met betogende elementen. 
C een betogende tekst met activerende elementen. 
D een betogende tekst met beschouwende elementen.  
 
 

Tekst 2  Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe regels 

 
18p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 

woorden van de tekst ‘Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe 
regels’. Uit je samenvatting moet voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet 
gelezen heeft, duidelijk worden: 
 
 van welk problematisch verschijnsel op bestuursniveau sprake is bij 

maatschappelijke incidenten, wat het inhoudt en welke gevolgen het kan 
hebben; 

 welke verklaring voor de hardnekkigheid van het probleem gegeven wordt; 
 welke oplossingen voor dit probleem door experts gegeven worden; 
 welke bezwaren genoemd worden bij de verschillende oplossingen; 
 wat de beste oplossing lijkt voor het probleem en wat daarvoor de 

onderbouwing is. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Denken moet je leren 
 
(1) Stelt u zich eens voor: het 
Malieveld in Den Haag vol mensen. 
Een vrolijke meute, zwaaiend met 
spandoeken. Een demonstratie, niet 
tegen iets, maar voor iets moois: het 5 

herstel van het gezond verstand.  
(2) In Nederland kunnen we ons bijna 
niet voorstellen dat tienduizenden 
mensen demonstreren voor de ratio. In 
de Verenigde Staten ligt dat anders. 10 

Enige tijd geleden, vlak voor de con-
gresverkiezingen, vond in Washington 
DC zo’n protestbijeenkomst plaats. De 
Rally to restore sanity, een serieus 
initiatief van komiek en tv-presentator 15 

Jon Stewart, bracht tweehonderd-
duizend Amerikanen op de been. Ze 
hadden de buik vol van de stupide 
verkiezingspropaganda, genoeg van 
het gemakzuchtig spektakel en de 20 

emoties die het publieke debat over-
heersen. Massaal stonden ze voor het 
Congresgebouw om steun te betuigen 
aan de redelijkheid en het heldere 
denken.  25 

(3) ‘Restore sanity’1). Bij deze 
boodschap sluiten wij ons graag aan. 
Nog niet met een oproep om te 
demonstreren op het Malieveld, maar 
met een redelijk verhaal over helder 30 

denken. Denken moet een serieus vak 
worden op school, zoals rekenen of 
taal. Dat is wat we willen overbrengen.  
(4) Waarom? Omdat helder denken 
onmisbaar is voor het goed functio-35 

neren van de samenleving. Maar eerst 
maken we korte metten met een hard-
nekkig misverstand, namelijk dat de 
nieuwe inzichten uit de hersenweten-
schap het failliet van het denken 40 

zouden betekenen.  
(5) De hersenwetenschap is popu-
lairder dan ooit. De boeken over het 
brein, van wetenschappers als Dick 

Swaab, Victor Lamme en Ap 45 

Dijksterhuis, vliegen over de toonbank. 
De breinboeken verschaffen fascine-
rende inzichten. Wat het denken 
betreft, is de boodschap van de neuro-
wetenschap zonneklaar. We zijn aller-50 

eerst minder goed in denken dan we 
dachten. Zo komen proefpersonen die 
lang mogen nadenken over de keuze 
voor een potje jam, minder vaak tot 
een achteraf bevredigende beslissing 55 

dan proefpersonen die direct een 
knoop moeten doorhakken. 
(6) Bovendien weten we vaak niet op 
basis waarvan we beslissingen nemen. 
Proefpersonen die antwoord moeten 60 

geven op de vraag hoe moreel of im-
moreel het omkopen van een scheids-
rechter bij een belangrijke voetbal-
wedstrijd is, blijken een dergelijke actie 
veel strenger te veroordelen wanneer 65 

ze achter een rommelig bureau zitten, 
dan wanneer ze een oordeel moeten 
vellen van achter een opgeruimd 
bureau. De proefpersonen zijn zich 
hiervan niet bewust. De conclusie is 70 

dat we ons tijdens het denken laten 
beïnvloeden door allerlei op het oog 
onbelangrijke zaken, zonder dat we 
het doorhebben.  
(7) Het wordt zelfs nog erger. Het 75 

bewuste denken blijkt niet de baas in 
eigen brein. Beslissingen neemt het 
brein op basis van een – onbewuste – 
machtsstrijd tussen hersengebieden. 
Het bewuste denken maakt er achteraf 80 

een verhaaltje bij. Ons eigen ‘ik’, waar-
van we het gevoel hebben dat het 
denkt en besluiten neemt, is slechts 
een soort voetbalcommentator die 
langs de zijlijn verhaaltjes verzint over 85 

wat er op het veld gebeurt. Victor 
Lamme, auteur van De vrije wil bestaat 
niet, noemt het bewuste denken hier-
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om consequent ‘de kwebbeldoos’. 
(8) Wie de boodschap van de neuro-90 

wetenschap zo tot zich neemt, zou tot 
de conclusie kunnen komen dat na-
denken een achterhaalde bezigheid is. 
Als je een beslissing net zo goed – of 
beter – intuïtief kunt nemen, kun je je 95 

de moeite van bewust nadenken be-
sparen. Dit is echter een misverstand. 
Tijdens hun ontdekkingstocht in de 
hersenpan verliezen breinvorsers vaak 
uit het oog dat denken, oordelen en 100 

beslissen sociale processen zijn. 
Denken is geen geïsoleerde activiteit 
in een individueel brein. Het is vooral 
een sociaal spel, waarin we betekenis 
geven aan de wereld om ons heen. Zo 105 

verzinnen mensenbreinen al duizen-
den jaren de meest uiteenlopende 
verhalen. Aanvankelijk gingen die 
verhalen over liefde, voedsel en dood, 
later ook over geld, voetbal en demo-110 

cratie.  
(9) Hoewel ze het in het eigen brein 
niet voor het zeggen hebben, zijn de 
kwebbeldozen van Victor Lamme in de 
samenleving een machtsfactor van 115 

jewelste. Ga maar na: vrouwen sche-
ren hun benen, omdat een verhaal 
over een sociale regel dicteert dat 
vrouwenbenen haarloos zijn. Zaken-
mannen lopen met een stukje stof om 120 

de nek, omdat een stropdas er nu een-
maal bij hoort. Brave burgers gaan 
stemmen, omdat dit past in het verhaal 
van de democratie en mensen die 
langer studeren krijgen een hoger 125 

salaris dan hun collega’s met minder 
opleiding, omdat het verhaal zegt dat 
ze dat verdienen. Het zijn de verhalen 
die ons leven bepalen. 
(10) De bevindingen van de hersen-130 

wetenschap betekenen niet het failliet 
van het rationele denken. Integendeel. 
Juist omdat we ons nu realiseren hoe 
feilbaar het individuele brein is en 
omdat we beseffen hoe machtig de 135 

verhalen uit de kwebbeldoos zijn, is 
het belangrijk dat we het brein goed 

leren gebruiken. Denken loont en 
helder denken is meer dan ooit van 
belang voor het functioneren van de 140 

samenleving. ‘Meer dan ooit’ durven 
we op te schrijven, omdat er echt iets 
bijzonders aan de hand is. Kijk maar 
naar de vele kranten, e-mails, boeken, 
websites, televisieprogramma’s, blogs, 145 

rapporten en tweets.  
(11) De hoeveelheid informatie die 
onze hersenen dagelijks te verwerken 
krijgen, groeit explosief. Op ons werk 
en thuis, als burger en als consument 150 

worden we bedolven onder bergen 
informatie. Tel hierbij op dat we steeds 
meer willen en daarom steeds minder 
tijd hebben en je krijgt nieuwe feno-
menen als keuzestress en 155 

‘infobesitas’: vooral jongeren worden 
ziek van de overdosis aan informatie. 
Ze lijden aan concentratieverlies, 
vermoeidheid en slapeloosheid.  
(12) Helder denken helpt ons grip te 160 

krijgen op de overvloed aan informatie, 
of het nu gaat om de keuze voor een 
nieuwe auto of een analyse van het 
pensioensysteem. Helder denken 
brengt structuur in al die informatie: 165 

het betekent goed observeren, de 
verzamelde informatie ordenen en pas 
daarna tot een oordeel komen. Wie 
helder denkt, kan hoofd- en bijzaken 
van elkaar onderscheiden, is zich 170 

bewust van mogelijke denkfouten en 
staat open voor nieuwe gezichts-
punten.  
(13) Helder denken is bovendien 
maatschappelijk onmisbaar, omdat 175 

alleen helder denkwerk navolgbaar en 
controleerbaar is voor anderen. Poli-
tici, bestuurders, managers en beleids-
makers moeten transparant zijn in hun 
besluitvorming om het vertrouwen van 180 

burgers en consumenten te behouden. 
Omgekeerd moeten voor een goed 
functionerende samenleving ook bur-
gers helder kunnen denken. Alleen zo 
kunnen ze de verhalen van anderen, 185 

bijvoorbeeld over de kredietcrisis of de 
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pensioenleeftijd of over de veiligheid in 
de buurt, controleren en corrigeren.  
(14) Om deze redenen moet denken 
een serieus vak worden op school. Het 190 

onderwijs is immers bij uitstek de 
plaats waar kennis en vaardigheden 
voor het algemeen belang worden 
onderwezen. Tot nu toe is denken 
vooral een bijproduct van het onder-195 

wijs. Ongemerkt leren we bij taal en 
rekenen te redeneren. Het vak ge-
schiedenis brengt ons historisch en 
maatschappelijk perspectief bij. Maar 
daar blijft het meestal bij. Er zijn wel 200 

scholen, hogescholen en universiteiten 
waar denken een vak is, meestal in de 
vorm van filosofie, argumentatieleer of 
logica, maar dat zijn positieve uitzon-
deringen. Als afzonderlijk leerdoel 205 

komt helder denken niet voor in de 
vele eindtermen en competentie-
profielen van het Nederlandse onder-
wijs. 
(15) Dit is een gemiste kans. Want een 210 

andere les die de neurowetenschap 
ons leert, is dat denken goed te leren 
valt. Metacognitieve vaardigheden als 
besluitvaardigheid, rationele afwe-
gingen maken en van perspectief 215 

kunnen wisselen zijn aan te leren. 
Helder denken is niet alleen een kwes-
tie van talent of aangeboren intelli-
gentie. Integendeel: intelligente men-
sen zijn vaak luie denkers, juist omdat 220 

ze zich overal uit weten te kletsen. 

(16) Aangeboren intelligentie is mooi 
meegenomen, maar veel denkvaardig-
heden zijn ambachtelijk van aard en 
zijn te leren door er veel mee te oefe-225 

nen en door er jong mee te beginnen. 
Juist een kinderbrein is nog zo kneed-
baar dat het, stapje voor stapje, 
denkwijzen aan kan leren. Het onder-
wijs moet dit proces stimuleren en in 230 

goede banen leiden. Onderwijs zou 
moeten draaien om breinontwikkeling, 
om het op de juiste manier vormen van 
de kinderhersenen, of ‘verbreinen’ zo-
als neurowetenschapper Jelle Jolles 235 

het noemt in zijn boek Ellis en het 
verbreinen.  
(17) Denken staat prominent bovenaan 
in alle internationale lijstjes met vaar-
digheden die de jeugd moet leren om 240 

mee te kunnen in de informatiesamen-
leving. Vooral in Engelstalige landen 
als Australië en de Verenigde Staten 
zijn docenten druk bezig om deze 
vaardigheden op te nemen in de 245 

schoolprogramma’s. In Nederland ziet 
men het belang hiervan helaas nog 
niet in. 
(18) Om helder denken te verankeren 
in de doelstellingen van het Nederland-250 

se onderwijs zoeken wij ambassa-
deurs. Docenten, wetenschappers, 
politici, schoolbestuurders, ambtena-
ren, eenieder die zich geroepen voelt, 
vragen we met ons te hameren op de 255 

noodzaak van helder denken als een 
nieuw vak op school. 

 
naar: Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten, Denken moet je leren 
uit: de Volkskrant, 13 november 2010 

 

 

noot 1 ‘Restore sanity’ betekent ‘herstel het gezond verstand’. 
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Tekst 2 

 

Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe regels 
 
(1) Shit happens. Er bezwijkt een 
rivierdijk. Bewoners in een verpleeg-
huis lopen salmonellavergiftiging op na 
het eten van kippensoep bij de lunch. 
Je gaat gezellig met elkaar naar een 
bloemententoonstelling, blijk je na 
afloop besmet met legionella. Kan 
gebeuren. 
(2) Kan misschien gebeuren, maar van 
nu af aan niet meer, vinden politici uit 
oppositiefracties. Zij roepen de verant-
woordelijke bewindspersonen op het 
matje en verklaren dat zij altijd al heb-
ben gezegd dat de rivierdijken moes-
ten worden versterkt, dat er meer toe-
zicht moest zijn op verpleeghuizen en 
dat we alerter moeten zijn op de water-
huishouding van toeristische attracties. 
De verantwoordelijke politici worden 
stevig aan de tand gevoeld door jour-
nalisten op televisie en radio, die heel 
alert zijn bij dit soort incidenten. Enke-
le politici betogen dat er altijd wel iets 
misgaat, maar de meeste bewinds-
personen gaan direct overstag. Zij 
beloven dat ze nieuwe regels zullen 
opstellen, strenger gaan controleren, 
dat ze er alles aan zullen doen om 
herhaling van incidenten als deze te 
voorkomen. Er bestaat voor dit mecha-
nisme een mooie naam: de risico-
regel-reflex (RRR). 
(3) Nadat de nieuwe regels zijn inge-
voerd, kunnen er twee dingen gebeu-
ren. Ondanks de nieuwe regels vindt 
een nieuw incident plaats. Dat leidt tot 
een roep om nóg striktere handhaving. 
Of er vindt geen nieuw incident plaats, 
waarop burgers en journalisten klagen 
over verstikkende regelgeving. De 
risico-regel-reflex heeft vaak een der-
mate vervelend effect, dat we rustig 
kunnen spreken van een hardnekkig 
probleem. Voor een goed begrip 

hiervan is het eerst nodig inzicht te 
krijgen in de voedingsbodem waarop 
de RRR zo goed heeft kunnen gedijen.  
(4) Vaak wordt gedacht dat de RRR 
een reactie van politici is op de neiging 
van burgers de overheid overal de 
schuld van te geven. Dat is sterk over-
dreven. De meeste burgers geven de 
overheid niet de schuld als hun vakan-
tie verregent of als hun huwelijk stuk-
loopt. Als je TomTom uit je auto wordt 
gestolen, had je die maar uit het zicht 
moeten leggen. De risico-regel-reflex 
komt ook niet voort, zoals vaak wordt 
gedacht, uit een overdreven hang naar 
veiligheid of een kinderachtige ‘pech-
moet-weg-houding’.  
(5) Er is wel een andere verklaring. In 
haar bestseller Nomade doet Ayaan 
Hirsi Ali een opmerkelijke observatie 
met betrekking tot westerse culturen. 
In de nomadische cultuur van haar 
Somalische clans heerst een fata-
listische visie op narigheid. Droogte, 
hitte, ziekte, honger, armoede – Allah 
heeft het zo gewild en daar legt men 
zich bij neer. In Nederland daaren-
tegen vinden we veelal dat honger, 
ziekte en gebrek natuurlijke of maat-
schappelijke problemen zijn die je kunt 
oplossen. Wij bouwen dijken, organi-
seren ziekenverzorging, graven kana-
len en creëren sociale verzekerings-
systemen. Als er iets naars gebeurt, 
dan willen we helpen, we willen ervoor 
zorgen dat het niet nog eens gebeurt. 
(6) Het zal niet meevallen deze cultu-
rele reflex te veranderen. Wat moet 
ervoor in de plaats komen? Fatalis-
tische acceptatie? Het meest logische 
alternatief voor een roep om over-
heidsingrijpen is een gang naar de 
rechter om anderen aansprakelijk te 
stellen. Op die manier treedt de risico-
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regel-reflex niet op, maar het is de 
vraag of aan de Amerikaanse claim-
cultuur de voorkeur moet worden ge-
geven. We kennen immers allemaal de 
hilarische voorbeelden van Amerikaan-
se fabrikanten die zich tegen alle 
mogelijke schadeclaims moeten in-
dekken (“Leg uw natte huisdier niet in 
de magnetron”).  
(7) Hoe kunnen we het probleem van 
de risico-regel-reflex het beste aan-
pakken? Ervaringsdeskundigen komen 
vaak met vier mogelijke oplossingen 
om dit probleem te bestrijden. Aller-
eerst moet burgers duidelijk gemaakt 
worden dat verzorgingsstaten die van 
de wieg tot het graf ieder risico dek-
ken, uit de tijd zijn. Soms gaan dingen 
gewoon mis en is de burger zelf ver-
antwoordelijk voor de gevolgen. Een 
andere mogelijkheid is te kiezen voor 
een rationeler, wetenschappelijker 
veiligheidsbeleid: ga niet lukraak hier 
en daar wat risico’s bestrijden, maar 
probeer zoveel mogelijk veiligheid te 
realiseren tegen zo min mogelijk 
kosten. Ook kan gekozen worden voor 
een democratischer veiligheidsbeleid. 
Risicobestrijding is een kwestie van 
prioriteiten stellen. Als burgers in-
spraak krijgen, kunnen ze er eerder 
mee leven dat sommige kwesties later 
op de agenda komen. De laatste op-
lossing luidt: bezint eer gij begint. 
Voordat nieuwe regels worden uitge-
vaardigd, zouden de nadelen van de 
nieuwe regels moeten worden afge-
wogen tegen de voor- en nadelen van 
de status quo. 
(8) De eerste oplossing is dus meer 
verantwoordelijkheid bij de burger 
neerleggen. De vraag is echter of de 
overheid dit echt wil. Op het terrein 
van de gezondheidszorg en crimi-
naliteitsbestrijding heeft zij burgers al 
een grote verantwoordelijkheid 
gegeven, maar op beide terreinen is 
die gebonden aan strikte grenzen. 
Echt zelf verantwoordelijkheid nemen 

lijkt niet de bedoeling. Je mag zelf 
bepalen of je wel of niet sport, wel of 
niet rookt en meer of minder alcohol 
gebruikt. Je mag naar eigen inzicht 
een ziektekostenverzekering kiezen. 
Maar als je vervolgens zelf besluit om 
je tienerdochter niet te laten inenten 
tegen baarmoederhalskanker, is dat 
tegen de zin van de overheid. 
(9) Op het terrein van de criminaliteits-
bestrijding mag de burger eveneens 
een heleboel eigen boontjes doppen, 
maar ook hier is de boodschap dubbel-
zinnig. Wel je huis beveiligen tegen 
inbraak, kijkgaatjes aanbrengen in de 
deur en je bagage in de gaten houden, 
maar geen pepperspray meenemen in 
je handtas en geen honkbalknuppel 
klaarleggen onder de kassa voor het 
geval dat iemand het voorzien heeft op 
de inhoud. Het lijkt verstandig dat de 
overheid zich realiseert dat een ver-
schuiving van verantwoordelijkheid 
naar de burger niet goed valt bij die 
burger, als daar allerlei haken en ogen 
aan zitten. 
(10) Is het bij de eerste oplossing de 
vraag of de overheid dit echt wil, bij de 
tweede oplossing moeten we ons af-
vragen of het wel kan. De tweede op-
lossing veronderstelt dat we allerlei 
soorten risico’s met elkaar kunnen ver-
gelijken om vervolgens door middel 
van een ingewikkelde rekensom te 
bepalen hoe we met een gegeven 
budget zoveel mogelijk veiligheids-
winst kunnen realiseren. Stel: de 
gemeenteraad laat ons een pot met 
geld zien en vraagt hoe we dat willen 
besteden. We mogen kiezen tussen 
extra verlichting op een parkeerterrein 
waar vorig jaar twee personen werden 
beroofd of extra schoonmaak in een 
achterstandswijk, wetend dat de veilig-
heid in een wijk omhooggaat als die 
een opgeruimde indruk maakt. Waar-
schijnlijk zullen er best burgers en 
politici zijn die een keuze durven 
maken en deze kunnen beargumen-

Pagina: 372Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-12-2-b 7 lees verder ►►►

teren, maar die zal niet gebaseerd zijn 
op een rekensom. Wat ze in zo’n geval 
doen, is een politieke keuze maken: ze 
vinden bijvoorbeeld het welbevinden 
van burgers in achterstandswijken 
belangrijker dan de veiligheid op 
parkeerterreinen of vice versa. Het 
idee dat je politieke keuzes kunt ver-
vangen door wetenschappelijke reken-
sommen is een illusie. 
(11) Politieke besluitvorming met 
inspraak door burgers, de derde oplos-
sing, is bij dergelijke keuzes veel ver-
standiger. Toch bieden inspraak en 
democratie lang niet altijd een oplos-
sing. Veiligheidsbeleid is vaak hand-
havingsbeleid. Er zijn talloze voor-
schriften aangaande verkeersveilig-
heid, brandveiligheid, veiligheid in 
huizen dankzij politietoezicht enzo-
voorts. Stel dat we hier met elkaar 
over praten, prioriteiten stellen en die 
transparant en democratisch publi-
ceren op de gemeentelijke website. De 
kans is groot dat vervolgens de 
boevenlogica in werking treedt. De 
caféhoudster denkt: gelukkig, dit jaar 
gaan ze de brandvoorschriften niet 
controleren. Dan kan ik nog wel even 
wachten met het vervangen van die 
gevaarlijke oven. Ook de inbreker 
berekent zijn kansen: politie-
surveillance hebben ze in die wijk 
geschrapt, dus laat ik het daar eens 
proberen. 
(12) In andere gevallen heeft veilig-
heidsbeleid te maken met de keuze 
van locaties. Er wordt op landelijk 
niveau besloten dat ondergrondse 
opslag van CO2 goed is voor het 

milieu. Wat is democratisch in dit 
verband? Krijgen de omwonenden een 
vetorecht? Dan zullen veel plannen 
schipbreuk lijden, omdat bewoners de 
risico’s begrijpelijkerwijs liever niet in 
hun buurt willen hebben.  
(13) Resteert de vierde oplossing: 
bezint eer gij begint en denk heel goed 
na voor je ergens nieuw beleid op 
loslaat. Elk incident is vervelend. Nie-
mand wil dat het nog een keer gebeurt, 
maar beter is het om rustig na te 
denken hoe erop gereageerd moet 
worden. Aan elke beleidswijziging zijn 
voor- en nadelen verbonden en ook die 
nadelen moeten worden belicht. Wat 
zal het gevolg zijn van strengere 
hygiëne-eisen in zorginstellingen? De 
kans dat bewoners besmet raken met 
een bacterie wordt kleiner. Dat is een 
voordeel. Maar wat zijn de nadelen? 
Zal op grote schaal worden gekozen 
voor gevriesdroogd eten uit pakjes? 
Zullen bewoners nog mogen helpen in 
de keuken, als zij dat leuk vinden? 
(14) Nieuw beleid invoeren of strenger 
handhaven kost bijna altijd geld en 
leidt dus tot lastenverzwaring. Stren-
gere veiligheidsvoorschriften leiden 
vaak tot meer bureaucratie. Voor veel 
burgers, instellingen en bedrijven is de 
administratieve lastendruk nu al vrij 
hoog. Een verdere verzwaring daarvan 
is nadelig en dat moet meetellen bij 
het nadenken over veiligheidseisen. 
Rustig nadenken na een incident komt 
over als niet stoer of spectaculair. 
Toch biedt wellicht juist deze oplossing 
de meeste kans om iets aan de risico-
regel-reflex te veranderen. 

 
naar: Margo Trappenburg, Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe 
regels 
uit: NRC Handelsblad, 24 mei 2010 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  HA-1001-a-10-1-b* HA-ne-b* HA-1001-a-12-2-b 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  De multitasker als informatiejager 
 
Een schrijver kan zijn tekstonderwerp op verschillende manieren introduceren. 

1p 1 Op welke wijze introduceert de schrijver van de tekst ‘De multitasker als 
informatiejager’ het onderwerp? 
A een aanname formuleren en deze vanuit eigen ervaring beoordelen 
B een anekdote vertellen en hier een standpunt aan verbinden 
C een kritische vraag over het onderwerp stellen en deze beantwoorden 
D een onderzoeksresultaat aanhalen en toelichten met voorbeelden 
 

1p 2 Met welk begrip kan de functie van alinea 3 ten opzichte van alinea 2 het beste 
benoemd worden? 
A gevolg 
B uitwerking 
C vergelijking 
D voorwaarde 
 

1p 3 Noem vier verschillende strategieën die volgens de tekst gehanteerd worden om 
de informatiestromen waaraan we dagelijks blootgesteld worden, te lijf te gaan. 
 
“Veel opvoeders klagen over de nadelige invloed van het multitasken: de jeugd 
van vandaag leest niet meer aandachtig en kan zich niet meer langdurig 
concentreren op een specifieke taak, wat onder meer ten koste gaat van het 
leren.” (regels 33-39) 

3p 4 Formuleer op basis van tekstgegevens uit alinea 8 een uitspraak die de nadelige 
invloed van multitasken nuanceert. 
Geef geen voorbeelden. 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
 
“Informatieoverlast is overigens niet typerend voor onze tijd; het is een probleem 
van alle tijden.” (regels 105-107) 

3p 5 Leg uit dat schrijven en multitasken ieder in hun tijd een oplossing bieden voor 
de aanpak van informatieoverlast. 
Betrek beide vaardigheden in de formulering van je antwoord. 
Baseer je antwoord op gegevens uit de alinea’s 6 tot en met 8. 
Gebruik maximaal 35 woorden. 
 
“Het is echter verkeerd om multitasken alleen als een probleem te zien.” 
(regels 207-208)  
In de tekst is al eerder sprake van voordelen van multitasken. 

2p 6 In welke twee alinea’s uit het tekstgedeelte van de alinea’s 3 tot en met 10 is 
deze kant van multitasken al eerder aan bod geweest? 
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1p 7 Met welk begrip kan de functie van alinea 11 ten opzichte van de voorafgaande 
alinea’s het beste benoemd worden? 
A nuancering 
B verklaring 
C voorbeeld 
D voorwaarde 
 
De tekst ‘De multitasker als informatiejager’ kan onderverdeeld worden in vier 
delen. Deze delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
1 Gevolgen van multitasken 
2 Goed omgaan met informatiestromen 
3 Informatiestoornis en multitasken 
4 Verandering van mensentype 

1p 8 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 9 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 10 Bij welke alinea begint deel 4? 

 
1p 11 Wat is de belangrijkste vraag waarop de tekst een antwoord geeft? 

A Blijkt uit onderzoek of multitasken een veroorzaker is van informatie-
overlast? 

B Is multitasken alleen voor jongeren een antwoord op het kanaliseren van de 
informatiestroom? 

C Is multitasken de oorzaak van moderne informatiestoornissen als ADHD en 
ADD? 

D Is multitasken vooral als een probleem of ook als een voordelige 
ontwikkeling te zien? 

 
Lees de onderstaande beweringen. 
1 In onze huidige informatiemaatschappij kan multitasken een doeltreffende 

manier zijn om met informatieoverlast om te gaan. 
2 In onze huidige maatschappij is het aantal psychische stoornissen door de 

digitale informatiestroom fors toegenomen. 
1p 12 Welke van de beweringen is/zijn juist tegen de achtergrond van de inhoud van 

de tekst? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
 
Lees de twee beweringen over de titelkeuze ‘De multitasker als informatiejager’. 
1 De titel is goed gekozen omdat deze het hoofdonderwerp van de tekst 

weergeeft. 
2 De titel is goed gekozen omdat deze treffend inspeelt op de vergelijking van 

de evolutie van de mens (van jager tot boer). 
1p 13 Welke van de beweringen over de titelkeuze is/zijn op deze tekst van 

toepassing? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
D geen van beide 

Pagina: 377Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1001-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

1p 14 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst ‘De multitasker als 
informatiejager’ weer? 
A Multitasken is een modern verschijnsel dat wordt beschouwd als een 

mogelijke veroorzaker van diverse stoornissen bij het verwerken van 
informatie. 

B Multitasken is een van de werkwijzen die kunnen worden ingezet voor de 
verwerking van de informatiestromen van de moderne informatie-
maatschappij. 

C Multitasken levert volgens velen stoornissen op in de informatieverwerking, 
maar kan een doeltreffende strategie zijn om moderne informatiestromen te 
hanteren. 

D Multitasken wordt door ouderen als nadelig voor de concentratie afgewezen, 
maar lijkt met name bij jongeren de creativiteit te bevorderen. 

 
“En is het werkelijk zo erg?” (regel 52) 

1p 15 Wordt deze vraag in de tekst beantwoord? 
A Ja, want uit de tekst blijkt dat veel nadelen van multitasken te verwaarlozen 

zijn en dat er voornamelijk voordelen aan zitten. 
B Ja, want in de tekst wordt het vooruitzicht geschetst dat de voordelen van 

multitasken in de digitale samenleving zullen opwegen tegen de nadelen. 
C Nee, want in de tekst worden voor- en nadelen van multitasken naar voren 

gebracht, maar het is helemaal niet duidelijk welke het zwaarste wegen. 
D Nee, want uit de tekst valt niet op te maken wat de voor- en nadelen van 

multitasken op de lange termijn precies inhouden. 
 
In een tekst kunnen verschillende argumentatietypen voorkomen.  

2p 16 Van welke twee argumentatietypen wordt zowel in alinea 1 als alinea 2 
gebruikgemaakt? 
Kies uit argumentatie op basis van: 
feiten, gezag, geloof, normen en waarden, vermoedens, voorbeelden. 
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tekstfragment 1 
 
Nu de vakantie er weer op zit, voelt iedereen het monster van het multitasken 
weer naderen. De waarheid is, zo hebben hersenonderzoekers gevonden, dat 
ons brein er helemaal niet op gebouwd is om meerdere dingen tegelijk te doen. 
Ja, wel: lopen en intussen je hand naar je hoofd brengen om te krabben, of 
lezen en intussen gaan verzitten – natuurlijk. Maar niet: aandacht hebben voor 
het één en aandacht hebben voor het ander.  
Iedereen weet dat de enige manier om iets voor elkaar te krijgen is om er 
aandacht aan te besteden. De volle aandacht. De dichteres Ida Gerhard had de 
gewoonte om, als ze merkte dat degene die ze aan de telefoon kreeg intussen 
ook iemand anders gedag zwaaide, thee inschonk of hoe dan ook aandacht had 
voor iets anders dan het gesprek, op hoge toon te vragen: “Mag ik je volle 
aandacht?” Het klinkt vervelend, maar er zit wat in: hoe vaak merk je zelf niet 
dat dingen, waar je in een telefoongesprek afwezig-enthousiast op hebt 
gereageerd, daarna volledig uit je geheugen verdwenen zijn? Als je aandacht 
besteedt aan de taak die je uitvoert, sla je volgens neurologen gegevens anders 
op en zijn ze gemakkelijker weer terug te halen. 
De wereld probeert ons er op vindingrijke wijze steeds heviger van te overtuigen 
dat het paradijs op aarde aanbreekt, als we alles tegelijk kunnen doen. Heerlijk 
in een zeilboot zitten e-mailen, verrukkelijk naar muziek luisteren via je mobiele 
telefoon, waarmee je tevens foto’s maakt en op internet surft terwijl je op 
familiebezoek bent: we verliezen geen seconde, we leven volop, we zijn 
dynamisch. En: geheugenloos, oppervlakkig, snel verveeld.  
 
Wat een ramp van een ideologie – want dat is het. Een door producenten van 
apparaatjes gestimuleerde ideologie, die wordt overgenomen alsof er een 
nieuwe heilstaat is aangebroken. Wie voorzichtig over aandacht en concentratie 
begint, is een zanik die nog stééds niet doorheeft dat het zo niet meer werkt. 
 
naar: Marjoleine de Vos, Het ideaal van deze tijd is chaotisch gerommel,  
NRC Handelsblad, 6 september 2008 
 

3p 17 Waarin verschilt de visie van Marjoleine de Vos (tekstfragment 1) op multitasken 
van de visie op multitasken in de tekst ‘De multitasker als informatiejager’? 
Betrek de informatie uit beide teksten in de formulering van je antwoord. 
Gebruik niet meer dan 35 woorden. 
 

1p 18 Tot welke tekstsoort behoort ‘De multitasker als informatiejager’? 
De tekst is een 
A betogende tekst met activerende elementen. 
B betogende tekst met uiteenzettende elementen. 
C uiteenzettende tekst met activerende elementen. 
D uiteenzettende tekst met amuserende elementen. 
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Teksten kunnen uit de volgende bestanddelen bestaan: 
1 feiten 
2 meningen van anderen 
3 de mening van de schrijver  

1p 19 Welke bestanddelen tref je aan in de tekst ‘De multitasker als informatiejager’? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 
De auteur verzet zich in deze tekst tegen de opvatting dat multitasken alleen 
maar problematische kanten heeft. 
Hieronder staan vier citaten: 
1 “Voor sommige mensen is het regelmatig switchen tussen taken een manier 

om steeds opnieuw een beetje adrenaline aan te maken.” (regels 216-220) 
2 “De huidige ADD’er lijkt met zijn korte concentratieboog eerder op de jager-

verzamelaar. Toch is er misschien wel hoop voor hem.” (regels 253-256) 
3 “Het zou best zo kunnen zijn dat ADD’ers niet gekweld worden door een 

stoornis, maar dat zij juist gezegend zijn met een nieuw soort intelligentie.” 
(regels 265-268) 

4 “Het lijkt tijd voor verandering. Laten de informatieboeren onder ons maar 
uitkijken. De toekomst is aan de ‘Homo Zappens’, de multitaskende 
informatiejager.” (regels 274-278) 

1p 20 In welke van de vier citaten komt het verzet tegen die opvatting versterkt in de 
woordkeuze tot uiting? 
A in citaat 1 en 2 
B in citaat 1 en 4 
C in citaat 2 en 3 
D in citaat 3 en 4 
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Tekst 2  Zoek de verschillen 
 

19p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 
woorden van de tekst ‘Zoek de verschillen’. Uit je samenvatting moet voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 
 
− wat er geconstateerd wordt met betrekking tot het huidige emancipatiedebat; 
− wat het voornaamste verschil is in uitgangspunt tussen het emancipatie-

debat van vroeger en dat van nu; 
− wat dit verschil in uitgangspunt betekend heeft voor het wetenschappelijk 

onderzoek en wat de resultaten daarvan kunnen betekenen voor het huidige 
emancipatiedebat; 

− wat tegenwoordig als de belangrijkste natuurlijke verschillen tussen mannen 
en vrouwen wordt gezien; 

− welke gevolgen voor de huidige positie van vrouwen en mannen door de 
onderkenning van de verschillen man-vrouw zichtbaar zijn geworden; 

− wat de inzet moet zijn van het nieuwe emancipatiedebat; 
− op welke manier mannen en vrouwen in de toekomst kunnen samenwerken. 
 
 

einde  HA-1001-a-11-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

De multitasker als informatiejager 
 
(1) Als we een door Yahoo!1) 
uitgevoerd onderzoek mogen geloven, 
moeten we het idee van de 24-uurs 
economie binnenkort loslaten. Volgens 
dat onderzoek zien Amerikanen 5 
namelijk kans om, dankzij multitasken, 
ruim 43 uur aan activiteiten in één dag 
van 24 uur te persen. Multitasken blijkt 
vooral populair bij de jongste 
generatie, die met de computer is 10 
opgegroeid. Als jongeren op de pc aan 
het werk zijn, denken ze van alles 
tegelijk te kunnen doen: een werkstuk 
typen, de benodigde informatie bij 
elkaar googelen, via MSN overleggen 15 
met klasgenoten en daarbij natuurlijk 
terloops wijzen op dat leuke filmpje op 
YouTube. Winamp speelt de 
gedownloade mp3’tjes af en een 
geluidssignaal meldt dat er zojuist zes 20 
e-mailtjes zijn binnengekomen. 
Intussen staat de stroom sms’jes niet 
stil, wat blijkt uit de geinige ringtone 
die om de paar minuten opklinkt uit het 
mobieltje naast het toetsenbord.  25 
(2) De mogelijkheden en gunstige 
effecten van multitasken staan de 
laatste tijd nogal ter discussie. 
Onlangs betoogde Marjoleine de Vos 
in NRC Handelsblad2) dat wie veel 30 
tegelijk probeert te doen, uiteindelijk 
niets goed doet. Zij staat daarin niet 
alleen. Veel opvoeders klagen over de 
nadelige invloed van het multitasken: 
de jeugd van vandaag leest niet meer 35 
aandachtig en kan zich niet meer 
langdurig concentreren op een 
specifieke taak, wat onder meer ten 
koste gaat van het leren. Multitasken 
zou ook stress en burn-outs 40 
bevorderen en in 1999 opperde de 
American Academy of Pediatrics dat er 
mogelijk een verband bestaat tussen 
multitasken en de spectaculaire 

opmars van stoornissen onder 45 
jongeren, zoals ADHD3). Latere onder-
zoeken suggereerden zelfs dat er een 
verband is met het chronische 
vermoeidheidssyndroom en bepaalde 
autistische ontwikkelingsstoornissen. 50 
Maar wat is nu eigenlijk het probleem? 
En is het werkelijk zo erg?  
(3) De problemen en ziekten die met 
multitasken in verband worden 
gebracht, kunnen worden beschouwd 55 
als stoornissen in informatie-
verwerking. Elk organisme is te 
beschouwen als een informatie-
verwerkend systeem. DNA-moleculen, 
cellen, organen, individuen en groepen 60 
dienen, om te overleven, grote 
hoeveelheden informatie te verwerken. 
Op alle niveaus geldt dat een tekort of 
een teveel daaraan tot ernstige 
problemen leidt. Als een bepaald 65 
maximum wordt overschreden of als 
de informatie onder het minimum zakt, 
dan ontstaat eerst chaotisch gedrag en 
vervolgens lukt het niet meer om 
informatie op te nemen.  70 
(4) De hoeveelheid data die we tegen-
woordig over ons heen krijgen, is 
overweldigend. De Volkskrant op 
zaterdag bevat evenveel leesvoer als 
een zeventiende-eeuwer in zijn gehele 75 
leven voorgeschoteld kreeg. Het is niet 
verwonderlijk dat het moeilijk is om dat 
allemaal te verwerken en dat informa-
tiestress en burn-outs toenemen. 
(5) Gelukkig zijn we niet machteloos 80 
overgeleverd aan de informatiestroom, 
maar kennen we aardig wat strate-
gieën om de overlast te lijf te gaan. 
Een van de meest doeltreffende is je 
voor korte of langere tijd af te sluiten, 85 
bijvoorbeeld door regelmatig te 
pauzeren. Een tweede strategie 
bestaat eruit bij te veel informatie een 
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aantal taken even op te schorten, in de 
hoop dat de druk minder zal worden. 90 
Wat ook goed werkt, is informatie te 
filteren; we kunnen er bijvoorbeeld 
voor kiezen bij een zoekopdracht op 
het internet alleen recente gegevens te 
vragen. Ook in het alledaagse leven 95 
passen we deze strategie voortdurend 
toe, bijvoorbeeld wanneer we ons in 
gezelschap concentreren op onze 
gesprekspartner en de andere 
gesprekken om ons heen wegfilteren. 100 
Multitasken past in dit rijtje strategieën: 
als het aantal taken te groot wordt, 
kunnen we proberen er enkele tegelijk 
uit te voeren. 
(6) Informatieoverlast is overigens niet 105 
typerend voor onze tijd; het is een 
probleem van alle tijden. Zo’n tien-
duizend jaar geleden, in de Nieuwe 
Steentijd, voltrok zich in het Midden-
Oosten de overgang van een jagers-110 
verzamelaarscultuur naar een 
agrarische samenleving. Terwijl eerst 
in kleine nomadische gemeenschap-
pen werd rondgereisd, werden nu 
nederzettingen gesticht, waarin veel 115 
grotere groepen gingen samenleven. 
Deze ontwikkeling staat aan het begin 
van een hele reeks nieuwe techno-
logieën, die leidde tot fikse informatie-
overlast. Dat vroeg om nieuwe taal-120 
vaardigheden en het is daarom niet 
verwonderlijk dat toen het schrijven tot 
ontwikkeling kwam.  
(7) Dankzij het schrift hoefde je niet 
alles zelf te onthouden en kon je je 125 
aandacht op meerdere dingen tegelijk 
richten. Daar waren wel nieuwe 
communicatievaardigheden voor 
nodig. Tot groot verdriet van filosofen 
als Plato4) ging de invoering van het 130 
geschreven woord steeds meer ten 
koste van het vermogen te onthouden 
wat je had gehoord. In de huidige 
informatiesamenleving – die we door 
de overmaat aan silicium5) de Nieuw-135 
ste Steentijd zouden kunnen noemen – 
lijkt zich een vergelijkbare ontwikkeling 

voor te doen. Activiteiten die mentaal 
inspannend zijn, zoals het doorzoeken 
van de meer dan een miljard 140 
webpagina’s op het internet, besteden 
we nu uit aan de computer. Dat vraagt 
weer om nieuwe mediavaardigheden 
en opent de weg tot multitasken. 
(8) Sommige vormen van multitasken 145 
gaan ons tamelijk goed af. Motorische 
activiteiten, zoals lopen, fietsen of 
autorijden, doen we grotendeels op 
onze ‘automatische piloot’, zodat we 
ondertussen naar muziek kunnen 150 
luisteren of een gesprek kunnen 
voeren. We zijn bovendien redelijk 
goed in staat om verschillende 
informatiestromen gelijktijdig te 
verwerken als deze verschillende 155 
zintuigen aanspreken. Het wordt 
moeilijker als we dingen willen 
combineren waar hetzelfde type 
aandacht voor nodig is, zoals tege-
lijkertijd e-mailen, chatten en bellen. 160 
Multitasken komt dan neer op het 
voortdurend switchen tussen ver-
schillende taken. Dat is echter minder 
efficiënt en effectief dan het na elkaar 
uitvoeren van de afzonderlijke taken.  165 
(9) Over het verband tussen ADHD en 
de moderne stortvloed aan informatie 
blijft veel onduidelijk. Uit een onder-
zoek van psychologen van de 
universiteit van Victoria is gebleken dat 170 
vooral kinderen met ADHD problemen 
hebben met multitasken en in het 
bijzonder met plannen en het overzicht 
houden op verschillende taken. Maar 
dat beantwoordt niet de vraag wat 175 
deze stoornis veroorzaakt en waarom 
deze tegenwoordig zo vaak wordt 
gediagnosticeerd.  
(10) Is dat laatste het geval omdat 
ADHD een etiket is dat op allerlei 180 
ondefinieerbare klachten kan worden 
geplakt? Of is die toename van ADHD-
diagnoses te wijten aan het feit dat de 
hoeveelheid te verwerken informatie 
zodanig is toegenomen, dat de 185 
zwakkere informatieverwerkers nu 
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eerder dan voorheen tekortschieten? 
Ander onderzoek suggereert dat 
omgevingsfactoren een rol spelen. 
Hoewel tot op de dag van vandaag niet 190 
is aangetoond dat intensief gebruik 
van computers ADHD – en aan-
verwante stoornissen zoals ADD6) – 
veroorzaakt, is het wel duidelijk dat 
intensief gebruik van deze media het 195 
probleem kan vergroten. Vaak 
computerspelletjes spelen zorgt voor 
minder activiteit in die hersengebieden 
waar aandacht, planning en controle 
gelokaliseerd zijn. Ten slotte 200 
concluderen sommige onderzoekers 
dat de problemen bij hun proef-
personen niet worden veroorzaakt 
doordat ze minder informatie opslaan, 
maar juist meer. Ze zijn niet in staat 205 
voldoende te filteren. 
(11) Het is echter verkeerd om multi-
tasken alleen als een probleem te zien. 
Verschillende vormen zijn immers 
zowel effectief als efficiënt en voor 210 
veel mensen – jongeren in het 
bijzonder – is het een goed werkende 
strategie om informatieoverlast te 
overwinnen. Zelfs als het niet goed 
werkt, kunnen er voordelen aan multi-215 
tasken verbonden zijn. Voor sommige 
mensen is het regelmatig switchen 
tussen taken een manier om steeds 
opnieuw een beetje adrenaline aan te 
maken. Zo kunnen ze energiek en fris 220 
blijven. In de Verenigde Staten is zelfs 
een beweging actief die ijvert voor de 
emancipatie van de hyperactieve 
mens. Een (hyper)actieve voorvechter 
van deze beweging is Thom Hartmann, 225 
auteur van onder andere het boek 
Attention Deficit Disorder: A Different 
Perception. Hartmann stelt dat we 
ADD niet moeten beschouwen als een 
ziekte, maar als een geschenk. Hij 230 
wijst er bijvoorbeeld op dat veel 
creatieve geesten zoals Edison en 

Einstein ADD hadden. Wat de 
‘gezonde’ mens ziet als ongeconcen-
treerd, is in feite creatieve chaos: “I’m 235 
not Attention Deficit, you’re just 
boring!”7) 
(12) Hartmann grijpt in zijn boek terug 
op een verklaring vanuit de evolutie. 
Mensen met ADD zijn volgens hem 240 
eigenlijk jagers in een boerenwereld. 
De overgang van jager-verzamelaar 
naar boer bracht een ander soort 
aandacht met zich mee. Wie jaagt, 
heeft gedurende zeer korte perioden 245 
een ‘hyperscherpe’ concentratie nodig 
om op die manier zijn prooi te vangen. 
Boeren moeten daarentegen doelen 
voor de lange termijn stellen: wie land 
inzaait, moet ver vooruit plannen 250 
maken. Sinds de Nieuwe Steentijd is 
het belangrijkste mensentype altijd de 
boer geweest. De huidige ADD’er lijkt 
met zijn korte concentratieboog eerder 
op de jager-verzamelaar. Toch is er 255 
misschien wel hoop voor hem. Wie 
weet maken we momenteel een 
nieuwe verandering door, waarvoor de 
jager met zijn korte-termijn-aandacht 
beter is uitgerust.  260 
(13) De in de wereld van de boeren 
verdwaalde jagers zouden hierdoor wel 
eens van een achterstandssituatie in 
de voorhoede terecht kunnen komen. 
Het zou best zo kunnen zijn dat 265 
ADD’ers niet gekweld worden door een 
stoornis, maar dat zij juist gezegend 
zijn met een nieuw soort intelligentie. 
(14) Zoals de jagers in de Nieuwe 
Steentijd zich moesten aanpassen aan 270 
het nieuwe medium van het schrift, zo 
zullen de hedendaagse ‘boeren’ zich 
moeten aanpassen aan de jachtige 
wereld van de computer. Het lijkt tijd 
voor verandering. Laten de informatie-275 
boeren onder ons maar uitkijken. De 
toekomst is aan de ‘Homo Zappens’, 
de multitaskende informatiejager. 

 
 naar: Jos de Mul, De multitasker als informatiejager 
 uit: de Volkskrant, 15 november 2008 
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Tekst 2 

 
Zoek de verschillen 

Hoe mannen en vrouwen zichzelf proberen terug te vinden 
 
(1) Onlangs klaagde Sunny Bergman 
in haar documentaire Beperkt 
Houdbaar de cosmetica- en mode-
industrie aan, die vrouwen gevangen 
houdt in onrealistische schoonheids-
idealen. Door alle reclames en glossy 
bladen maken vrouwen zich steeds 
meer zorgen over hun uiterlijk en zijn 
ze geneigd naar plastische chirurgie te 
grijpen. Ongeveer tegelijkertijd 
verscheen het boek Mannelijkheid van 
Harvey Mansfield, waarin hij onom-
wonden stelt dat vrouwen weer 
gewoon het huishouden moeten doen; 
een uitspraak die hem twintig jaar 
geleden minimaal een verbale lynch-
partij zou hebben opgeleverd. Zo zijn 
er meer voorbeelden te noemen, want 
wie het even heeft gemist: emancipatie 
is weer helemaal in. Dit oplaaiende 
emancipatiedebat mist echter richting.  
(2) Vrouwen en mannen zijn tastend 
op zoek naar hun identiteit in een 

wereld waarin rollenpatronen welis-
waar verschuiven maar gevoelsmatig 
toch een basis hebben. Want daar zijn 
commentatoren het wél over eens: 
mannen en vrouwen zijn van nature 
ongelijk. Omdat dit idee vrouwen 
eeuwenlang de toegang tot onderwijs 
en maatschappelijke posities heeft 
ontzegd, benadrukten feministes 
vroeger de fundamentele gelijkheid 
van mannen en vrouwen. Verschillen 
werden in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw op politiek correcte wijze 
toegeschreven aan opvoeding en 
cultuur, niet aan natuur. Het is echter 
moeilijk om de vinger te leggen op het 
verschil. Iedereen kent wel mannen 
met typisch vrouwelijke trekjes of 
andersom. Hierdoor gaan we twijfelen: 
“Maar Jan is zo gevoelig en zorgzaam; 
je kunt niet zeggen dat vrouwen zorg-
zamer zijn dan mannen.” Toch, als we 
goed kijken, zijn gedragspatronen als 

noot 1 Yahoo!: een zoekmachine op internet. Dit is een website die vele honderdduizenden 
 verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites bevat. 
noot 2 Marjoleine de Vos, ‘Het ideaal van deze tijd is chaotisch gerommel’, NRC Handelsblad, 
 6 september 2008. 
noot 3 ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel een concentratieprobleem/hyper- 
 activiteitstoornis. Een ADHD’er kan de aandacht niet lang bij één ding houden, waardoor hij 
 wordt overspoeld door te veel prikkels, hetgeen leidt tot gebrek aan concentratie en lichamelijke
 en innerlijke onrust. 
noot 4 Plato: Grieks filosoof en schrijver (geboren omstreeks 347 v.Chr. te Athene) die behoort tot de 
 meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie. 
noot 5 Silicium: kiezelsteen, hier: grondstof waarmee chips voor computers worden vervaardigd. 
noot 6 ADD: Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit ontbreekt. Een 
 belangrijk kenmerk is gebrek aan concentratie. 
noot 7 “Ik heb geen gebrek aan concentratie, jij bent gewoon saai!” 
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geheel meestal typisch vrouwelijk of 
mannelijk. De laatste jaren is er dan 
ook steeds meer onderzoek naar 
natuurlijke verschillen tussen mannen 
en vrouwen. De resultaten van dat 
onderzoek kunnen richting geven aan 
het huidige emancipatiedebat en 
bieden houvast in de onderkenning 
van dat verschil.  
(3) Bij jongetjes bijvoorbeeld komt acht 
weken na de bevruchting door het 
mannelijke gen een grote productie 
van testosteron in de baarmoeder op 
gang. Zonder dit hormoon groeit de 
foetus uit tot een meisje. In de vroege 
jeugd zijn de verschillen al opvallend. 
Peuters spelen vanaf ongeveer 
anderhalf jaar liever met een kind van 
hun eigen sekse. En inderdaad, 
jongens houden meer van ruwe 
spelletjes, meisjes zijn een stuk 
rustiger en socialer. Daardoor is op het 
schoolplein het aardigste meisje het 
populairst, terwijl bij jongetjes de 
sterkste de baas is.  
(4) Een ander voorbeeld van onder-
zoek naar verschillen in natuurlijk 
gedrag is te vinden in de sfeer van de 
opvoeding. Ouders die hun kind 
neutraal willen opvoeden, merken vaak 
dat een geforceerde keuze van speel-
goed niet werkt. Een ouder die haar 
dochter een auto gaf om mee te 
spelen, zag tot haar verbazing dat het 
meisje de auto in een kleedje wikkelde 
en toesprak met de sussende 
woorden: “Rustig maar autootje, alles 
komt goed.” 
(5) Die natuurlijke verschillen komen 
uiteraard niet uit de lucht vallen. Ze 
hebben zich in miljoenen jaren 
ontwikkeld. De partnerkeuze verloopt 
bij mannen op basis van andere 
criteria dan bij vrouwen. Bij de mens-
apen is het sterkste mannetje de baas; 
hij zorgt voor de bevruchting van 
vrouwtjes. Bij vrouwen werkt de 
natuurlijke selectie volledig anders. 
Zwangerschap, opvoeding en 

verzorging van een baby vergen een 
enorme investering, waardoor vrouwen 
kieskeuriger zijn qua partnerkeuze. 
Mannen laten zich in hun keuze voor 
een partner meer leiden door het 
uiterlijk dan vrouwen. In alle culturen is 
voor vrouwen de maatschappelijke 
status van een man belangrijker dan 
zijn uiterlijk, ongeacht de 
maatschappelijke status van de vrouw 
zélf. Dit wil niet zeggen dat de 
schoonheid van de man onbelangrijk 
is. Gespierdheid en symmetrie zijn 
uiterlijke tekenen van gezondheid. In 
hun maandelijkse vruchtbare periode 
vallen vrouwen meer op mooie, stoere 
mannen dan normaal. 
(6) Vrouwen zijn beter toegerust voor 
zorgtaken. Niet alleen vanwege hun 
melkproductie, maar ook omdat ze van 
nature de signalen van baby’s eerder 
oppikken. Veel vrouwen zijn door de 
invloed van het hormoon oxytocine, 
dat verantwoordelijk is voor binding, de 
eerste tijd bijna verliefd op hun baby. 
Baby’s blijken ook geurstoffen af te 
scheiden die hierop van invloed zijn. 
De mannen blijven zeker niet aan de 
zijlijn staan. Het is bekend dat veel 
mannen kenmerken van vrouwen 
overnemen tijdens de zwangerschap, 
ze worden bijvoorbeeld vaak dikker. 
Daarnaast ligt het evolutionair voor de 
hand dat mannen die de vrouwelijke 
rol kunnen overnemen, meer kinderen 
voortbrengen. Bij ziekte of uitval van 
een vrouw kan de man dan immers 
toch het kind verzorgen.  
(7) Er is nog een belangrijk verschil. 
Tegenover de fysieke kracht van de 
man staat de sociale kracht van de 
vrouw. Die grotere fysieke kracht van 
mannen zorgt ervoor dat vrouwen 
kwetsbaar zijn. Een goede band met 
andere vrouwen is daarom voor hen 
belangrijk in het samenspannen tegen 
mogelijk agressieve of opdringerige 
mannen. Daarnaast is het van belang 
de man tevreden te stemmen en 
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aardig te zijn. Vrouwen zijn dus goed 
in aardig zijn en ze kunnen emoties 
beter inschatten. Dat vrouwen aardiger 
gevonden willen worden, ook door 
mannen, wil niet direct zeggen dat ze 
ook aardiger zijn. Een vrouw is 
namelijk bezig te krijgen wat ze wil 
zonder de relatie aan te tasten. De 
keerzijde van deze ‘aardigheid’ is dat 
vrouwen manipulatiever zijn. Bij een 
man speelt dit minder: veel mannen 
vinden het juist leuk om openlijk de 
confrontatie op te zoeken. 
(8) Zijn er tussen mannen en vrouwen 
dan alleen verschillen? Nee, natuurlijk 
niet. Mannen en vrouwen zijn aller-
eerst mens. We moeten allemaal eten, 
werken en slapen en ervaren allemaal 
emoties als boosheid, angst, blijd-
schap en droefheid. We worden 
geboren en sterven. Het algemeen 
menselijke is nog altijd veel belang-
rijker dan het sekseverschil; mannen 
komen niet van Mars en vrouwen niet 
van Venus. Beiden zijn mens, maar 
wel met biologische, evolutionair 
bepaalde verschillen.  
(9) Het onderkennen van de genoemde 
natuurlijke verschillen leidt tot het 
inzicht dat vrouwen momenteel eerder 
nadeel dan voordeel ondervinden van 
de feministische nadruk op gelijkheid 
van voorheen. Vrouwen moeten daar-
door immers veel moeite doen om aan 
de mannelijke standaard te voldoen. 
Het is het bekende probleem van de 
supervrouw; de combinatie van 
carrière en zorg is zwaar. Vrouwen 
hebben er dus belang bij te benadruk-
ken dat ze andere kwaliteiten hebben 
dan mannen. Ook die hebben 
overigens wat te winnen bij een 
emancipatie van het verschil. Op 
scholen blijkt dat jongetjes achter-
blijven bij meisjes. Niet alleen kunnen 
meisjes zich beter op boeken concen-
treren, op veel scholen is het onder-
wijzend personeel vrouwelijk en is het 
ertoe geneigd om groepsopdrachten te 

geven. Dit is een minder goede leer-
situatie voor jongens, die zich graag 
alléén op taken concentreren. 
(10) Het lijkt dus tijd voor een nieuw 
sociaal contract. De kinderopvang is 
bijvoorbeeld nog altijd een heikel punt. 
In Nederland heerst de moraal dat 
ouders die hun kind naar de crèche 
brengen, slechte ouders zijn. In de ons 
omringende landen is dit vaak beter 
geregeld. In zo’n nieuw sociaal 
contract zijn vrouwen en mannen dus 
ongelijk, maar wel gelijkwaardig. 
Hoewel ...? Typisch vrouwelijke eigen-
schappen zoals het sociale en talige 
worden in de huidige informatie-
maatschappij steeds meer gewaar-
deerd en de mannelijke zijn steeds 
minder van levensbelang. Door goed 
beveiligde huizen en de politie hebben 
vrouwen minder bescherming nodig. 
De jacht is door supermarkten 
gereduceerd tot de bonuskaart en het 
ruimtelijk inzicht van mannen is dankzij 
de TomTom overbodig. Techno-
logische vooruitgang zou wel eens 
kunnen leiden tot een feminisering van 
de maatschappij; vrouwelijke eigen-
schappen worden steeds hoger aan-
geslagen. Waar blijft dan de manne-
lijke identiteit? 
(11) Gelukkig is er hoop voor beide 
seksen. We leven in een wereld waarin 
de geestelijke vermogens steeds 
belangrijker worden. Mannen hebben 
de neiging om inductief te denken; ze 
overzien losse feiten om vervolgens 
met een oplossing te komen. In een 
documentaire waarin meisjes en 
jongens vrij mochten kleien, maakten 
de meisjes mooie figuurtjes, terwijl de 
jongetjes het materiaal onderzochten: 
kneden, gooien en voelen. Samen met 
de typisch mannelijke competitiedrang 
zou dit wel eens tot gevolg kunnen 
hebben dat mannen in de toekomst 
nog steeds het leeuwendeel van de 
uitvindingen voor hun rekening zullen 
nemen. Vrouwen zijn geneigd 
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deductief te denken; ze zien overeen-
komsten en leggen verbanden. In een 
globaliserende, steeds complexere 
wereld waarin culturen zich 
vermengen, is dit een belangrijke 

eigenschap. Beide vormen van kennis 
zijn noodzakelijk en man en vrouw 
vormen hierin een perfect paar. Een 
romantische gedachte. 

 
naar: Hans Kennepohl, Zoek de verschillen - Hoe mannen en vrouwen zichzelf 
proberen terug te vinden 

 uit: Human, februari 2008 
 
 
 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  HA-1001-a-10-1-b* HA-ne-b* HA-1001-a-11-1-b* 
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Tekst 1  Wij weten het beter 

 
1p 1 Wat is de belangrijkste functie van de eerste alinea van de tekst ‘Wij weten het 

beter’? 
De eerste alinea 
A bevat de hoofdgedachte van de tekst.  
B maakt duidelijk hoe het vervolg van de tekst zal zijn opgebouwd. 
C schetst door middel van voorbeelden een probleem.  
D vat beknopt samen wat in het vervolg van de tekst wordt besproken. 
 
Na de inleiding, deel 1, kan de tekst ‘Wij weten het beter’ worden onderverdeeld 
in vier delen, die van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
2 Reikwijdte gezagscrisis 
3 Ontstaan gezagscrisis 
4 Toekomst gezagscrisis 
5 Oplossing gezagscrisis 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 3 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4 Bij welke alinea begint deel 4?  
1p 5 Bij welke alinea begint deel 5? 

 
1p 6 Welke functie heeft alinea 3 ten opzichte van alinea 2 in de tekst ‘Wij weten het 

beter’? 
Alinea 3 geeft 
A een gevolg van wat beschreven is in alinea 2. 
B een oplossing bij het gestelde in alinea 2. 
C een uitwerking van het gestelde in alinea 2. 
D een voorbeeld bij de inhoud van alinea 2. 
 
Binnen het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 6 heeft elke alinea een eigen 
functie ten opzichte van de overige alinea’s van dit tekstgedeelte. 

1p 7 Wat is de belangrijkste functie van alinea 4 binnen dit tekstgedeelte? 
Binnen dit tekstgedeelte vervult alinea 4 vooral de functie van een 
A conclusie. 
B gevolg. 
C onderbouwing. 
D verklaring. 
 
In een tekst kan een standpunt of constatering worden onderbouwd met 
verschillende typen argumenten, zoals argumenten op basis van feiten, 
gevolgen, geloof, voorbeelden en intuïtie. 

2p 8 Kies de twee typen argumenten waarvan gebruik wordt gemaakt in alinea 
4 en 5. 
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Alinea 6 en 7 geven verklaringen voor (het ontstaan van) de gezagscrisis die 
afkomstig zijn van Paul Schnabel.  

1p 9 Welke van onderstaande uitspraken ten aanzien van alinea 6 en 7 is waar? 
In alinea 7 wordt beschreven op welke wijze Schnabel zijn verklaringen voor de 
gezagscrisis, genoemd in alinea 6, 
A bewijst. 
B relativeert. 
C uitdiept. 
D weerlegt. 
 
“Sommigen proberen het gezagsetiket van zich af te schudden door te zeggen 
dat ze machteloos staan tegenover internationale spelregels of door 
bijvoorbeeld in het dossier rekeningrijden het gezag in de Tweede Kamer in te 
ruilen voor draagvlak bij de burgers. Daarmee lopen ze weg voor hun 
verantwoordelijkheid.” (regels 110-119) 

3p 10 Wat zouden politici moeten doen om hun verantwoordelijkheid juist wél te 
nemen, gelet op alinea 7?  
Formuleer je antwoord in maximaal 10 woorden. 
 

1p 11 Wat wordt in de tekst bedoeld met ‘de valse autoriteit’ (regel 121)? 
Een ‘valse autoriteit’ is iemand 
A die denkt dat hij gezag heeft maar niet als autoriteit wordt erkend. 
B die gezag uitstraalt zonder dat hij verantwoordelijkheid draagt. 
C die politiek betrokken lijkt maar eigenlijk alleen uit is op roem. 
D die wordt vertrouwd zonder dat dit ergens op gebaseerd is. 
 

2p 12 Waardoor wordt in de praktijk het respect voor gezag aangetast, gelet op 
alinea 9? 
Formuleer je antwoord in maximaal 10 woorden. 
 
In alinea 3 staat dat de besluitvorming in gevaar kan komen, als het gezag ter 
discussie wordt gesteld. 

3p 13 Leg uit hoe een gezagscrisis kan leiden tot het stokken van de besluitvorming.  
Maak voor je antwoord gebruik van alinea 10. 
Formuleer je antwoord in maximaal 25 woorden. 
 
“Vanaf de jaren negentig is de macht nog verder gedelegeerd.” (regels 164-165) 

1p 14 Op welke manier wordt deze bewering in alinea 10 beargumenteerd? 
Met argumenten op basis van 
A feiten. 
B gevolgen. 
C intuïtie. 
D wetenschap. 
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“Door deze ontwikkelingen wordt volgens Furedi het gezag steeds verder 
uitgehold.” (regels 188-190) 

1p 15 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de oorzaak voor deze uitholling 
weer? 
A Burgers hebben te hoge verwachtingen ten aanzien van onderzoekers en 

consultants. 
B Onafhankelijke, door de overheid opgedragen onderzoeken creëren een 

schijnzekerheid. 
C Representatieve onderzoeken lijken onafhankelijk, maar spreken elkaar te 

vaak tegen. 
D Veel gezagsdragers besteden uit angst voor risico’s onderzoek uit aan 

externe deskundigen. 
 

1p 16 Hoe kijkt Furedi in aansluiting op de opvattingen van filosofe Hannah Arendt aan 
tegen het verkrijgen van gezag, gelet op alinea 11? 
A Furedi denkt dat gezagsdragers alleen dwang hebben als middel om gezag 

te verkrijgen van de burger. 
B Furedi vindt dat iemand pas gezag kan krijgen, wanneer erkend wordt dat 

deze persoon deskundig is. 
C Furedi vindt het tegenstrijdig dat iemand pas gezag zou krijgen als dat 

gezag ter discussie wordt gesteld. 
D Furedi ziet dwang als het uiterste middel om gezag te krijgen wanneer 

mensen gezag in twijfel trekken. 
 
“We noemen onszelf een kennismaatschappij, maar in feite zijn we een 
informatiemaatschappij.” (regels 233-236) 

1p 17 Wat wordt hiermee bedoeld, gelet op alinea 12? 
A De burger zoekt tegenwoordig zelf de informatie die hij nodig heeft, 

googelend op internet bij elkaar. 
B Door internet zijn burgers veranderd in gehaaide experts, die snel aan 

informatie kunnen komen. 
C Veel informatie over een bepaald thema hebben, wil nog niet zeggen dat je 

ook veel ervaring in iets hebt. 
D Via internet krijgt de burger toegang tot veel informatie, maar dat maakt hem 

nog geen expert. 
 
In alinea 13 stelt Furedi dat de kloof tussen gezagsdragers en burgers niet 
kleiner maar juist groter gemaakt moet worden.  

1p 18 In welke alinea van het tekstgedeelte alinea 3 tot en met alinea 10 kwam de 
kwestie van de kloof tussen gezagsdragers en burgers al eerder aan de orde?  
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tekstfragment 1 
 
De opstellers van een regeerakkoord moeten keuzes maken en hun 
verantwoordelijkheid nemen. In de afgelopen tijd is er wel een erg groot beroep 
gedaan op het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak. Rekeningrijden 
invoeren? Eerst de ANWB raadplegen. AOW? Vragen we aan de SER. 
Bezuinigen? Delegeren we aan ambtenaren. Een gedegen visie inspireert en 
vereist geen meerderheid in een opiniepeiling om zichzelf te rechtvaardigen. 
Bovendien komen we dan sneller aan uitvoering toe.  
 
naar: Marten van den Bossche en Marcel Canoy, NRC Handelsblad, 18 juni 
        2010 
 
In alinea 14 van de tekst ‘Wij weten het beter’ wordt een visie op een uitweg uit 
de gezagscrisis gegeven.  

2p 19 Sluit de hoofdgedachte van tekstfragment 1 aan op die visie?  
Licht je antwoord toe in maximaal 20 woorden. 
 
tekstfragment 2 
 
De prijs die we betalen voor onze grenzeloze hang naar vrijheid, heet 
bureaucratie. Er is gezag nodig om het openbare leven in goede banen te leiden 
en ons privéleven richting te geven. Bij gebrek aan gezag moeten regels en 
procedures ons persoonlijk gedrag sturen om te voorkomen dat we het openbare 
leven ondermijnen. Regels die leiden tot meer regels. 
Onze nieuwe gedragscodes komen niet voort uit morele overwegingen, maar we 
kiezen de gedragsvorm die ons op dat moment het beste uitkomt. Niet het gezag 
van de leraar doet ertoe, wel dat van het rolmodel, niet dat van de geestelijke, 
wel dat van de beroemdheid. En wie zelfs dát niet accepteert, rest slechts het 
gezag van het ‘ik’. Ook ‘ik’ ben echter uiteindelijk afhankelijk van de 
aanwijzingen en adviezen van de deskundige. Zonder gezag kunnen we niet. 
 
naar: Frank Furedi, NRC Handelsblad, 14 november 2009 
 

2p 20 Welk standpunt inzake ‘gezag’ wordt zowel in de tekst ‘Wij weten het beter’ als 
in tekstfragment 2 ingenomen? 
Formuleer je antwoord in maximaal 10 woorden. 
 

1p 21 In welke alinea van de tekst ‘Wij weten het beter’ komt het standpunt van de 
auteur het duidelijkst naar voren? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 22 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst 
‘Wij weten het beter’ weer? 
A Gezagsdragers moeten hun ideeën durven uitvoeren en burgers zouden 

minder moeten leunen op gezagsdragers. 
B Gezagsdragers moeten meer afstand nemen tot de burgers en burgers 

moeten gezagsdragers kritischer benaderen. 
C Gezagsdragers moeten meer luisteren naar de burgers en burgers moeten 

meer gehoorzamen aan gezagsdragers. 
D Gezagsdragers moeten zich beter laten adviseren door deskundigen en 

burgers moeten minder betweterig zijn. 
 
 

Tekst 2  De groene autorace 

 
19p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 

woorden van de tekst ‘De groene autorace’. Uit je samenvatting moet voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 
 
 welke voordelen de elektrische auto heeft ten opzichte van de huidige auto;  
 welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de elektrische auto; 
 welke (individuele en maatschappelijke) kostenaspecten de consument in 

overweging dient te nemen als hij een elektrische auto wil kopen; 
 welke negatieve consequenties de invoering van de elektrische auto voor 

het milieu heeft; 
 welke beperkingen de elektrische auto heeft ten opzichte van de huidige 

auto; 
 welke conclusie wordt getrokken ten aanzien van de elektrische auto en 

welke aanbevelingen daaromtrent worden gedaan. 
 

einde  HA-1001-a-11-2-o* 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 

 

Wij weten het beter 
 
(1) Nederlandse rechters zijn 
bevooroordeeld en niet in staat om 
rapporten, opgesteld door 
deskundigen, te lezen. Het inter-
nationale klimaatbureau van de 5 

Verenigde Naties is een politiek 
vooringenomen club die onwaarheden 
verspreidt. Ministers zijn prutsers, ook 
al hebben ze in verschillende kabinet-
ten gezeten en zijn ze lid van de Raad 10 

van State. Dit zijn zomaar een paar 
kwalificaties die gezagsdragers zich de 
laatste tijd hebben moeten laten 
welgevallen.  
(2) Willekeurig is dit rijtje niet. Hoe 15 

verschillend deze incidenten ook lijken, 
ze wijzen allemaal naar hetzelfde 
verschijnsel: het gezag verkeert in een 
diepe crisis. De Britse socioloog Frank 
Furedi noemde die gezagscrisis het 20 

grootste probleem van onze tijd. “Dat 
gezag ter discussie gesteld wordt, is 
van alle tijden”, zegt hij. “Onze cultuur 
is zelfs een product van verzet tegen 
de kerk en de staat.”  25 

(3) Toch is er volgens hem iets 
wezenlijk veranderd. “Kritiek op 
autoriteiten was altijd gericht tegen 
willekeur en onzinnige tradities: de 
macht van de adel boven de burgers of 30 

van mannen boven vrouwen. Nu staat 
het gezag en zelfs intellectueel gezag, 
gebaseerd op verworven kennis, ter 
discussie. Dit brengt het risico met zich 
mee dat uiteindelijk nergens meer een 35 

besluit over kan worden genomen; dat 
is zorgelijk.”  
(4) Aanwijzingen dat het besluit-
vormingsproces ook in Nederland 
stokt, zijn er in overvloed. Neem het 40 

dossier rekeningrijden, dat zich nu al 
verschillende kabinetten voortsleept. 
Geen enkele minister lijkt het gezag te 
hebben om het erdoor te krijgen in het 

parlement. Als een voorstel al tot een 45 

besluit komt, wordt het door de samen-
leving niet gedragen. Het door het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport uitgevaardigde rook-
verbod bijvoorbeeld, wordt massaal 50 

overtreden. Het elektronisch patiënten-
dossier wordt gesaboteerd bij het 
leven. Het is zelfs zo dat overheden 
elkaars gezag betwisten. Veel 
gemeenten weigeren namelijk 55 

kabinetsbesluiten uit te voeren. De 
crisis voltrekt zich op alle niveaus van 
de samenleving. 
(5) De autoriteit op het laagste niveau 
moet het niet minder ontgelden: de 60 

ambulancemedewerker wordt 
gemolesteerd bij het uitoefenen van 
zijn taak, de buschauffeur krijgt 
klappen als hij naar een vervoers-
bewijs vraagt en de huisarts hoort 65 

steeds meer patiënten op hoge toon 
een recept eisen.  
(6) De vraag is wat al die verschijn-
selen met elkaar te maken hebben. “Ik 
denk dat er niet één verhaal over te 70 

vertellen valt, maar dat er verschil-
lende ontwikkelingen samenkomen”, 
zegt Paul Schnabel, universiteits-
hoogleraar en directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. “In 75 

de eerste plaats zijn sociale afstanden 
veel kleiner geworden. Vroeger kwam 
de dokter uit de hogere kringen en 
stond hij op grote afstand van het volk. 
Dat is niet meer zo. De gemiddelde 80 

Nederlander is tegenwoordig veel 
hoger opgeleid. Verder speelt het 
internet een grote rol. Een patiënt weet 
hierdoor veel meer dan dertig jaar 
geleden, soms zelfs meer dan de 85 

dokter. Ten slotte is in de opvoeding 
veel nadruk komen te liggen op 
eigenwaarde. Ik merk het aan mijn 
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studenten. Die zeggen na een college: 
‘Ja, dat is úw mening. Ik zie dat zelf 90 

anders’.” 
(7) Schnabel plaatst de oorsprong van 
de huidige gezagscrisis bij de 
protesten van de studenten uit de jaren 
zestig. “Hun kritische houding is nu 95 

neergedaald tot de onderste lagen van 
de bevolking en sluit daar mooi aan bij 
een al bestaand wantrouwen tegen de 
hoge heren.” De houding van de 
gezagsdragers zelf draagt daar aan bij. 100 

Politici scoren niet door gezag te 
claimen, maar door zich er juist tegen 
af te zetten. Pim Fortuyn1) had het 
nooit over problemen, maar altijd over 
‘gigantische problemen’ en over de 105 

‘puinhopen’ van Paars2). Een dergelijke 
houding is nu gemeengoed. Politici zijn 
voortdurend woedend op elkaar en 
verbijsterd. Dit komt hun geloof-
waardigheid niet ten goede. Sommigen 110 

proberen het gezagsetiket van zich af 
te schudden door te zeggen dat ze 
machteloos staan tegenover 
internationale spelregels of door 
bijvoorbeeld in het dossier rekening-115 

rijden het gezag in de Tweede Kamer 
in te ruilen voor draagvlak bij de 
burgers. Daarmee lopen ze weg voor 
hun verantwoordelijkheid. 
(8) In de plaats van de autoriteit kwam 120 

wat Furedi ‘de valse autoriteit’ noemt. 
Tijdens de topconferenties van de G8-
landen3) trekken al jaren twee popster-
ren, Bono en Bob Geldof, alle aan-
dacht naar zich toe. Een beroemdheid 125 

staat buiten de macht, is daarom 
onverdacht en kan bijvoorbeeld rustig 
roepen dat morgen de schuld van de 
derde wereld snel verdwenen zal zijn, 
zoals Bono deed. Geen mens die hem 130 

daarop zal afrekenen.  
(9) James Kennedy, hoogleraar 
geschiedenis van Nederland aan de 
Universiteit van Amsterdam, betoogt 
dat de Nederlandse gezagsdragers in 135 

die zogenaamd revolutionaire jaren 
zestig voor een groot deel juist zelf 

afstand deden van hun gezag. Daar-
mee liepen ze in de wereld vooruit als 
het ging om een antiautoritaire 140 

houding. Bovendien kwam op autoritair 
gedrag en het geheven vingertje een 
taboe te liggen. Burgers mochten niet 
meer gemaand worden, maar 
hoogstens geleid. “Ik moet u helaas 145 

bekeuren”, zegt de agent in het 
televisieprogramma Wegmisbruikers 
tegen iemand die met 190 kilometer 
per uur over de snelweg raast. Er volgt 
geen enkele vermaning. De agent 150 

heeft afstand gedaan van alle gezag. 
Als hij er al aan te pas komt, zegt 
Kennedy, want veel controletaken 
worden allang niet meer door mensen 
uitgevoerd. “Snelheidscontroles laten 155 

we over aan flitspalen. Dat is mis-
schien efficiënt, maar er gaat geen 
enkele morele zeggingskracht van uit 
en ruimte voor uitzonderingen is er ook 
niet meer.” Geen wonder dat we geen 160 

gezag meer accepteren als dat zich 
letterlijk en figuurlijk terugtrekt uit het 
openbare leven.   
(10) “Vanaf de jaren negentig is de 
macht nog verder gedelegeerd”, zegt 165 

Furedi. “Burgers stellen hoge eisen 
aan bestuurders en tegelijkertijd 
koestert de samenleving diepe 
argwaan jegens de uitvoering van 
gezag. Dit wantrouwen leidt ertoe dat 170 

de overheid aarzelt of ze haar invloed 
zal doen gelden. De overheid is dan 
ook maar al te zeer bereid haar gezag 
uit te besteden aan onderzoekers en 
consultants. Dat leidt tot nog hogere 175 

verwachtingen bij de burger, die 
zelden worden waargemaakt.” Elk 
risico moet worden ingedamd met de 
schijnzekerheid van onafhankelijk 
onderzoek. Zo ontketenen de 180 

autoriteiten een informatieoorlog, want 
tegenover elk onderzoek kun je een 
tegenonderzoek plaatsen. Bij gebrek 
aan een positief gezagsverhaal 
probeert de overheid het gezags-185 

vraagstuk dan maar te omzeilen: meer 
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regels, meer techniek, meer toezicht. 
Door deze ontwikkelingen wordt 
volgens Furedi het gezag steeds 
verder uitgehold. 190 

(11) Furedi vreest dat dit proces maar 
een kant op kan gaan. Hij haalt daarbij 
politiek filosofe Hannah Ahrendt aan, 
die zei dat autoriteiten hun gezag 
alleen kunnen ontlenen aan vrijwillige 195 

erkenning van hun deskundigheid. Als 
die erkenning wegvalt, is er geen 
sprake meer van gezag; dan blijft voor 
de gezagsdrager alleen het middel van 
de dwang over. Hoe tegenstrijdig het 200 

dus ook klinkt, naarmate mensen het 
gezag meer ter discussie stellen, 
omdat ze vrij willen zijn, worden ze 
meer blootgesteld aan dwang en zullen 
ze onvrij zijn. 205 

(12) Mede onder invloed van de 
toegenomen welvaart, de verande-
ringen in genoten opleiding en opvoe-
ding alsmede de opkomst van internet, 
zijn burgers in korte tijd veranderd van 210 

volgzame schapen in gehaaide 
experts. Veel tussenpersonen zijn uit 
de samenleving verdwenen, want: ‘we 
kunnen het zelf wel’. De verzekerings- 
en reisagenten hebben al hun glans 215 

verloren nu we onszelf online van een 
verzekering of ticket kunnen voorzien. 
Bij patiënten met een chronische aan-
doening is de informatietoename 
dankzij het internet goed merkbaar. Zij 220 

kunnen vaak op behoorlijk niveau 
meepraten met de specialist. Maar díe 
patiënten zijn het probleem niet, 
zeggen artsen, de eisende patiënten 
daarentegen wel. Die zeggen 225 

onomwonden: “Ik heb deze 
aandoening en ik wil dat u een 
verwijzing schrijft voor die specialist.” 
Het idee dat de leek op hetzelfde 
niveau staat als de arts omdat hij veel 230 

informatie over zijn ziekte heeft 
gegoogeld, is volgens Furedi een 
jammerlijke misvatting. “We noemen 
onszelf een kennismaatschappij, maar 
in feite zijn we een informatie-235 

maatschappij. Veel van onze kennis is 
tijdelijke kennis die heel veel diepte 
mist. Een huisarts heeft niet alleen een 
complete kennis van de geneeskunde, 
hij heeft ook nog eens duizenden 240 

patiënten gezien en gesproken.” 
(13) “Als er al een uitweg is uit de 
gezagscrisis, dan zit die in ieder geval 
niet in het dichten van de kloof tussen 
burgers en politiek”, zegt Furedi. De 245 

afstand tussen burgers en gezags-
dragers – leraren, artsen, bestuurders 
– moet volgens hem juist groter 
worden. Autoriteiten dienen weer 
verantwoordelijkheid te nemen voor 250 

genomen beslissingen, in plaats van te 
luisteren naar de burger. Die burger wil 
een autoriteit met eigen ideeën, die 
zich niet verschuilt achter opinie-
onderzoeken en deskundigen. Burgers 255 

moeten op hun beurt verantwoordelijk-
heid voor hun eigen leven nemen en 
niet verwachten dat de overheid voor 
alles garant staat. 
(14) Kennedy ziet al een omslag 260 

ontstaan in onze houding tegenover 
gezag. “Er is duidelijk behoefte aan 
meer gezag, aan meer blauw op straat, 
aan leiders die zeggen waar het op 
staat en aan scholen met strikte 265 

regels.” Kennedy’s constatering 
verklaart bijvoorbeeld de trend in Zuid-
Nederland om kinderen naar strenge 
Belgische scholen te sturen. De vraag 
naar gezag is kennelijk groter dan ooit. 270 

We weten alleen nog niet goed hoe dat 
gezag vormgegeven moet worden op 
een manier die niet alleen fatsoenlijk, 
maar ook van deze tijd is. 

 
naar: Bart van Oosterhout 
uit: Intermediair, 18 februari 2010 
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Tekst 2 

 

De groene autorace 
 
(1) De elektrische auto is een 
zeehondje. Het is onmogelijk om er 
niet verliefd op te worden. Dat gebeurt 
dan ook massaal. Overheden in 
diverse landen dragen hun ambitie uit 
om op het gebied van elektrische 
auto’s een voortrekkersrol in Europa te 
vervullen. Het ministerie van 
Economische Zaken heeft de 
afgelopen zomer 65 miljoen euro 
uitgetrokken om van Nederland ‘de 
internationale proeftuin voor elektrisch 
rijden’ te maken. Amsterdam en Den 
Bosch wedijveren over welke stad 
binnenkort de meeste elektrische 
auto’s heeft. Spanje wil er in 2014 één 
miljoen op de weg hebben, Nederland 
gaat voor één miljoen elektrische 
auto’s in 2020, heel Groot-Brittannië 
zal binnen twintig jaar elektrisch rijden. 
(2) De opwinding over de auto van 
morgen gaat verder dan bij andere 
nieuwe apparaten gebruikelijk is. Tot 
op zekere hoogte is dat rotsvaste 
geloof in de elektrische auto 
begrijpelijk. Het zou immers zo kunnen 
zijn dat de mens via CO2-uitstoot het 
klimaat opwarmt en dan is het 
verstandig om te zoeken naar 
vervoermiddelen die zo min mogelijk 
van dat zogeheten broeikasgas 

produceren. Bovendien is het zeker 
waar dat binnen enkele decennia de 
aardolie schaars dan wel op is en dat 
we dus vóór dat moment aanbreekt 
een alternatief moeten hebben voor de 
verbrandingsmotor die ruim een eeuw 
geleden door de heren Otto en Diesel 
bedacht is en die de wielen van de 
auto van nu doet draaien. Ook is het 
onmiskenbaar zo dat de elektrische 
auto een zekere aantrekkelijkheid 
bezit. Wie er wel eens in heeft 
gereden, weet dat het geen pijn doet 
om afscheid te nemen van het oude 
vertrouwde vroem, vroem. Een 
elektrische auto rijdt sportiever dan de 
sportiefste sportwagen. Je moet zelfs 
uitkijken dat je niet uit de bocht vliegt, 
zo hard trekt hij op. 
(3) Tot zover de voordelen. Want o, o, 
wat heeft de elektrische auto veel 
nadelen en o, o, wat is het daarom 
onbegrijpelijk dat de hele wereld er als 
een kip zonder kop achteraan hobbelt. 
Om te beginnen is hij duur in de 
aanschaf. Rijden op elektriciteit mag 
dan aanzienlijk goedkoper zijn dan 
rijden op benzine of diesel, de 
onderhoudskosten mogen lager zijn, 
omdat de elektromotor geen 
bewegende onderdelen kent, toch zal 

noot 1 Pim Fortuyn was lijsttrekker van eerst Leefbaar Nederland en daarna zijn eigen Lijst Pim 

Fortuyn (LPF) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Hij werd in mei 

2002 vermoord.  

 

noot 2 Paars: een kabinet dat is samengesteld uit liberale partijen, bijvoorbeeld VVD (blauw) en 

sociaaldemocratische partijen, bijvoorbeeld PvdA (rood). Paars is namelijk de mengkleur van 

blauw en rood. 

 

noot 3 G8-landen: acht vooraanstaande industriële landen, die jaarlijks een bijeenkomst houden waar

met name economische en politieke zaken besproken worden. 
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de aanschaf altijd 10.000 tot 20.000 
euro hoger zijn dan die van een 
vergelijkbare niet-elektrische auto. 
Zelfs dat is een optimistische 
voorstelling van zaken. De eerste 
elektrische auto’s die nu op de markt 
zijn, kosten vaak meer dan 100.000 
euro (de Lotus Elise en de Tesla). In 
Gelderland zit een bedrijfje dat een 
Volkswagen Golf ombouwt tot 
elektrische auto voor ruim 70.000 euro. 
Ter vergelijking: de goedkoopste niet-
elektrische Golf kost 17.000 euro.  
(4) Natuurlijk zal de consument die 
straks een elektrische auto koopt, niet 
veel extra hoeven te betalen. De prijs 
van een auto is, net als de prijs van 
elektriciteit, politiek bepaald en de 
huidige politici zijn even gecharmeerd 
van de elektrische auto als van de 
windmolen. Er zullen dus straks 
minstens zoveel subsidies en vormen 
van belastingaftrek naar de elektrische 
auto vloeien als nu al naar groene 
stroom. Al die geldelijke knipoogjes 
moeten echter wel worden betaald 
door de belastingbetaler. De koper van 
een elektrische auto zal daarvan straks 
weinig bij de aanschaf merken, maar 
des te meer als bij hem de jaarlijkse 
belastingaanslag op de deurmat valt. 
(5) Het is niet mogelijk om door 
massaproductie de werkelijke kostprijs 
van een elektrische auto terug te 
brengen tot die van een niet-
elektrische auto. Er zit immers voor 
een paar honderd kilo aan de meest 
geavanceerde batterijen in. Die zullen  
– zo zeggen zelfs de meest 
optimistische deskundigen – 10.000 
euro duurder blijven dan de kleine 
accu die nu in een niet-elektrische 
auto zit. Pessimistische deskundigen 
komen uit op 20.000 euro. 
(6) Voor de samenleving komen daar 
ook nog eens omvangrijke verborgen 
kosten bovenop. Als Nederland 
massaal aan de elektrische auto gaat, 
zullen er twee- tot driemaal zoveel 

elektriciteitscentrales moeten verrijzen 
als er nu zijn. De huidige capaciteit zal 
tekortschieten. Het elektriciteitsnet zal 
hoe dan ook moeten worden versterkt. 
Dat kost al gauw een paar miljard 
euro. 
(7) Verder zullen de uitgaven op het 
gebied van infrastructuur voor de 
gemeenschap zeer ingrijpend zijn. 
Slechts een klein deel van de 
Nederlandse bevolking bezit een 
garage waarin de auto ’s nachts kan 
worden opgeladen. Er zullen dus ten 
behoeve van al die mensen die 
driehoog achter wonen, massaal 
oplaadpalen – vermoedelijk gekoppeld 
aan parkeervergunningen – langs de 
straten moeten worden geplaatst. Ook 
zullen de steden overhoop moeten 
worden gehaald en opengebroken voor 
de aanleg van nieuwe elektriciteits-
leidingen. Er zullen bovendien tal van 
oplaadstations moeten worden 
gebouwd waar het mogelijk is de auto 
met een superdikke kabel in een half 
uur tijd op te laden, in plaats van in 
zes tot acht uur via het normale 
stopcontact. Ook dat zal allemaal 
miljarden kosten. 
(8) Mede door al die ontplooide 
activiteiten zullen de milieu- en CO2-
voordelen van de elektrische auto 
deels teniet worden gedaan. Natuurlijk, 
de doelmatigheid van een elektromotor 
is hoger dan die van een verbrandings-
motor – er wordt minder energie 
verspild in de vorm van warmteverlies 
– en natuurlijk, de elektrische auto 
stoot nul komma nul CO2 uit en 
veroorzaakt dus geen luchtvervuiling, 
maar de elektriciteit zal wel moeten 
worden opgewekt in centrales. Bij dat 
proces komt zowel veel vervuiling als 
CO2 vrij. 
(9) Vermoedelijk zullen niet alle nieuw 
te bouwen elektriciteitscentrales 
gebruikmaken van kernenergie voor 
het opwekken van elektriciteit. Wind-
molenparken kunnen de benodigde 
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elektriciteit ook niet leveren, al heeft 
de elektrische auto wel het voordeel 
dat hij windmolens een beetje minder 
onaantrekkelijk maakt: de wind die 
’s nachts waait, kan dan eindelijk 
worden benut1). Er zullen dus kolen-
centrales bij moeten komen. Daardoor 
zullen de voordelen van de elektrische 
auto veel minder groen blijken te zijn 
dan ze nu lijken. 
(10) Onze afhankelijkheid van anti-
westers gezinde landen (het Midden-
Oosten met zijn aardolie, Rusland en 
Iran met hun aardgas) zal door de 
elektrische auto ook bepaald niet 
verdwijnen. De schaarse grondstof 
lithium, die nodig is voor de fabricage 
van oplaadbare batterijen voor 
elektrische auto’s, komt vooral uit 
Bolivia, een land dat niet bepaald 
openstaat voor buitenlandse 
investeringen. 
(11) De elektrische auto zal ook in 
psychologisch opzicht een andere auto 
zijn. Het is de vraag of al zijn 
bewonderaars dat beseffen. De 
vrijheid om te gaan en te staan waar je 
wilt, een eigenschap die de auto van 
nu zo aantrekkelijk maakt, zal minder 
zijn. Er komen vermoedelijk slimme 
elektriciteitsmeters in onze woning die 
met het openbare elektriciteitsnet 
zullen communiceren wat het beste 
tijdstip is om de auto op te laden. 
Hiermee wordt voorkomen dat straks 
iedereen die van zijn werk thuiskomt, 
om zes uur ’s avonds zijn auto gaat 
opladen: dan knalt gegarandeerd in 
het hele land het stroomnet eruit.  
(12) Als om één uur ’s nachts je 
moeder belt dat ze het zo benauwd 
heeft en vraagt of je haar even naar 
het ziekenhuis kunt rijden, is er een 
gerede kans dat de auto niet 

beschikbaar is, omdat hij dan net wordt 
opgeladen. Natuurlijk krijgen de 
meeste moeders niet elke nacht een 
hartaanval. Waar het om gaat, is dat 
het aureool van betrouwbaarheid dat 
de auto van nu heeft, straks minder zal 
zijn bij de elektrische auto. Die 
beperking zal zich ook doen gelden op 
een ander terrein. Er is straks geen 
sprake meer van een huisje op wielen, 
want de kans dat je met het hele gezin 
met je elektrische auto naar Zuid-
Frankrijk op vakantie kunt, is miniem, 
gegeven het beperkte rijbereik: meer 
dan 200 kilometer – en dat is al 
optimistisch – zit er niet in. Door dit 
gegeven zal de elektrische auto 
hoogstwaarschijnlijk zelfs het 
tweedeautobezit sterk verhogen. Veel 
gezinnen zullen een kleine elektrische 
auto aanschaffen om door de week op 
en neer naar het werk te gaan en een 
mooi groot fossiel houden voor de 
weekeindjes, de wintersport en de 
zomervakantie. 
(13) Met andere woorden: het wordt 
tijd om de zwaar overspannen 
verwachtingen ten aanzien van de 
elektrische auto te temperen. Het is 
een feit dat we opvolgers nodig 
hebben voor de benzine- en 
dieselauto’s, maar er zijn meer 
alternatieven het bestuderen waard 
dan alleen de elektrische auto. Deze 
auto is een interessante optie, maar 
het is nog veel te vroeg om nu al 
beleidsmatig vast te leggen dat hij de 
groene auto van morgen en zelfs die 
van overmorgen is. Daarom zou het 
verstandig zijn als overheden nog even 
goed nadenken, voor ze met enorme 
investeringen en fiscale maatregelen 
gaan strooien. De groene autorace is 
nog lang niet gereden. 

 
naar: Simon Rozendaal 
uit: Elsevier, 31 oktober 2009 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  HA-1001-a-10-1-b* HA-ne-b* HA-1001-a-11-2-b* 

noot 1 Elektriciteit uit windenergie wordt niet opgeslagen, maar meteen verbruikt door de consument. 

’s Nachts gaat de wind op grondniveau vaak liggen, maar op grote hoogte kan het juist extra 

hard gaan waaien. Op dat moment – als er relatief weinig vraag is – zou windenergie kunnen 

worden ingezet voor het opladen van de accu’s van elektrische auto’s.  
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HA-1001-a-10-1-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 18 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 17 mei
13.30 - 16.30 uur
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Tekst 1  Hoera! Een nieuw klimaat 
 

2p 1 Citeer een zin uit alinea 2 waaruit blijkt dat de ernst van de klimaatverandering 
niet onderschat wordt. 
 
tekstfragment 1 
 
Naar verwachting zullen klimaatveranderingen in de tweede helft van deze eeuw 
en daarna doorgaan. De thans optredende klimaatverandering werkt nog 
eeuwen door, vooral in de zeespiegelstijging (uitzetting door temperatuur-
verhoging). Op die zeer lange termijn worden zeespiegelstijgingen van enkele 
tot vele meters verwacht. Laag-Nederland krijgt hier steeds meer last van. Het is 
de vraag of met conventionele technieken de veiligheid op het huidige niveau 
kan worden gehouden. De opgave wordt versterkt door de combinatie met 
mogelijk verder verhoogde piekafvoeren van de Rijn en de Maas en een 
voortgaande bodemdaling. 
 
bron: www.pbl.nl 
 
“Intussen worden rondom hem de dijken verhoogd en zal een beperkt aantal 
mensen moeten verhuizen om het hoofd boven het water te houden. Slim water-
beheer zorgt voor een doeltreffende afvoer van rivierwater en er komen meer 
gebieden waar overtollig rivierwater naartoe wordt geloodst.” (regels 75-83) 

3p 2 Welke kritische vraag kan een lezer bij de maatregelen in het citaat uit de 
hoofdtekst stellen gelet op tekstfragment 1? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 
De gedachtegang van alinea 4 berust op het volgende argumentatieschema: 
bewering – tegenwerping op de bewering – weerlegging van de tegenwerping. 
De bewering is: “Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat we aan gezondheid 
gaan inleveren (…).” (regels 95-97) 

2p 3 Formuleer de tegenwerping op de genoemde bewering.  
Gebruik maximaal 10 woorden. 

2p 4 Formuleer de weerlegging van de tegenwerping.  
Gebruik maximaal 10 woorden. 
 
“Nederland wordt aangenamer en niet ongezonder.” (regels 140-141) 

1p 5 Welke kritiek kan op deze bewering worden gegeven? 
A Zij berust op een cirkelredenering. 
B Zij berust op een onjuiste oorzaak-gevolgrelatie. 
C Zij berust op een overhaaste conclusie. 
D Zij berust op een verkeerde vergelijking. 
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“Gaat de Nederlandse natuur dan misschien achteruit?” (regels 142-143) 
1p 6 Hoe is, gelet op de alinea’s 6 en 7, het antwoord op die vraag het beste te 

typeren? 
A als bezorgd; er treden ernstige verschuivingen op in aanwezige planten- en 

diersoorten 
B als enthousiast; wie weet welke verrassingen ons nog allemaal te wachten 

staan 
C als laconiek; hier komt er een plantensoort bij, ginds vliegt er een vogel 

minder 
D als ongeïnteresseerd, de verandering in de Nederlandse natuur doet er 

weinig toe 
 

2p 7 Citeer de twee (volledige) zinnen die verschillende argumenten bevatten voor de 
stelling dat de landbouw weinig te vrezen heeft van de klimaatverandering. 
(alinea 8) 
Nummer de twee zinnen. 
 
tekstfragment 2 
 
Deskundigen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
benadrukken de noodzaak om ons aan te passen (adaptatie) aan klimaat-
verandering. Zij constateren dat het aanpassend vermogen in de wereld ongelijk 
verdeeld is. Juist die landen en bevolkingsgroepen zijn kwetsbaar die over 
beperkte financiële en technologische middelen beschikken en sterk afhankelijk 
zijn van landbouw, bosbouw en visserij. Mondiaal zijn de meest kwetsbare 
gebieden dichtbevolkte kustgebieden en rivierdelta’s met vaak een hoge 
economische activiteit zoals de Ganges-, de Mekong- en de Nijldelta. In mindere 
mate geldt dit ook voor de Mississippi-, de Amazone- en de Rijndelta.  
In het rapport is voor Europa nu voor de eerste keer wetenschappelijk onder-
bouwd dat klimaatverandering waarneembare effecten heeft, zoals terug-
trekkende gletsjers, langere groeiseizoenen en verschuiving van verspreidings-
gebieden van soorten naar het noorden. Het klimaatpanel zegt in zijn rapport 
met nadruk dat reductie van broeikasgassen (mitigatie) urgent blijft, omdat 
anders de opwarming van de aarde onomkeerbare gevolgen heeft en omdat er 
een limiet is aan aanpassingsmogelijkheden van natuurlijke en maatschappelijke 
systemen aan klimaatverandering. 
 
bron: www.wageningenuniversiteit.nl 
 
De tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’ staat positief tegenover “adaptatie” (alinea 
10). Naar aanleiding van tekstfragment 2 kan een lezer die enigszins afwijzend 
staat tegenover adaptatie, hierbij twee kritische opmerkingen maken.  

3p 8 Welke?  
Nummer de kritische opmerkingen en gebruik per opmerking hoogstens 15 
woorden. 
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“Het lijkt soms bijna een taboe om het onderwerp vanuit die invalshoek te 
bezien.” (regels 228-230) 

1p 9 In welke alinea van de tekst ‘Hoera! een nieuw klimaat’ begint de schrijver met 
het doorbreken van dat taboe? 
 
In alinea 10 verwijst de auteur naar een rapport van de VROM-raad om zijn 
standpunt te ondersteunen. 

1p 10 Van welk type argumentatie maakt hij daarbij gebruik? 
argumentatie op basis van 
A autoriteit 
B feiten 
C geloof 
D voordeel – nadeel 
 
De tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’ kan worden onderverdeeld in vijf delen die 
van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
1 Inleiding 
2 Welzijn Nederlanders 
3 Welzijn natuur in Nederland 
4 Economische gevolgen 
5 Meer lusten dan lasten

1p 11 Met welke alinea begint deel 3 ‘Welzijn natuur in Nederland’? 
1p 12 Met welke alinea begint deel 4 ‘Economische gevolgen’? 

 
1p 13 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de 

tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’? 
A De invloed van de mondiale klimaatverandering op het milieu, de 

gezondheid en de economie in Nederland wordt door de meeste 
deskundigen overdreven; andere factoren hebben veel meer invloed. 

B Hoewel de klimaatsverandering wereldwijd negatieve gevolgen met zich 
meebrengt, zal Nederland veelal profiteren van de klimaatsverandering als 
men de mogelijkheden weet te benutten. 

C Nederland verkeert in de gunstige positie om de door het veranderende 
klimaat getroffen landen te laten zien dat aanpassing mogelijk is dankzij zijn 
nieuwste waterbouwkundige techniek. 

D Wie in navolging van Al Gore alleen aandacht heeft voor de schadelijke 
effecten van de klimaatverandering, gaat eraan voorbij dat Nederland de 
problemen met behulp van zijn technologie best kan verhelpen. 

 
Al in de eerste twee alinea’s zet de schrijver de toon voor zijn hele artikel. 

1p 14 Hoe zou je die toonzetting het beste kunnen typeren? 
A als alarmerend 
B als enthousiasmerend 
C als prikkelend 
D als spottend 
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In alinea 12 staat de uitspraak dat energiebesparing en terugdringing van 
kooldioxide eigenlijk onder ‘ontwikkelingshulp’ kunnen worden geschaard. 

2p 15 Leg uit welke kritiek een lezer zou kunnen hebben op het gebruik van het woord 
‘ontwikkelingshulp’. 
 

1p 16 Hoe kan het schrijfdoel van de tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’ het beste 
worden getypeerd? 
A als activerend 
B als amuserend 
C als betogend 
D als uiteenzettend 
 

2p 17 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea’s 11 en 12  een zin die als scherp 
ironisch kan worden opgevat. 
 
Teksten kunnen bestaan uit: 
1 feiten 
2 meningen van anderen 
3 meningen van de auteur 

1p 18 Waaruit bestaat de tekst ‘Hoera! Een nieuw klimaat’? 
A alleen 1 
B 1 en 2 
C 1 en 3 
D 1, 2 en 3 
 
 

Tekst 2  De prijs van privacy 
 

24p 19 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 230 
woorden van de tekst ‘De prijs van privacy’. Zorg ervoor dat je samenvatting 
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je 
samenvatting moet duidelijk worden: 
 
− wat er veranderd is in de visie van de burgers op privacy in de Nederlandse 

samenleving ten opzichte van vroeger en wat de oorzaak van die 
verandering is; 

− waarom die verandering voor burgers aanvaardbaar lijkt en welke 
tegenstrijdigheid zich bij de ondermijning van de privacy voordoet; 

− welke consequenties de huidige visie op privacy voor de samenleving heeft, 
hoe die consequenties gerechtvaardigd worden en wat tegen die 
rechtvaardiging is in te brengen; 

− wat bij het nemen van beschermende maatregelen een belangrijk 
aandachtspunt moet zijn, welke kritische vragen ten opzichte van het 
veiligheidsbeleid gesteld kunnen worden en welke conclusie aan de 
discussie over privacy moet worden verbonden. 

 

einde  einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

HA-1001-a-10-1-o* 
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Tekst 1 
 
Hoera! Een nieuw klimaat 
 
(1) Zou je het erg vinden als de winters 
voortaan milder worden? Minder koud, 
minder guur? Zou je het ook erg 
vinden als het voortaan een graad of 
twee, drie warmer zou worden, zodat 5 
je wat vaker in de tuin kunt zitten? 
Dikke kans dat je beide vragen 
ontkennend beantwoordt. In dat geval 
kun je goed leven met twee belangrijke 
effecten die de wereldwijde klimaat-10 
verandering in Nederland gaat hebben. 
Tegen enkele andere verwachte 
gevolgen kun je je eenvoudig 
wapenen. Meer regen in de winter? 
Neem een paraplu mee. Hevige storm? 15 
Blijf lekker thuis. Hittegolf? Zet gewoon 
de airconditioning aan. 
(2) Dit is wel zo’n beetje wat de 
gemiddelde Nederlander gaat merken 
van het grootste mondiale probleem 20 
van de 21ste eeuw, zoals de klimaat-
verandering al door talloze politici en 
wetenschappers is genoemd. Voor 
grote delen van de wereld is die kwali-
ficatie overigens terecht, want het is 25 
niet fijn om de komende decennia in 
bijvoorbeeld Bangladesh met zijn 
overstromingen en cyclonen te wonen. 
In Nederland gaan we de dans echter 
aardig ontspringen. We gaan de ter-30 
rassen, de boulevards en het strand 
op, we gaan zeilen en surfen. Het 
toerisme naar zuidelijker landen zal 
afnemen, want in het verdrogende 
Zuid-Europa wordt de hitte werkelijk 35 
ondraaglijk. We gaan lekker weg in 
eigen land en meer toeristen van 
buiten zullen Nederland ontdekken. De 
nieuwe boulevards van Europa liggen 
in de Lage Landen. Scheveningen 40 
wordt ‘Costa del Haag’. Goed, dat 
laatste is wat overdreven, maar 
volgens een recent rapport van het 

Milieu- en Natuurplanbureau1) gaat ons 
toekomstige klimaat in de zomer lijken 45 
op dat van de westkust van Frankrijk 
rond Bordeaux. In hetzelfde rapport 
worden de toekomstige Nederlandse 
winters met die van het huidige Noord-
Italië vergeleken. Verder laten vier 50 
ministeries in een gezamenlijk opge-
stelde beleidsnotitie weten dat een 
toename van warme dagen een posi-
tieve invloed zal hebben op de 
gezondheid en het welbevinden van de 55 
Nederlanders. Al Gore2)? Wie was dat 
ook alweer? We kunnen er niet meer 
omheen: Nederland wordt voor de 
gewone burger een aangenamer land 
dankzij de klimaatverandering.  60 
(3) Je hoort bijna nooit dat er nog iets 
wenselijks voortkomt uit het veran-
derende klimaat. Veel vaker hoor je 
over de rampspoed die ons staat te 
wachten: de zeespiegel voor de Neder-65 
landse kust stijgt, zout kwelwater 
sijpelt onder de dijken door en rivieren 
overstromen. Onze gezondheid, natuur 
en landbouw zullen ernstig worden 
geschaad. Dat mag allemaal zo zijn, 70 
maar de gewone Nederlandse burger 
zal daar in zijn dagelijks leven niets 
van merken. Die zal simpelweg meer 
dagen per jaar in korte mouwen bij de 
barbecue staan. Intussen worden 75 
rondom hem de dijken verhoogd en zal 
een beperkt aantal mensen moeten 
verhuizen om het hoofd boven het 
water te houden. Slim waterbeheer 
zorgt voor een doeltreffende afvoer 80 
van rivierwater en er komen meer 
gebieden waar overtollig rivierwater 
naartoe wordt geloodst. Dat is verve-
lend voor de betrokkenen, maar geen 
nationale ramp. Wie nu nog willens en 85 
wetens in de afvoerputjes van Neder- 
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land gaat wonen, moet niet doen alsof 
hij nergens van wist. Al met al zijn veel 
negatieve gevolgen van de klimaat-
verandering in ons kleine land prima te 90 
ontlopen. Met een paar graden erbij 
wordt Nederland dus een prettiger land 
om te vertoeven. 
(4) Gebeurt er verder nog wat met 
ons? Er zijn geen eenduidige aan-95 
wijzingen dat we aan gezondheid gaan 
inleveren, zoals wel eens wordt 
beweerd. De kans op hittegolven 
neemt weliswaar toe, en daarmee het 
aantal slachtoffers – veelal ouderen – 100 
ten gevolge van de warmte. Maar met 
betrekkelijk eenvoudige ingrepen, 
zoals plaatsing van airconditioning in 
verzorgings- en verpleeghuizen, is dat 
deels te verhelpen. Tegenover de 105 
extra doden door de hitte staat een 
afname van de ‘oversterfte’ in de 
winters. Die worden namelijk milder. 
De statistieken wijzen uit dat in januari 
en februari tien procent meer mensen 110 
doodgaat dan in juli en augustus. In de 
kou wordt het hart- en vaatstelsel 
zwaarder belast en is er een grotere 
kans op ademhalingsinfecties. Ook 
griepgolven doen zich in de regel voor 115 
wanneer het kouder wordt. Als de 
voortekenen niet bedriegen, worden 
dat er dus minder. Wie weet zijn er 
straks meer mensen die langer in 
leven blijven dankzij de milde winters 120 
dan mensen die voortijdig overlijden 
door de hete zomers. 
(5) De verwachting is wel dat meer 
mensen last gaan krijgen van astma en 
allergieën wanneer het gemiddeld 125 
warmer wordt en het pollenseizoen 
langer gaat duren. Ook waren er 
geruchten dat de malariamug naar 
Nederland zou oprukken en de kans 
op waterverontreiniging door blauwalg 130 
en besmetting met de ziekte van Lyme 
door teken zou toenemen. Maar hoe-
veel groter de kans op dit alles nu 
werkelijk wordt, weet niemand. Het 

Milieu- en Natuurplanbureau komt tot 135 
de slotsom dat de omvang van klimaat-
effecten op de gezondheid waarschijn-
lijk niet heel erg groot is en andere 
factoren een veel grotere invloed 
hebben. Nederland wordt aangenamer 140 
en niet ongezonder. 
(6) Gaat de Nederlandse natuur dan 
misschien achteruit? Over de 
mogelijke effecten van klimaatveran-
deringen op flora en fauna is al veel 145 
gezegd en geschreven. Soorten 
zouden vertrekken uit Nederland of 
zelfs uitsterven. Uitheemse dier- en 
plantensoorten, mét bijbehorende 
ziekten, zouden ons land overnemen. 150 
Als Nederland warmer wordt, schuift 
de noordgrens van het leefgebied van 
zuidelijk levende soorten naar hogere 
breedtegraden. Anders gezegd: Neder-
land wordt aantrekkelijker voor soorten 155 
die ons land eerst nog te koud vonden. 
Inheemse soorten die het te warm 
vinden worden, zullen óf noordwaarts 
vluchten óf uitsterven. Die volksver-
huizing is al een poos aan de gang en 160 
zal verder doorzetten.  
(7) Het is nog niet precies te zeggen 
hoe de nieuwe natuur eruit gaat zien. 
Er zullen bijvoorbeeld meer vlinders en 
muurhagedissen onze kant op komen, 165 
maar de velduil en de bonte vliegen-
vanger zullen onze streken langzamer-
hand verlaten. Het is nauwelijks 
mogelijk de onderlinge waarde van 
immigranten en emigranten te verge-170 
lijken. Zeker is dat we in de Neder-
landse natuur vaker zullen worden 
verrast door een onbekende plant of 
een onbekend beest. Daar kan de 
argeloze zondagswandelaar geen 175 
problemen mee hebben. 
(8) De landbouw heeft naar verwach-
ting weinig te vrezen van de klimaat-
verandering. Het groeiseizoen wordt 
langer, het wordt warmer én er komt 180 
meer kooldioxide in de lucht; dat zijn 
allemaal voorwaarden voor een 
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productievere oogst. Door de warmte 
hebben boeren met onder meer maïs, 
suikerbieten en wintertarwe een 185 
grotere opbrengst en groeien de 
kansen voor de Nederlandse wijn-
boeren. Landbouwgronden zullen wel 
lijden onder dagen met extreem weer 
en onder perioden van droogte en 190 
natheid, maar het is zeer de vraag of 
dat rampzalig wordt. Het Milieu- en 
Natuurplanbureau stelt dat de effecten 
van klimaatverandering op de land-
bouw in Nederland gering zijn, verge-195 
leken met die van het toekomstige 
Europese landbouwbeleid. Geringere 
opbrengsten door droge periodes 
worden vaak gecompenseerd door 
hogere prijzen. Dat betekent dat 200 
extreem weer een beperkt effect heeft 
op het economische succes van de 
sector. Valt de oogst écht tegen, dan 
kan Nederland voldoende importeren 
om de schappen in de supermarkt 205 
gevuld te houden. 
(9) Dat brengt ons op een andere spin-
off van het huidige klimaatdenken: de 
Nederlandse handel zou wel eens flink 
voordeel kunnen hebben van het 210 
onvermogen van andere landen om 
hun zaakjes op orde te krijgen. Neder-
landse kennis kan worden verkocht, 
zoals ook al gebeurde na de ramp met 
orkaan Katrina in New Orleans. Neder-215 
landse waterbouwers gaan vermoede-
lijk een gouden toekomst tegemoet. 
Als ze in eigen land klaar zijn, kunnen 
ze direct door naar zwaarder getroffen 
buitenlanden. “De kennis die wordt 220 
opgedaan (…) zou een belangrijk 
exportartikel kunnen worden,” 
schreven de gezamenlijke klimaat-
instituten vorig jaar in hun rapport ‘De 
staat van het klimaat’.  225 
(10) Het veranderende klimaat 
veroorzaakt heus niet alleen ellende, 
het biedt ook kansen. Het lijkt soms 
bijna een taboe om het onderwerp 
vanuit die invalshoek te bezien. In 230 

Nederland gaan gelukkig steeds meer 
stemmen op om de klimaatverandering 
niet uitsluitend als een continue drei-
ging te zien. Kort geleden bracht de 
VROM-raad een rapport uit met de titel 235 
‘De hype voorbij’. Daarin wordt gepleit 
voor een omslag in het denken over 
het adaptatiebeleid. Adaptatie is het 
sleutelwoord: we moeten ons bij het 
maken van nieuwe plannen simpelweg 240 
aanpassen aan een veranderend 
klimaat. Uitsluitend ertegen strijden 
door bijvoorbeeld onze kooldioxide-
uitstoot te verminderen is niet genoeg. 
Adaptatie is overigens geen capitu-245 
latie, oordeelde de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid 
onlangs. “Aanpassing aan een veran-
derend klimaat vermindert of voorkomt 
latere schade. Dat is geen nederlaag, 250 
maar juist aantrekkelijk. De vruchten 
van de lokale inspanning worden 
immers ook lokaal genoten, terwijl dat 
bij emissiereductie3) slechts in zeer 
geringe mate het geval is.” 255 
(11) Dergelijke relativerende uitspra-
ken dragen natuurlijk niet bij aan de 
‘sense of urgency’ die Al Gore en zijn 
aanhang willen meegeven aan het 
klimaatprobleem. We zouden zomaar 260 
de indruk kunnen krijgen dat het alle-
maal wel zal meevallen. Toch lijkt het 
er sterk op dat dit het geval is – 
althans bij ons. In Nederland zullen 
burgers weliswaar incidenteel onge-265 
mak beleven, maar daartegenover 
staat een klimaat waarvan ons volk 
van onverbeterlijke weermopperaars 
alleen maar kan dromen. Onze 
gezondheid, natuur en landbouw 270 
worden in hoge mate gespaard en we 
kunnen er nog geld aan verdienen ook.  
(12) Het belang van energiebesparing 
en terugdringing van kooldioxide-
uitstoot blijft natuurlijk groot. De wereld 275 
is immers groter dan Nederland. Die 
maatregelen kunnen eigenlijk onder de 
noemer ‘ontwikkelingshulp’ worden 
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geschaard, omdat de échte gevolgen 
van de klimaatverandering vooral voel-280 
baar zijn in de armste landen. In 
Nederland gaan we een opbloei van 
het buitenleven meemaken. We trek-

ken massaal naar het verkoelende 
water, met de trein natuurlijk – dan 285 
doen we de rest van de wereld ook 
een pleziertje. 

 
naar: Mark Traa 
uit: HP/de Tijd, 6 juli 2007 
 
 

 
 

Tekst 2 
 

De prijs van privacy 
 
(1) Ooit gold de bescherming van onze 
privacy als een groot goed. Ons privé-
leven was een domein waar de over-
heid niets te zoeken had. Dat bleek 
bijvoorbeeld duidelijk uit de protesten 
tegen de laatste volkstelling in 1971. 
De vraag was waarom de overheid 
zoveel van ons wilde weten en wat er 
gebeurde met al die gegevens. Ruim 
drie decennia later wordt onze per-
soonlijke levenssfeer meer bedreigd 
dan ooit en vrijwel niemand maakt er 
een punt van. De angst voor terroris-
tische aanslagen is na 11 september 
2001 kennelijk zo groot dat de over-
heid een vrijbrief meent te hebben om 
de burgers steeds dichter op de huid te 
zitten. Juristen uiten regelmatig hun 
ongerustheid over de uitholling van de 
rechtsstaat, maar de Nederlandse 
burger trekt zich er niet veel van aan. 
Als het erop aan komt, zo houden we 
ons voor, weten we ons nog altijd 

beschermd door de rechtsstaat. En 
veiligheid heeft nu eenmaal zijn prijs.  
(2) Toch is het de vraag of we ons niet 
wat drukker moeten maken om onze 
privacy. In het Nederlandse straat-
beeld rukken in hoog tempo de 
camera’s op en verwacht wordt dat het 
aantal nog sterk zal toenemen. Een 
nieuwe generatie ‘slimme‘ camera’s 
produceert niet alleen haarscherpe 
beelden, maar kan ook worden 
geprogrammeerd om te reageren op 
‘afwijkend’ gedrag en stemgeluiden, 
waarbij de toezichthouder de mogelijk-
heid heeft om terug te praten en 
bevelen te geven. Dit doet denken aan 
“Big brother is watching you”, woorden 
uit de beroemde roman ‘Nineteen 
Eighty-Four’1) van George Orwell, 
waarin een toekomstbeeld geschapen 
wordt waarin overal interactieve tv’s 
hangen die zowel gebruikt kunnen 
worden voor propaganda als voor het 

noot 1 Milieu- en Natuurplanbureau: instituut dat de regering adviseert inzake milieu- en 
natuurvraagstukken 

noot 2 Al Gore is een Amerikaans politicus die in 2007 met de Nobelprijs voor de Vrede werd 
onderscheiden voor zijn succesvolle campagne om snel iets te doen aan de ernstige 
gevolgen van de klimaatverandering. 

noot 3 emissiereductie: vermindering van uitstoot van broeikasgassen 
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bespioneren van de bevolking.  
(3) Je kunt je natuurlijk afvragen wat er 
zo erg is aan deze openbare controle 
als ze helpt de straat veiliger te 
maken. Daar zal toch niemand iets op 
tegen hebben! Daar komt bij: het is nu 
eenmaal zo dat we in de openbare 
ruimte minder privacy hebben dan 
thuis. En wie niets te verbergen heeft, 
heeft ook niets te vrezen. Toch 
reageert niet iedereen zo laconiek. 
“Ieder individu woont langzamerhand 
in een glazen huis, waarin respect voor 
de persoonlijke levenssfeer absoluut 
geen vanzelfsprekendheid meer is”, zo 
constateerde het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) onlangs in 
een memorandum. Steeds vaker wordt 
inbreuk gemaakt op onze privacy en 
daar zou veel meer aandacht voor 
moeten zijn. Daarbij gaat het niet 
alleen om het gegeven dat steeds 
meer persoonsgegevens worden op-
geslagen in een almaar groeiend 
aantal databestanden van overheids-
instanties en bedrijfsleven. Het gaat er 
vooral om wie welke gegevens voor 
welk doel mag gebruiken. 
(4) De overheid weet namelijk niet 
alleen steeds meer van haar onder-
danen, maar ze behoudt zich ook 
steeds meer het recht voor die 
informatie zonodig tegen die onder-
danen te gebruiken. Neem bijvoor-
beeld het nieuwe burgerservice-
nummer, de vervanging van het oude 
sofinummer. De naam suggereert dat 
dit vooral bedoeld is om de burger 
sneller en beter van dienst te kunnen 
zijn, maar in de praktijk komt het erop 
neer dat de koppeling van allerlei data-
bestanden, politie en justitie veel meer 
mogelijkheden geeft privégegevens 
van de burger te achterhalen. Zo 
neemt de ondermijning van de privacy 
steeds grotere vormen aan in een 
digitale wereld met als argument dat 
de klassieke opsporingsmethoden 

tekortschieten in de strijd tegen het 
terrorisme. 
(5) De tegenstrijdigheid die zich hierbij 
voordoet, is dat we ons moeten 
afvragen in hoeverre we bereid zijn ten 
behoeve van de bescherming van de 
rechtsstaat, de beginselen van die 
rechtsstaat op te offeren. Of, zoals 
CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm zei: 
“Het vinden van een juiste balans 
tussen het streven naar een grotere 
kans op veiligheid enerzijds en het ook 
in het veiligheidskader zoveel mogelijk 
waarborgen van een optimale vorm 
van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer anderzijds, blijft een even 
moeilijke als noodzakelijke zoektocht 
indien we de belangrijkste rechts-
statelijke principes overeind willen 
houden.” 
(6) Duidelijker is een in 2007 
verschenen rapport van het Rathenau-
instituut ‘Van privacyparadijs tot 
controlestaat?’. Hierin wordt een 
indringend overzicht gegeven van de 
bevoegdheden die de staat zich 
inmiddels heeft toegeëigend in het 
kader van het opsporings- en veilig-
heidsbeleid. De samenstellers wijzen 
er in dat rapport op dat de omslag in 
het denken over privacy niet pas 
bestaat sinds de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001. Zij 
tonen aan dat die omslag al is 
gekomen tussen 1980 en 1990, toen 
Nederland in de ban raakte van de 
zware criminaliteit. De digitale 
revolutie had een scala aan nieuwe 
opsporingsmethoden beschikbaar 
gemaakt en de veiligheidsdiensten 
hadden niet zoveel werk om handen, 
aangezien na de val van de Muur de 
Koude Oorlog2) voorbij was en de 
communistische vijand feitelijk niet 
meer bestond. Die diensten moesten 
immers aannemelijk maken dat ze nog 
bestaansrecht hadden! 
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(7) Het rapport signaleert dat sinds die 
digitale revolutie wetten en wetswijzi-
gingen die bestaande bevoegdheden 
verruimen of nieuwe introduceren, 
elkaar in hoog tempo zijn opgevolgd. 
Daarbij is een aantal verontrustende 
trends aan te wijzen. Zo strekt het 
opsporingsonderzoek van een 
verdachte zich steeds vaker ook uit tot 
personen in de omgeving van de 
verdachte zonder dat er een 
verdenking op hen rust. Bovendien 
heeft het onderzoek steeds vaker een 
‘verkennend’ karakter, waarbij op basis 
van ‘risicoprofielen’ potentiële 
verdachten worden gevolgd en de 
wettelijke belemmeringen voor het 
gebruik van bepaalde opsporings-
technieken in hoog tempo worden 
weggenomen. Ook krijgen opsporings-
diensten toegang tot informatie van 
andere overheidsdiensten. Die 
informatie is nooit voor opsporings-
doelen verzameld. Ten slotte worden 
andere instanties steeds vaker 
gedwongen mee te werken aan 
opsporingsonderzoek.  
(8) Het komt erop neer dat onschuldige 
burgers een steeds grotere kans lopen 
om voorwerp te worden van 
opsporingsonderzoek zonder dat ze 
dat weten en zonder dat ze concreet 
ergens van verdacht worden. Vooral 
het gebruik van nieuwe technologieën, 
zoals DNA-onderzoek, camera’s en 
datamining3) vormt een bedreiging voor 
de privacy. Daarnaast wordt de privacy 
aangetast door het aan elkaar kop-
pelen van gegevensbestanden van 
overheid en particuliere organisaties 
door politie, justitie en veiligheids-
diensten. 
(9) Tegen deze achtergrond is de 
desinteresse voor het privacyvraagstuk 
moeilijk te begrijpen. De Rathenau-
onderzoekers noemen als belangrijkste 
verklaring dat maatregelen steeds 
afzonderlijk worden beoordeeld en 

bediscussieerd, terwijl het gevaar 
vooral schuilt in de opeenstapeling van 
bevoegdheden. Dit alles speelt zich 
dan af in een klimaat van angst, waarin 
elk pleidooi voor de rechtsstaat al snel 
als een teken van lafheid of wereld-
vreemdheid wordt opgevat.  
(10) Maar is de dreiging van terreur-
aanslagen dan niet reëel? We kunnen 
ons wellicht afvragen of het niet juist 
de verdedigers van privacy en burger-
rechten zijn die geen oog hebben voor 
de werkelijkheid na ‘11 september’. 
Want als politie en justitie niet de 
bevoegdheid hebben preventief in te 
grijpen, dan kan de burger immers niet 
beschermd worden tegen terreur-
aanslagen. Als het erop aankomt, 
weegt ons leven toch zwaarder dan 
onze privacy? 
(11) Natuurlijk: niemand betwist dat 
het vooral de taak van de overheid is, 
lijf en leven van de burger te bescher-
men. Ook zal niemand bestrijden dat 
alles gedaan moet worden om de 
terroristen voor te zijn. De burger heeft 
evenwel niet alleen het recht op 
bescherming door de overheid tegen 
bedreigingen van buitenaf, maar ook 
op bescherming tegen de overheid 
zelf. Anders gezegd: de privacy-
wetgeving is er ook voor om te 
voorkomen dat de overheid zich ten 
onrechte bemoeit met het privéleven 
van de burger. Dat is vergelijkbaar met 
het uitgangspunt dat een burger voor 
de wet onschuldig is tot het tegendeel 
is bewezen. Dit principe is het verschil 
tussen een dictatuur à la Orwell en een 
democratische rechtsstaat. De 
rechtsstaat is geen luxe waarop 
zonder risico kan worden bezuinigd. 
De burgerlijke vrijheden zouden juist 
de inzet moeten vormen van de strijd 
tegen het terrorisme.  
(12) Angst creëert overigens geen 
klimaat waarin afgewogen wetgeving 
tot stand komt. Daar komt bij dat 
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opsporingsinstanties bevoegdheden 
die zij met een beroep op bijzondere 
omstandigheden hebben gekregen, 
zelden teruggeven. Er wordt wel 
gezegd dat wie niets te verbergen 
heeft, niet bang hoeft te zijn voor een 
inperking van zijn privacy. Wie dat 
zegt, gaat er echter van uit dat de 
overheid dezelfde opvatting heeft als 
de burger over wat onschuldig gedrag 
is en wat niet. De geschiedenis leert 
ons dat dit op zijn minst een naïeve 
gedachte is. 
(13) Het is natuurlijk van groot belang 
om allereerst na te gaan of al die 
antiterreurmaatregelen de veiligheid 
werkelijk vergroten. Juristen hebben in 
ieder geval reeds vastgesteld dat een 
deugdelijke evaluatie van de uit-
werking van bestaande regels en 
bevoegdheden tot nu toe achterwege 
is gebleven. Dat stemt tot nadenken. 

Kenmerkend is de gedachte dat 
wanneer maar zoveel mogelijk infor-
matie van zoveel mogelijk mensen 
wordt verzameld, de trefkans vanzelf 
groter wordt. Een actueel voorbeeld is 
de al eerder genoemde datamining. 
Een terreurdeskundige zei daarvan: 
“Proberen uit de miljoenen telefoontjes 
en e-mailtjes die ene cruciale aan-
wijzing voor een ophanden zijnde 
aanslag te halen, is als zoeken naar 
een speld in een hooiberg.” Het helpt 
dan niet de hooiberg steeds groter te 
maken.  
(14) Nieuwe technieken zullen het 
mogelijk maken het net rond de burger 
steeds strakker aan te trekken. Steeds 
opnieuw zal hem worden voor-
gehouden dat veiligheid nu eenmaal 
een prijs heeft. Het wordt tijd dat we 
het er eens over gaan hebben hoe 
hoog die prijs mag zijn. 

 
 naar: Willem de Bruin 
 uit: de Volkskrant,15 september 2007 

 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 

einde  HA-1001-a-10-1-b* 

noot 1 De roman ‘Nineteen Eighty-Four’ van George Orwell verscheen in 1948. In deze roman 
wordt het fictieve land Oceanië beschreven, waarbij Orwell vooral de dictatoriale Sovjet-
Unie van Josef Stalin voor ogen had. 

noot 2 De Muur tussen Oost- en West-Berlijn ‘viel’ in 1989. Dit betekende het einde van de 
Koude Oorlog ofwel de angst in het Westen voor het Oostblok, met name voor de Sovjet-
Unie. 

noot 3 Datamining is het doorzoeken van al het telefoon- en e-mailverkeer op verdachte 
trefwoorden en patronen met behulp van krachtige computers. 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Tekst 1  Hij is jong en hij leest (niet) 
 
“Waarom leest de Jonge Lezer niet meer?” (regels 48-49) 

1p 1 Welke van onderstaande antwoorden op deze vraag tref je aan in de tekst ‘Hij is 
jong en hij leest (niet)’? 
1 De Jonge Lezer is niet ontvankelijk voor de kritische toon in kranten en 

tijdschriften. 
2 De Jonge Lezer heeft niet de rust en de tijd om te lezen. 
3 De Jonge Lezer is door de overdaad aan informatie en opinie leesmoe 

geworden. 
A antwoord 1 en 2 
B antwoord 2 en 3 
C antwoord 1 en 3 
D alle antwoorden 
 

3p 2 Leg uit waarom sinds de invoering van het studiehuis het op school niet de 
“ideale tijd voor de Jonge Lezer” was. (zie regels 85-86) 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
 
“Bij de Jonge Lezer is lezen nooit vanzelfsprekend geworden vanuit school.” 
(regels 104-106) 

1p 3 Op welk type redenering is, gelet op alinea 6, deze conclusie gebaseerd? 
Er wordt geredeneerd op basis van 
A middel en doel. 
B oorzaak en gevolg. 
C vergelijking. 
D voorbeelden. 
 
tekstfragment 1 
 
Jongeren zijn zeker geïnteresseerd in achtergrond en opinie. Maar ze zijn vaak 
niet opgegroeid met onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek. Hun informatie-
bronnen zijn nieuwssites als ‘Nu.nl’, rommelsites als ‘GeenStijl’, bloggers en 
dergelijke. 
Ze zouden veel van de zo verkregen informatie in principe moeten wantrouwen, 
vooral als er geen wederhoor is geweest en als niet duidelijk is wie of wat de 
bron is. Maar dat is lastig. De echtheid van nieuws wordt steeds moeilijker te 
bepalen. We leven in een wereld waarin mensen als gevolg van beeld-
manipulatie en ‘buzz’ niet alleen een beter of een slechter beeld van de 
werkelijkheid krijgen, maar waarin ook opzettelijk verdraaide beelden en teksten 
zelfs politici en bedrijven in het stof doen bijten. 
 
naar: Willem van der Oest en Roland Pelle, Alleen media die jongeren kwaliteit 
bieden, hebben toekomst 
uit: de Volkskrant, 10 januari 2009  
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In tekstfragment 1 wordt de houding van jongeren ten opzichte van 
achtergrondnieuws en opinie weergegeven.  

1p 4 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea’s 7 en 8 van de tekst ‘Hij is jong en hij 
leest (niet)’ een zin die in tegenspraak is met deze houding. 
 
“De echtheid van nieuws wordt steeds moeilijker te bepalen.” (alinea 2 van 
tekstfragment 1) 

1p 5 Citeer de zin uit alinea 9 van de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’ die 
inhoudelijk overeenkomt met bovenstaande uitspraak. 
 
“Dit is de generatie van Joris Luijendijk-lezers; ze hebben de media heel goed 
door.” (regels 249-251 van de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’). 

2p 6 Formuleer op basis van gegevens uit tekstfragment 1 een argument dat deze 
uitspraak weerlegt. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 
 
“Waarom leest de Jonge Lezer niet meer?” (regels 48-49) 

1p 7 In welke alinea’s wordt deze vraag beantwoord? 
A in alinea 4 en 5 
B in alinea 4, 5 en 6 
C in alinea 4, 5, 6 en 7 
D in alinea 4, 5, 6, 7, en 8 
 
In alinea 8 gaat Wijnberg in op de door hem veronderstelde apathie van de 
Jonge Lezer. 

1p 8 Op welk type argumentatie zijn zijn beweringen gebaseerd? 
argumentatie op basis van  
A feiten 
B gezag 
C wetenschap 
 
Volgens Wijnberg is de jongere van tegenwoordig afkerig van het nieuws, omdat 
hij de deskundigheid van de journalistiek wantrouwt. 

1p 9 Ondersteunt Wijnberg deze uitspraak met argumenten? 
A Ja, in alinea 8 
B Ja, in alinea 9 
C Nee, er is geen ondersteuning voor die uitspraak. 
 

1p 10 Welk bezwaar zou je, gelet op de inhoud van alinea 9, kunnen maken tegen de 
redenering omtrent het leesgedrag van jongeren in alinea 5? 
A Er wordt een voorbarige conclusie getrokken. 
B Er is sprake van een persoonlijke aanval. 
C Er is sprake van een onjuiste vergelijking. 
D Oorzaak en gevolg worden door elkaar gehaald. 
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“Zorg ervoor dat je iets maakt wat niet aanvoelt als huiswerk, maar iets wat de 
Jonge Lezer helpt.” (regels 235-237) 

1p 11 Wat zouden de kranten moeten doen om de Jonge Lezer te helpen gelet op 
alinea 11? 
A Kranten zouden beter moeten beseffen dat jongeren steeds slimmer worden 

in het doorzien van journalistieke trucs. 
B Kranten zouden de gunst van de jongeren moeten herwinnen door de 

concurrentie met andere media aan te gaan. 
C Kranten zouden meer moeten werken aan hun identiteit, die voor jongeren 

belangrijker is dan ideologie. 
D Kranten zouden voor jongeren een hulpmiddel moeten zijn om de grote 

hoeveelheid informatie te kunnen hanteren. 
 

1p 12 Welke opvattingen krijgen de meeste bijval in de tekst? 
A de opvattingen van Wijnberg en Costera Meijer 
B de opvattingen van Nijenhuis en Wijnberg 
C de opvattingen van Costera Meijer en Nijenhuis 
 
“In plaats van dat kranten dat kader zijn, ziet de Jonge Lezer de geschreven 
media nog eens als een extra prikkel.” (regels 226-229) 

1p 13 Welke van de onderstaande beweringen komt inhoudelijk het meest overeen 
met dit citaat? 
A De gemiddelde Jonge Lezer van nu leest minder de krant, maar haalt elders 

zijn informatie vandaan. 
B De Jonge Lezer van nu haalt zijn informatie uit vele bronnen, en dag- en 

opiniebladen horen daar ook toe. 
C De Jonge Lezer van nu leest veel meer vanuit zijn eigen identiteit allerlei 

kranten en heeft een brede visie. 
D De Jonge Lezer van vroeger las behoorlijk veel, terwijl de Jonge Lezer van 

nu minder maar wel selectiever leest. 
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tekstfragment 2 
 
Maar alle discussies richten zich op het mediumtype en niet op de weergave van 
het nieuws. Het is van belang om naast het leren over de gevaren en de voor-
delen van het gebruik van de verschillende media, jongeren ook bij te brengen 
hoe je echte en betrouwbare informatie en nieuwsfeiten kunt herkennen, 
ongeacht het medium. Juist jongeren dienen hierbij geholpen en gesteund te 
worden. Zij moeten de waarden en normen van de vrije journalistiek leren. 
Hoe komen zij bijvoorbeeld te weten wat hoor en wederhoor is? Wat het belang 
is van het controleren van bronnen, en hoe je dat doet? Wat je wel en niet kunt 
vertrouwen? 
(…) 
Jongeren zijn niet zomaar uit zichzelf in staat om te kiezen voor onafhankelijke 
journalistiek, die vrij is van commercie, politiek en religie. Dat moet ze worden 
getoond en geleerd. Maar door wie? Is het de taak van het onderwijs, de taak 
van de ouders? Natuurlijk. Maar niet alleen. Het is ons aller taak en vooral de 
taak van de media. De media moeten het voortouw nemen en door kwaliteit te 
bieden de jongeren tonen wat kwaliteit is. 
 
naar: Willem van der Oest en Roland Pelle, Alleen media die jongeren kwaliteit 
bieden, hebben toekomst 
uit: de Volkskrant, 10 januari 2009 
 
Op de vraag hoe kranten zich tegenwoordig zelf kunnen ontwikkelen tot een 
medium waar jongeren echt iets aan hebben, geeft tekstfragment 2 een ander 
antwoord dan de hoofdtekst ‘Hij is jong en leest (niet)’, gelet op alinea 10 en 11. 

3p 14 Geef dit verschil in maximaal 40 woorden. 
Betrek de beide teksten in de formulering van je antwoord. 
 
“De media moeten het voortouw nemen en door kwaliteit te bieden de jongeren 
tonen wat kwaliteit is.” (slotzin van tekstfragment 2) 

2p 15 Met welke twee problemen zouden de media geconfronteerd kunnen worden bij 
het informeren van de jongeren, gelet op de visie van Rob Wijnberg? 
Zie alinea 8 van de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’. 
 
De tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’ is te verdelen in 4 delen. 
Deze achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden 
voorzien: 
1 De Jonge Lezer – een probleem 
2 Profielschets van de Jonge Lezer 
3 Vaak geopperde verklaringen voor de ontlezing 
4 De ontlezing weerlegd 

1p 16 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 17 Bij welke alinea begint deel 4? 
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1p 18 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’? 
A De Jonge Lezer van tegenwoordig wantrouwt de deskundigheid van de 

journalistiek, wat leidt tot minder abonnementen en afkerigheid van het 
nieuws. 

B Doordat jonge ouders nu vaker allebei een veeleisende baan hebben, is er 
steeds minder tijd beschikbaar gekomen om kranten en opiniebladen te 
lezen. 

C Het is zorgwekkend dat ook uit onderzoek blijkt dat jongeren al langere tijd 
steeds minder tijd besteden aan het lezen van dag- en opiniebladen. 

D Jongeren lezen niet minder, maar de dag- en opiniebladen hebben in het 
overaanbod van informatie een geheel andere plek en functie gekregen. 

 
Argumenten kunnen worden onderscheiden in onder andere argumenten die 
gebaseerd zijn op: 
1 controleerbare feiten 
2 onderzoeksbevindingen 
3 vermoedens 
4 persoonlijke waardeoordelen 

1p 19 Welke van deze soorten argumenten tref je aan in de tekst ‘Hij is jong en hij 
leest (niet)’? 
A alleen 1, 2 en 3 
B alleen 1, 3 en 4 
C alleen 2, 3 en 4 
D 1, 2, 3 en 4 
 

1p 20 Wat is de functie van alinea 11 gezien het voorafgaande? 
Kies uit: aanbeveling, bewijs, constatering, gevolg, samenvatting, tegenwerping, 
toepassing. 
 

1p 21 Wat is het voornaamste tekstdoel van de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’? 
Het doel van de tekst is vooral 
A de lezer op de hoogte stellen van een maatschappelijke ontwikkeling: 

jongeren lijden steeds meer onder de informatieoverload. 
B de lezer laten inzien dat de Jonge Lezer van tegenwoordig verschilt van die 

van vroeger. 
C de lezer laten nadenken over de apathische houding van jongeren ten 

opzichte van lezen. 
D de lezer ervan overtuigen dat de Jonge Lezer geïnteresseerd is in kritische 

journalistiek. 
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Tekst 2  Regels voor de praatzieke burger 
 

17p 22 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 
woorden van de tekst ‘Regels voor de praatzieke burger’. Uit je samenvatting 
moet voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk 
worden: 
 
− om welke reden het vrijuit spreken zelf onderwerp van debat is; 
− wat de visie van Domela Nieuwenhuis op het vrijuit spreken was en welke 

vier uitgangspunten daaraan ten grondslag lagen; 
− hoe de gezagsverhoudingen zich ontwikkeld hebben vanaf de tijd van 

Domela Nieuwenhuis tot nu; 
− wat de drie consequenties van deze veranderde gezagsverhoudingen voor 

het vrije spreken zijn; 
− welk maatschappelijk probleem daarbij onstaat; 
− welke aanbeveling gedaan wordt om het maatschappelijk probleem op te 

lossen. 
 

einde  einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

HA-1001-a-10-1-o* HA-1001-a-10-2-o* 
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Tekst 1 
 
Hij is jong en hij leest (niet) 
 
(1) Ooit was hij een steunpilaar van de 
krant: de Jonge Lezer. Inmiddels laat 
hij het in groten getale afweten. 
Nieuws haalt hij ergens anders 
vandaan. Hij is liever online of hangt 5 
voor de tv. Waarom leest hij niet en als 
hij leest, wat leest hij dan? En is hij 
werkelijk zo onverschillig als iedereen 
altijd zegt? Er is een crisis rond de 
Jonge Lezer. Sinds het jaar 2000 nam 10 
het aantal abonnementen onder 
jongeren schrikbarend snel af; 
ontlezing is een van de oorzaken van 
de crisis bij dagbladen. Wat is het 
probleem? Waarom haakt de Jonge 15 
Lezer af? 
(2) De term ‘Jonge Lezer’ veronderstelt 
twee dingen. Allereerst dat de persoon 
daadwerkelijk leest. Daarmee valt 
meteen een deel van de potentiële 20 
doelgroep af, want er zijn enorm veel 
jongeren die niets lezen: geen kranten, 
geen tijdschriften, geen boeken. Ten 
tweede dat de persoon jong is. Maar 
wat is jong? Zijn dat scholieren, 25 
studenten of de huidige dertigers?  
(3) Het gemakkelijkst is om de Jonge 
Lezer te zien als iemand die 
volwassen is geworden in een tijd 
waarin kranten niet meer de primaire 30 
bron van informatie zijn: de tijd van de 
nieuwe media. De Jonge Lezer zou 
dan rond de dertig zijn. Irene Costera 
Meijer, hoogleraar journalistiek aan de 
Vrije Universiteit, deed veel onderzoek 35 
naar deze groep en adviseerde 
daarover onder meer het NOS-
Journaal. Zij zegt: “Een Nederlander 
onder de 35 besteedt per dag 
gemiddeld een halve minuut aan een 40 
opinieblad en 11,7 minuten aan een 
dagblad. Aan tv besteedt hij 31,9 
minuten per dag en aan internet 8,9 
minuten. De afname van de tijd die 

besteed wordt aan kranten en tijd-45 
schriften, is al dertig jaar aan de gang, 
maar gaat steeds sneller.” 
(4) Waarom leest de Jonge Lezer niet 
meer? Dat is de hamvraag. Eén 
antwoord ligt voor de hand: meer dan 50 
ooit zijn er andere dingen te doen. Er 
verschijnen meer films, tv-kanalen en 
computergames, internet is overal 
toegankelijk, het sociale leven van 
jongeren wordt steeds drukker. 55 
Waarom dan nog romans en tijd-
schriften lezen? En misschien, zo 
wordt vaak gesuggereerd, is de Jonge 
Lezer steeds minder geïnteresseerd in 
de buitenwereld die kranten, bladen en 60 
boeken binnenbrengen. Volgens 
marktonderzoek van onderzoeks-
bureau Motivaction (2008) is Neder-
land zich over de volle breedte van de 
bevolking minder betrokken gaan 65 
voelen bij milieuvraagstukken, politiek 
en maatschappij. Dit geldt in steeds 
sterkere mate voor de jongeren. 
(5) Costera Meijer: “Het wordt 
algemeen verondersteld dat tot je 70 
25ste het nieuws er niet toe doet en 
misschien speelt dat voor Nederland in 
het bijzonder. De jongeren in Neder-
land behoren, volgens verschillende 
onderzoeken, tot de gelukkigste 75 
jongeren ter wereld. Ze voelen zich 
niet aangesproken door de permanent 
kritische toonzetting die de meeste 
kranten en tijdschriften hanteren. 
Kranten lezen is een ritme, een 80 
gewoonte, die de jongste generaties 
niet ontwikkelen of willen ontwikkelen.” 
(6) De jongvolwassene van vandaag 
zat tien jaar terug op de middelbare 
school. Dat was niet de ideale tijd voor 85 
de Jonge Lezer. Ik kan het weten, ik 
was erbij. In 1999 werd landelijk de 
‘tweede fase’ ingevoerd, ook bekend 
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als het ‘studiehuis’. De leerling werd 
geacht meer zelfstandig te werken, 90 
waardoor het leerproces niet langer 
alleen in handen was van de docent. 
Wat de scholier van die tijd extra 
apathisch tegenover lezen maakte, 
was dat de opkomst van internet als 95 
massamedium zich vrijwel gelijktijdig 
voltrok met de invoering van het 
studiehuis. Dat maakte het studiehuis, 
dat deels uitging van het zelf vergaren 
van kennis voor verslagen en werk-100 
stukken, extra kwetsbaar. Het daad-
werkelijk lezen in studieboeken op 
school nam af; onderwijs in media-
vaardigheden nam toe. Bij de Jonge 
Lezer is lezen nooit vanzelfsprekend 105 
geworden vanuit school. 
(7) Volgens Hans Nijenhuis ligt het niet 
alleen aan de Jonge Lezer dat die zich 
niet aangesproken voelt door kranten, 
het ligt ook aan de kranten zelf. 110 
Nijenhuis (1962) was redactiechef bij 
‘nrc.next’, de krant die op de Jonge 
Lezer mikt. Er is sprake van een 
Nieuwe Lezer die ook veertig jaar oud 
kan zijn. Nijenhuis: “Vroeger kwam een 115 
man van dertig om half zes uit zijn 
werk, dan gaf zijn vrouw hem een 
biertje en zijn krant. Om kwart over zes 
ging hij eten – zijn vrouw kookte 
uiteraard. Om zeven uur bracht hij zijn 120 
kinderen naar bed en om half negen 
kon hij weer verder lezen in zijn krant. 
De dertiger van nu haalt om half zes 
zijn kinderen uit de crèche en begint 
met koken – want zijn vrouw heeft een 125 
minstens zo belangrijke baan als hij. 
Nadat hij zijn kinderen naar bed heeft 
gebracht en het Journaal heeft 
gekeken, kan hij, om half negen, voor 
het eerst aan zijn krant denken. Dat 130 
maakt een groot verschil.” 
(8) Volgens huisfilosoof van ‘nrc.next’, 
Rob Wijnberg, is de jongere van tegen-
woordig afkerig van het nieuws, omdat 
hij de deskundigheid van de 135 
journalistiek wantrouwt. Wijnberg 
schrijft over de apathie van de jonge 

generatie in ‘Boeiuh! Het stille protest 
van de jeugd’ (2007). Wijnberg is zelf 
een Jonge Lezer (1982) en hij probeert 140 
de schijnbare onverschilligheid van zijn 
leeftijdgenoten te duiden. “De hoofd-
schuldige aan de apathie is de 
informatieoverload, waar wij dag in dag 
uit mee te kampen hebben. Veel meer 145 
dan ouderen worden jongeren 
overspoeld met nieuws, zozeer dat het 
noodzakelijk wordt om een muur op te 
trekken om zo bewust niet te worden 
meegesleurd in de draaikolk van 150 
tragiek die iedere nieuwe gebeurtenis 
met zich meebrengt. (...) Het is apathie 
uit zelfbescherming.” Bovendien is die 
overload zo gevormd dat deze des-
interesse in de hand werkt. Wijnberg 155 
meent dat zijn generatie wordt 
bestookt met kant-en-klare opinie- 
vorming. Elk nieuwsfeit wordt 
gepresenteerd met tien hapklare 
meningen in de vorm van columns, 160 
analyses, praatprogramma’s en achter-
gronden. Dat zorgt voor passiviteit: je 
hoeft er niet meer over na te denken. 
(9) Wijnbergs analyse is plausibel en 
maar al te herkenbaar. Er wordt zoveel 165 
nieuws op je afgevuurd dat je er 
vanzelf onverschillig van wordt. Maar 
is die Jonge Lezer echt zo apathisch 
als Wijnberg veronderstelt? Een goede 
graadmeter voor het antwoord op die 170 
vraag is wat er in de boekenkast van 
de Jonge Lezer staat. Veel Neder-
landse en buitenlandse fictie, zo blijkt. 
Hoe zit het dan met die apathie? Het 
tegendeel is waar: ook non-fictie wordt 175 
veel gelezen. Dat laatste is veel-
zeggend. Neem het boek ‘Het zijn net 
mensen’ (2006) van Joris Luyendijk, 
over de wijze waarop media omgaan 
met het conflict in het Midden-Oosten. 180 
De populariteit van dat boek is deels te 
verklaren vanuit de goede blik van de 
Jonge Lezer op de media. Hij weet hoe 
die werken en realiseert zich dat de 
waarheid die de journalistiek vertelt, 185 
relatief is. De Jonge Lezer is niet zo 
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apathisch als het lijkt; hij zet zijn 
belangstelling alleen niet om in dingen 
die gemakkelijk te meten zijn, zoals 
lidmaatschappen van politieke partijen, 190 
deelnames aan demonstraties of 
krantenabonnementen. Nog steeds 
heeft Nederland een ongekend hoge 
(jongeren)opkomst bij verkiezingen en, 
om Wijnberg nog eens tegengas te 195 
geven, die worden onderling volop 
besproken. 
(10) De Nieuwe Lezer heeft aanzienlijk 
meer belangstelling dan hij tijd heeft. 
Dat is frustrerend. De truc is je als 200 
journalist voor te bereiden op wat hij te 
weten gaat komen. Dus geef bij een 
belangrijke speech van Obama de 
lezer een kijkwijzer met acht dingen 
waarop hij moet letten. Voor de Jonge 205 
Lezer is de krant zo een verlengstuk 
van alle andere media waar hij kennis 
van neemt. Constant zoekt de krant 
andere vormen om de lezer te 
prikkelen. Hoe leg je de kredietcrisis 210 
uit? Niet in een groot achtergrond-
verhaal, maar door columnist Aaf 
Brandt Corstius te laten msn’en met 
een economieredacteur en dat msn-
gesprek woordelijk te plaatsen. “Dat 215 
was een enorme hit,” zegt Nijenhuis. 
“En hooguit twee uur werk.” 
(11) De ironie is natuurlijk dat de 
Jonge Lezer meer leest dan ooit; hij 

betaalt er alleen niet voor. Hij leest op 220 
internet, in gratis dagbladen, op flat-
screens in stations en warenhuizen die 
de headlines continu projecteren. Hij 
leest zelfs zoveel en krijgt zoveel 
prikkels binnen dat hij een ander kader 225 
zoekt om het te verwerken. In plaats 
van dat kranten dat kader zijn, ziet de 
Jonge Lezer de geschreven media nog 
eens als een extra prikkel. Hoogleraar 
journalistiek Costera Meijer: “Te veel 230 
kranten stellen zichzelf de vraag hoe 
ze meer jongeren kunnen bereiken, 
maar dat is onzinnig. Vraag jezelf af 
hoe je meer voor jongeren kunt 
betekenen. Zorg ervoor dat je iets 235 
maakt wat niet aanvoelt als huiswerk, 
maar iets wat de Jonge Lezer helpt.” 
De gemiddelde Jonge Lezer die 11,9 
minuten per dag de krant leest, voelt 
heel goed aan wat de toon is van 240 
journalisten en of die toon bij hem 
past. Jongeren hebben ideologie 
verruild voor identiteit. Ze lezen een 
blad, krant of roman, omdat ze denken 
dat die bij hen past. Ze kopen bewust 245 
‘nrc.next’ en niet ‘NRC Handelsblad’. 
Nog iets wat uit verschillende onder-
zoeken blijkt: jongeren worden steeds 
intelligenter. Dit is de generatie van 
Joris Luyendijk-lezers; ze hebben de 250 
media heel goed door. De media hen 
alleen nog niet. 

 
 naar: Joost de Vries 
 uit: De Groene Amsterdammer, 20 maart 2009    
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Tekst 2 
 

Regels voor de praatzieke burger 
 
(1) Vrijuit kunnen spreken is van groot 
belang in een democratie. Het vrije 
debat is nodig om de verschillende 
kanten van een kwestie te kunnen 
horen en tegen elkaar af te wegen. 
Kritische geluiden zijn onmisbaar voor 
de ontwikkeling van de democratie, 
omdat ze ervoor zorgen dat rechten en 
praktijken ter discussie blijven staan. 
(2) Het vrijuit spreken zelf is ook 
voortdurend onderwerp van debat. Zijn 
er grenzen aan wat je in een 
democratie mag zeggen? Mag je 
bijvoorbeeld mensen beledigen als hun 
uiterlijk, mening, levensstijl, seksuele 
voorkeur, kledingdracht of godsdienst 
je niet aanstaan? Of zijn sommige 
vormen van vrijuit spreken juist een 
bedreiging voor de mondigheid die de 
grondslag vormt van de westerse 
cultuur? 
(3) In de negentiende eeuw was voor 
de Friese sociaal-anarchist Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis (1849-1919) het 
vrije spreken een van de hoogste 
principes in het menselijk bestaan. Hij 
bouwde daarmee voort op een 
westerse traditie van vrijmoedig en 
onbevooroordeeld spreken zoals dat in 
de Griekse Oudheid bestond. Daarbij 
was altijd sprake van hiërarchische 
verhoudingen. De burger moest het als 
zijn plicht zien om vanuit een onder-
geschikte positie openlijk de waarheid 
te spreken. Hij hoorde de moed te 
hebben om een meerdere erop te 
wijzen dat iets niet goed ging, zodat op 
die manier verbetering tot stand 
gebracht kon worden. 
(4) Domela Nieuwenhuis zag het als 
een plicht te laten merken dat je het 
ergens niet mee eens bent, ook als je 
daardoor in de gevangenis belandt of 
de gunst van vrienden, de partij of het 

volk verliest. Het innemen van een 
kritisch standpunt vergde in die tijd 
veel moed. Verder meende hij dat wat 
iemand zegt, redelijk en verstandig 
moest zijn. Bovendien moest elk gezag 
van boven- en buitenaf worden 
verworpen en alle oordelen moesten 
berusten op waarnemingen. Ervaring 
en gedachten werden pas geformu-
leerd nadat alles onderzocht en 
beoordeeld was.  
(5) Tot slot achtte Domela Nieuwen-
huis een krachtig individu de beste 
basis voor een goede samenleving. Hij 
had zelfs zo’n groot vertrouwen in het 
individu, dat hij het niet nodig vond om 
de vrijheid van spreken op welke 
manier dan ook te begrenzen. Daarom 
moest alles wat het individu verstikt, 
vermeden en bestreden worden. Hij 
verwierp het idee dat de vrijheid van 
de een die van de ander kan 
belemmeren, en dat er dus wetten of 
morele druk nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat anderen geen schade wordt 
toegebracht. Een staat of ander 
overheidsorgaan was in zijn ogen 
overbodig; het individu is zelf in staat 
de juiste beslissingen te nemen.  
(6) In het midden van de jaren zeventig 
stond ik erg positief tegenover dit idee. 
Ik werd in die tijd uitgenodigd om de 
pinksterdagen door te brengen op de 
Camping tot Vrijheidsbezinning in 
Appelscha. Ik was nieuwsgierig hoe 
mensen zouden zijn als er geen 
normerende druk op hen werd 
uitgeoefend. Zelf was ik met strenge 
ge- en verboden opgevoed. Die 
opvoeding had me niet veel goeds 
gebracht, meende ik. In Appelscha 
verwachtte ik een ander soort mens te 
zien, een mens die in vrijheid vanzelf 
tot het goede kwam. 
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(7) Hoe groot was mijn teleurstelling 
toen ik op Eerste Pinksterdag bij een 
van de vele discussies aanschoof. De 
meningsverschillen liepen hoog op. In 
een mum van tijd vlogen de 
beledigingen en scheldwoorden door 
de lucht. Af en toe liep iemand 
stampvoetend de zaal uit om elders 
zijn gelijk te halen. Mijn geloof in de 
goede mens kreeg daar in Appelscha 
een flinke deuk. 
(8) Er gebeurde nóg iets in die tijd. Ik 
deed ook ervaringen op met nieuwe 
vormen van samenleven in Amster-
damse woongroepen. Zonder structuur 
en vaste afspraken bleken mensen, 
ikzelf incluis, in staat tot veel meer 
egoïsme, jaloezie en vijandigheid dan 
ik ooit had gedacht. 
(9) Toen Domela Nieuwenhuis nog 
leefde, waren de gezagsverhoudingen 
verticaal en daardoor glashelder. 
Priesters, ministers, artsen, boven-
meesters en de vader, als hoofd van 
het gezin, werden op hun woord 
geloofd. Of zij werkelijk de waarheid in 
pacht hadden, was niet aan de orde. 
Sinds die tijd is de macht van vorsten, 
godsdienstige instituten en staten 
behoorlijk afgebrokkeld. Politiek is 
horizontaler geworden, iets tussen 
burgers onderling. Ze moeten het voor 
een belangrijk deel met elkáár zien te 
rooien. 
(10) Dit alles is niet zonder gevolgen 
gebleven. De spelregels van het vrije 
spreken werden steeds minder in acht 
genomen. Daarnaast speelde het 
zoeken naar waarheid nauwelijks meer 
een rol. Vroeger vereiste dat moed, 
omdat het gericht was tot het gezag, 
tot een hogere, machtigere instantie. 
Het huidige ‘zeggen wat je denkt’ heeft 
nog maar weinig met deze traditie te 
maken. 

(11) Wat ons vandaag de dag nog wel 
verbindt met de idealen van Domela 
Nieuwenhuis, is de plicht om kritisch te 
zijn en de bereidheid om meningen en 
uitspraken ter discussie te stellen. 
Daarbij laat de burger zich liever 
overtuigen door argumenten dan door 
gezag, reclame of dwang. Het vrije en 
openlijke spreken is vooral iets tussen 
burgers en groepen burgers geworden, 
en veel minder een moedig spreken 
dat zich van onder naar boven richt.  
(12) Daarbij kan zich een probleem 
voordoen. Iedereen mag in een 
democratie vrijuit spreken, maar wat 
moeten we doen als kwaadwillende 
mensen het hoogste woord voeren, 
haatdragende taal uitslaan en de 
democratie in gevaar willen brengen? 
Wat betekent het voor het vrije 
spreken dat vrijwel alle relaties in de 
samenleving horizontaler zijn 
geworden? 
(13) Horizontale relaties, waarin de 
gezagsverhoudingen niet duidelijk zijn, 
vergen veel meer nadenken en veel 
meer zelfbeheersing dan verticale 
relaties. Vrijuit spreken tegenover 
iemand die gezag had, vergde in de 
tijd van Domela Nieuwenhuis nog 
moed, omdat de koning of de boven-
meester over strafmiddelen beschikte. 
Je bedacht je wel twee keer voordat je 
overging tot het uitspreken van je 
waarheid. Binnen horizontale relaties 
is de verleiding om je zonder voor-
behoud te uiten vele malen groter, 
want er zit nauwelijks risico aan. 
(14) De idee dat iedereen moet kunnen 
zeggen wat hij denkt, heeft ertoe 
geleid dat grote groepen burgers 
menen dat zij het recht hebben om 
altijd hun gevoelens van ongenoegen 
te uiten. Zij zeggen wat ze op het hart 
hebben, waar ze zich aan ergeren en 
waar ze volgens hen recht op hebben. 
De media bieden deze mensen alle 
ruimte om, zonder enig risico, hun 
ongenoegen publiekelijk te ventileren. 
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(15) De praatzieke burger van nu 
spreekt ongeremd, zonder eerst na te 
denken. Hij geeft graag zijn mening, 
bekommert zich niet om de waarheid 
en maakt geen onderscheid tussen 
zaken waarover hij kan spreken en 
zaken waarover hij beter kan zwijgen. 
Het doel van dit ‘zeggen wat je denkt’ 
is niet de democratie te verbeteren of 
tekortkomingen op te heffen, maar 
aandacht en erkenning te krijgen voor 
eigen ongenoegen en eigen gelijk. Dit 
heeft soms een kwalijke uitwerking. 
(16) Een cabaretier die de premier 
beledigt, gebruikt een positieve vorm 
van vrij spreken, omdat hij zich richt 
tegen een machthebber die hem de 
mond kan snoeren. Als een Kamerlid 
echter een minister uitscheldt – en 
daarmee de gunst van de kiezers 
hoopt te winnen – loopt hij geen enkel 
risico op vervolging of gevaar, terwijl 
hij wel schade kan aanrichten. Als 
Kamerlid is hij niet van de minister 
afhankelijk, hij controleert juist zijn 
beleid. De minister heeft geen gezag 
over hem en staat dus met lege 
handen, want als hij niet in een 
ordinaire ruzie wil terechtkomen, heeft 
hij geen andere keuze dan te zwijgen. 
(17) De horizontale relaties van nu 
maken de verleiding om te zeggen wat 
je denkt steeds groter. Als we niet 
willen terugkeren naar de verticale 

verhoudingen van vroeger, dan is het 
van belang om nieuwe culturele regels 
te ontwikkelen voor het vrije spreken. 
Je kunt afspreken dat het vrijuit 
spreken de menselijke waardigheid 
niet mag aantasten. Iemand een beest 
noemen kan tot uitsluiting of 
discriminatie leiden. Het vrijelijk 
spreken zou bovendien altijd gepaard 
moeten gaan met wederzijds respect. 
Een voorbeeld daarvan gaf de burge-
meester van Rotterdam, Ahmed 
Aboutaleb, indertijd in een interview 
met ‘de Volkskrant’. “Stichters van 
moskeeën,” zei hij, “zouden de 
wijsheid moeten hebben om niet al hun 
wensen – zoals minaretten hoger dan 
de lichtmasten van Feyenoord – 
keihard op tafel te leggen. Ze moeten 
rekening houden met de gevoelens 
onder de bevolking en de wijsheid 
hebben een stapje terug te doen.” 
(18) Juist een samenleving die 
iedereen het recht geeft om openlijk 
zijn zegje te doen, zal zich bewust 
moeten zijn van het feit dat mensen 
niet van nature geneigd zijn tot het 
goede. Er zullen in het vrije debat 
steeds spelregels nodig zijn om het 
verbale geweld en de schade die dit 
kan berokkenen binnen de perken te 
houden. In een horizontale samen-
leving heeft de dialoog duizendmaal 
meer kracht.  

 
 naar: Marli Huijer 
 uit: Trouw, 6 december 2008 
 
 Marli Huijer is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmusuniversiteit 
 te Rotterdam en lector filosofie aan de Haagse Hogeschool.   
 
 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  HA-1001-a-10-1-b* HA-1001-a-10-2-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Een nieuw gelijkheidsideaal 
 
In de tekst ‘Een nieuw gelijkheidsideaal’ zijn de volgende tekstdelen te 
onderscheiden: 
Deel 1: Gelijkheidsdenken ter discussie.  
Deel 2: Veranderingen in gelijkheidsdenken. 
Deel 3: Bezwaren tegen veranderingen in gelijkheidsdenken. 
Deel 4: Aanpassingen op het nieuwe gelijkheidsdenken. 
Deel 5: Afronding. 

1p 1 Met welke alinea begint deel 2? 
1p 2 Met welke alinea begint deel 3? 
1p 3 Met welke alinea begint deel 4? 

 
1p 4 Wat is de functie van de eerste alinea gelet op het vervolg van de tekst? 

A anekdote 
B constatering 
C probleemstelling 
D voorbeeld 
 
“De omslag in het denken heeft zich al op vele terreinen voorgedaan.” (regels 
47-48) 

2p 5 Welke vier terreinen worden in de tekst genoemd? 
 
“Bij deze nieuwe politieke consensus is wel een aantal kritische kanttekeningen 
te plaatsen.” (regels 128-130) 

1p 6 Welke kritische opmerking staat er in alinea 10? 
1p 7 Citeer de zin waarin een kritische opmerking staat uit alinea 11. 
1p 8 Citeer de zin waarin een kritische opmerking staat uit alinea 12. 

Geef bij deze vragen geen voorbeelden. 
 
“Wie ongezond leeft – rookt, drinkt, vet eet – hoort meer voor zorg te betalen of 
dient zelfs van bepaalde medische behandelingen te worden uitgesloten.” 
(regels 71-75) 

3p 9 Leg uit dat deze opvatting over de zorgverzekering aansluit bij de “nieuwe 
consensus” (regel 118). Maak voor je antwoord gebruik van de alinea’s 3 en 8. 
Gebruik maximaal 35 woorden. 
 
In het tekstgedeelte van de alinea’s 4 tot en met 8 hebben alinea 4 t/m 7 en 
alinea 8 een eigen functie. Benoem die functies door een van de volgende 
functiewoorden te kiezen: aanbeveling, aanleiding, argumenten, constatering, 
gevolgen, ontkenning, oorzaken, stelling, tegenstelling, voorbeelden, 
voorwaarde. 

1p 10 Wat is de functie van alinea 4 t/m 7? Kies voor je antwoord een van 
bovenstaande begrippen.  

1p 11 Wat is de functie van alinea 8? Kies voor je antwoord een van bovenstaande 
begrippen. 
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“De balans in het toekennen van de eigen, individuele verantwoordelijkheid en 
die van de overheid dreigt nu naar het andere uiterste door te slaan.” (regels 
149-153) 

1p 12 Met welk type argument wordt deze uitspraak in het tekstgedeelte van de 
alinea’s 10 tot en met 12 onderbouwd? 
Deze uitspraak wordt onderbouwd door argumenten op basis van  
A feiten.  
B gevolgen. 
C gezag. 
D voorbeelden. 
 
In alinea 14 wordt gezegd dat verschillen acceptabel zijn als ze maar ontstaan 
tegen een achtergrond van gelijke mogelijkheden.  

3p 13 Welke vier maatregelen worden in het vervolg van de tekst voorgesteld om deze 
gelijke mogelijkheden te garanderen? Nummer je antwoorden. 
 
“En we doen er goed aan het vmbo-diploma te herwaarderen.” (regels 265-266) 

1p 14 Citeer uit het vervolg van de tekst een zin die deze aanbeveling het duidelijkst 
ondersteunt. 
 
“Een dergelijk rechtvaardig en op moderne omstandigheden toegesneden 
gelijkheidsstreven zou centraal moeten staan in het regeerakkoord van het 
volgende kabinet.” (regels 288-293) 

1p 15 Waarom wordt het nieuwe gelijkheidsstreven als ‘rechtvaardig’ beschouwd? 
Het nieuwe gelijkheidsstreven wordt als rechtvaardig beschouwd, omdat volgens 
dit ideaal de overheid 
A de inkomensverschillen in Nederland niet te groot laat worden.  
B gelijke formele kansen creëert voor iedereen.  
C steun blijft bieden aan risicogroepen in de maatschappij. 
D zorgt voor een minimumniveau in allerlei basisvoorzieningen. 
 

1p 16 Wat is de kern van de kritiek op de aanhangers van de “nieuwe politieke 
consensus” (regels 128-129)? 
De kern van de kritiek op de aanhangers van de “nieuwe politieke consensus” is  
A dat de aanhangers denken dat verschillen tussen burgers ook de minder 

financieel draagkrachtigen ten goede komen. 
B dat de aanhangers het idee versterken dat Nederland alleen dankzij zijn 

‘toptalenten’ vooruit kan komen. 
C dat de aanhangers nalaten ervoor te zorgen dat iedereen echt beschikt over 

gelijke mogelijkheden om in de maatschappij vooruit te komen. 
D dat de aanhangers ongelijkheid tussen burgers welbewust willen versterken 

door iedereen terug te werpen op hun individuele keuzes en capaciteiten. 
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1p 17 Welke van onderstaande beweringen geeft de hoofdgedachte van de tekst het 
beste weer? 
A Het gelijkheidsdenken is toe aan een verandering, omdat de oude politieke 

consensus te veel de nadruk heeft gelegd op gelijke formele kansen in 
plaats van gelijke materiële kansen. 

B Het huidige gelijkheidsstreven moet volgens de nieuwe politieke consensus 
over het gelijkheidsdenken plaatsmaken voor een grotere nadruk op de inzet 
van de eigen keuzen, talenten en verantwoordelijkheid. 

C Het is tijd voor een nieuw gelijkheidsideaal, waarbij de overheid in 
tegenstelling tot het verleden meer verantwoordelijkheid neemt voor het 
bieden van gelijke materiële kansen voor iedereen.  

D Ieders kansen op welvaart zouden volgens een nieuw gelijkheidsideaal 
moeten berusten op een combinatie van reële maatschappelijke 
ontplooiingskansen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 

 
1p 18 Hoe kan het schrijfdoel van de tekst ‘Een nieuw gelijkheidsideaal’ het beste 

worden getypeerd? 
De tekst is vooral 
A activerend, want er wordt een oproep gedaan aan politici om de positie van 

de maatschappelijk bevoorrechten grondig aan te pakken. 
B beschouwend, want er wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden hoe een 

nieuw gelijkheidsideaal gerealiseerd kan worden. 
C betogend, want er wordt beargumenteerd dat het belangrijk is te streven 

naar gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. 
D uiteenzettend, want er wordt uitgelegd welke veranderingen op het gebied 

van gelijkheidsdenken hebben plaatsgevonden. 
 
 
tekstfragment 
 
Werk gaat voor uitkering  
 
Eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Geen rechten zonder plichten. De 
algemeen geldende verplichting tot re-integratie, waarvan alleen in individuele 
gevallen kan worden afgeweken, spreekt ons zeer aan. De mens staat centraal, 
niet de regels. Wat kan deze persoon, zonder afhankelijk te zijn van het sociale 
vangnet? Het feit dat de hoogte van de uitkering wordt gekoppeld aan het 
betoonde verantwoordelijkheidsbesef spreekt ons ook aan. Werk gaat voor 
uitkering. Wij onderschrijven deze uitgangspunten. Het is niet sociaal wanneer 
mensen worden doodgeknuffeld in een uitkering. Opgesloten zijn in een 
uitkering kan leiden tot sociale uitsluiting. Wat sociaal lijkt, kan asociaal 
uitpakken.  
 
(bron: site VVD, februari 2007) 
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Zowel in de tekst ‘Een nieuw gelijkheidsideaal’ als in het tekstfragment wordt 
gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

1p 19 Waarin verschilt de visie op de eigen verantwoordelijkheid in de tekst van die in 
het tekstfragment?  
A In de tekst wordt de eigen verantwoordelijkheid hoofdzakelijk in verband 

gebracht met individuele keuzevrijheid; in het tekstfragment is dat niet zo. 
B In de tekst wordt de eigen verantwoordelijkheid niet gekoppeld aan het 

inkomen dat men heeft; in het tekstfragment is dat wel zo. 
C In de tekst wordt ook de verantwoordelijkheid van de overheid belangrijk 

gevonden; in het tekstfragment is dat niet zo. 
D In de tekst wordt verantwoordelijkheid niet in verband gebracht met sociale 

verschillen; in het tekstfragment is dat wel zo.  
 
In de tekst ‘Een nieuw gelijkheidsideaal’ staat in de regels 251-253: 
“In een fatsoenlijke samenleving zijn dergelijke verschillen een bron van zorg.” 

3p 20 Leg uit dat deze visie niet volledig gedeeld wordt in het tekstfragment ‘Werk gaat 
voor uitkering’. 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
 
Uit het taalgebruik van het tekstfragment spreekt een afwijzende en zelfs 
neerbuigende houding tegenover mensen die gebruik (willen of moeten) maken 
van een sociale uitkering. Hier volgen vier citaten: 
1 Eigen verantwoordelijkheid staat centraal. 
2 De algemeen geldende verplichting tot re-integratie, waarvan alleen in 

individuele gevallen mag worden afgeweken, spreekt ons zeer aan. 
3 Het is niet sociaal wanneer mensen worden doodgeknuffeld in een uitkering. 
4 Opgesloten zijn in een uitkering kan leiden tot sociale uitsluiting. 

1p 21 In welk(e) van de gegeven citaten komt die houding in het taalgebruik tot 
uitdrukking?  
A alleen in 1 
B in 1 en 2 
C in 2 en 3 
D in 2 en 4 
E in 3 en 4 
F in 1, 2, 3 en 4 
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Tekst 2  Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger! 
 

19p 22 Maak van de tekst ‘Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!’ een 
goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 woorden. 
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke verwachting Nederlanders bij hun geluksbeleving koesteren ten 

aanzien van de overheid;  
− welke rol de Nederlandse politici en overheid zich toe-eigenen bij de 

geluksbeleving van Nederlanders; 
− welke foutieve aanname zich daarbij voordoet; 
− welke beperkingen in de geluksbeleving de tekst geeft; 
− welke oorzaken een rol spelen bij de relatief minder stijgende 

geluksbeleving; 
− welke maatregelen de overheid kan treffen om de geluksbeleving te 

stimuleren. 
 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

Een nieuw gelijkheidsideaal 
 
(1) In 2003 kondigde beginnend 
premier Balkenende aan dat “de gelijk-
heidsdeken die nu nog over onze 
kennissamenleving ligt, flink mag 
worden opgeschud”. In hetzelfde jaar 5 
liet Wouter Bos in een lezing weten dat 
de “gelijkheid een stap terug moet 
doen”. Op zijn beurt vond ook Mark 
Rutte dat “Nederland die gelijkheids-
deken moet afgooien”. Als huis-10 
vrouwen, bevangen door de voorjaars-
schoonmaak, zo trekken de leiders van 
de drie grote partijen eensgezind ten 
strijde tegen ‘de gelijkheid’. 
(2) De 20ste eeuw kan met recht de 15 
eeuw van de gelijkheid worden 
genoemd. Over het gehele politieke 
spectrum – van links tot rechts – werd 
meer gelijkheid nagestreefd. En met 
groot succes: de inkomensverschillen 20 
werden veel kleiner, het onderwijs 
werd voor iedereen toegankelijk, er 
kwam een hoogwaardig en voor ieder 
betaalbaar systeem van gezondheids-
zorg tot stand, macht en autoriteit 25 
werden niet meer als vanzelfsprekend 
geaccepteerd. 
(3) Aan het begin van de 21ste eeuw 
roept gelijkheid merkbaar afkeer op. 
De redenering is dat het gelijkheids-30 
streven verantwoordelijk wordt gehou-
den voor veel van wat er de afgelopen 
decennia is misgegaan in Nederland. 
De ‘gelijkheidsdeken’ heeft persoon-
lijke initiatieven gesmoord. Waarom 35 
zou je je nog inspannen als toch 
iedereen hetzelfde verdient? Meer 
gelijkheid ontmoedigt talent en onder-
nemerschap, want als je je kop boven 
het maaiveld uitsteekt, wordt die af-40 
gehakt. In de verkiezingsprogramma’s 
lezen we nu dat het gelijkheidsdenken 
moet plaatsmaken voor nadruk op 
(keuze)vrijheid en eigen 

verantwoordelijkheid, ruimte voor 45 
talenten en beloning naar verdienste.  
(4) De omslag in het denken heeft zich 
al op vele terreinen voorgedaan. In het 
onderwijs stond gelijkheid altijd sterk in 
het teken van het wegwerken van 50 
achterstanden, tegenwoordig gaat het 
om het realiseren van een minimum-
niveau voor iedereen, de zogeheten 
startkwalificatie (mbo 2-niveau). Het 
gaat er niet langer om ‘verborgen 55 
talenten’ bij kansarme groepen op te 
sporen, maar om ‘toptalenten’ 
maximale kansen te bieden. 
(5) In de gezondheidszorg heeft 
iedereen recht op gelijke behandeling 60 
op basis van medische behoefte. Dit 
principe begint te schuiven. In de 
nieuwe zorgverzekeringswet is het 
basispakket weliswaar voor ieder 
gelijk, maar daarboven kan men extra 65 
zorg kopen op basis van vrije keuze. 
Boven het minimumniveau is ongelijk-
heid aanvaardbaar. Steeds vaker 
wordt bepleit de medische zorg af-
hankelijk te maken van het eigen 70 
gedrag. Wie ongezond leeft – rookt, 
drinkt, vet eet – hoort meer voor zorg 
te betalen of dient zelfs van bepaalde 
medische behandelingen te worden 
uitgesloten. 75 
(6) Naast onderwijs en zorg is ook 
veiligheid een voorwaarde om vol-
waardig aan de samenleving deel te 
nemen. De overheid legt deze taak 
steeds vaker bij burgers, bedrijven en 80 
instellingen. Binnenkort overtreft het 
aantal particuliere beveiligers het aan-
tal agenten. De overheid staat nog wel 
garant voor een minimumniveau van 
bescherming, maar wie extra beveili-85 
ging wil, is daar zelf verantwoordelijk 
voor. 
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(7) Op het gebied van arbeid en in-
komen is de ambitie van ‘een redelijke 
inkomensverdeling’ steeds meer los-90 
gelaten. De laatste decennia is er 
bewust voor gekozen de uitkeringen 
achter te laten lopen bij de lonen, om 
mensen meer te prikkelen aan het 
werk te gaan of te blijven. De overheid 95 
biedt nog een sober minimumniveau 
van inkomensbescherming, maar daar-
boven is geen verdere verkleining van 
inkomensverschillen wenselijk. Voorop 
staat dat iedereen over voldoende 100 
kwalificaties dient te beschikken om 
zich op de arbeidsmarkt staande te 
houden. 
(8) De veranderingen op deze ver-
schillende terreinen kennen een 105 
opvallende overeenkomst. De oude 
consensus luidde dat de overheid 
compensatie diende te bieden aan 
diegene die om wat voor reden dan 
ook – een ongunstig sociaal milieu, 110 
een slechte gezondheid, een gebrek 
aan capaciteiten – met een ‘handicap’ 
aan de startlijn verschijnt. Iedereen 
zou dezelfde kans moeten krijgen om 
gelijk met anderen over de eindstreep 115 
te komen. Het streven was gericht op 
het realiseren van gelijke materiële 
kansen. De nieuwe consensus legt de 
nadruk op gelijke formele kansen, op-
dat burgers hun talenten en capaci-120 
teiten optimaal kunnen benutten. De 
overheid dient alleen nog garant te 
staan voor een minimumniveau – een 
startkwalificatie in het onderwijs, een 
basispakket in de gezondheidszorg, 125 
een minimumuitkering in de sociale 
zekerheid. 
(9) Bij deze nieuwe politieke 
consensus is wel een aantal kritische 
kanttekeningen te plaatsen. De hier-130 
boven beschreven ongelijkheden zijn 
namelijk geen voorwerp meer van 
overheidszorg – tenzij zij het gevolg 
zijn van discriminatie en uitsluiting. 
Boven het minimum gelden individuele 135 
keuzevrijheid en eigen verantwoorde-

lijkheid als verdelingsprincipes: 
beloning naar prestatie, waardering op 
basis van verdienste, voorzieningen 
naar eigen keuze. Deze verandering in 140 
het gelijkheidsdenken is terecht voor 
zover zij een aantal eenzijdigheden in 
het ‘oude’ gelijkheidsdenken 
corrigeert. Gelijkheid werd soms te 
zeer als doel op zich gezien, verschil 145 
werd te gemakkelijk gelijkgesteld met 
(ongewenste) ‘achterstand’ en er was 
te weinig aandacht voor eigen ver-
antwoordelijkheid. De balans in het 
toekennen van de eigen, individuele 150 
verantwoordelijkheid en die van de 
overheid dreigt nu naar het andere 
uiterste door te slaan. 
(10) Individuele verschillen worden 
louter voorgespiegeld als het resultaat 155 
van eigen keuzen en eigen verdiensten 
en dus als een eigen verantwoordelijk-
heid. Succes en falen heeft ieder 
tegenwoordig uitsluitend aan zichzelf 
te danken; daarvoor dien je dan ook 160 
beloond of gestraft te worden. Wie 
even nadenkt, realiseert zich hoe 
absurd dit is, want uitkomsten zijn 
altijd het resultaat van een combinatie 
van eigen keuzen en van de omstan-165 
digheden waaronder je die keuzen 
maakt. De talenten waarover je be-
schikt, zijn niet je eigen verdienste en 
de mate waarin je ze verder ontwikkelt, 
is voor een groot deel afhankelijk van 170 
je sociaaleconomische en culturele 
omgeving.  
(11) Een ander bezwaar is dat grote 
ongelijkheden ook boven een gegaran-
deerd minimumniveau ongewenste 175 
effecten hebben. Een al te grote kloof 
tussen top en minimum leidt tot 
negatieve beeldvorming en tot grote 
machtsverschillen. Bovendien heeft 
grote ongelijkheid op het ene terrein 180 
ongewenste gevolgen op andere 
terreinen: lager opgeleiden en mensen 
uit lagere inkomensgroepen leven 
jaren korter dan hoogopgeleiden en 
mensen uit hogere inkomensgroepen, 185 
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zijn vaker slachtoffer van criminaliteit 
en hebben minder politieke invloed.  
(12) Een derde punt van kritiek is dat 
voorstanders van grotere ongelijkheid 
veel te gemakkelijk aannemen dat 190 
ongelijkheid ook ten goede komt aan 
de minst bevoorrechten. Zo zouden 
grotere inkomensverschillen een 
gezonde economische ontwikkeling 
bevorderen en daardoor uiteindelijk 195 
ook in het voordeel zijn van de 
armsten. Maar hoewel de inkomens-
verschillen de afgelopen kwarteeuw 
aanzienlijk zijn toegenomen, is de 
koopkracht van de sociale minima in 200 
Nederland anno 2006 nog altijd lager 
dan in 1979. 
(13) Wij pleiten daarom voor een 
nieuw gelijkheidsideaal. Het gelijk-
heidsstreven heeft allerminst af-205 
gedaan, maar moet wel worden aan-
gepast aan de eisen des tijds. Het 
dient te worden verfijnd en beter te 
worden toegesneden op de huidige 
omstandigheden. Het moet de kritiek 210 
op het oude gelijkheidsdenken serieus 
nemen, maar ervoor waken het kind 
met het badwater weg te gooien. 
Inspiratie hiervoor biedt de Indiase 
Nobelprijswinnaar Amartya Sen, die 215 
stelt dat we niet naar gelijke uitkom-
sten, maar naar gelijke ‘mogelijkheden’ 
moeten streven. Opvoeding, oplei-
dingen en maatschappelijke instituties 
(gezondheidszorg, sociale zekerheid, 220 
veiligheid, et cetera) moeten zo 
worden ingericht dat het voor iedereen 
daadwerkelijk mogelijk wordt dezelfde 
uitkomsten van persoonlijk wel-
bevinden te realiseren. Op welke wijze 225 
mensen van deze mogelijkheden 
gebruikmaken, is aan hen. 
(14) Er is niets tegen verschillen, als 
ze maar tegen een achtergrond van 
gelijke mogelijkheden ontstaan. Het 230 
garanderen van een minimumniveau is 
daarvoor een noodzakelijke, maar niet 
een voldoende voorwaarde. Als de 
verschillen boven het minimumniveau 

een exorbitante uitvergroting zijn van 235 
de normale verschillen in 
vaardigheden en intelligentie tussen 
mensen, dan hebben die verschillen 
meer met machtsongelijkheid dan met 
individuele inspanningen en prestaties 240 
te maken. Ook al is de gezondheids-
zorg voor iedereen toegankelijk, het 
blijft zorgelijk als de gezondheid en de 
levensverwachting sterk samenhangen 
met de sociale achtergrond van 245 
mensen. Ook als iedere jongere een 
startkwalificatie weet te behalen, blijft 
het problematisch dat allochtone 
jongeren er veel minder in slagen tot 
het hoger onderwijs door te dringen 250 
dan autochtone. In een fatsoenlijke 
samenleving zijn dergelijke verschillen 
een bron van zorg.  
(15) Concreet zou deze zorg kunnen 
betekenen dat we speciale beurzen 255 
introduceren voor getalenteerde 
studenten uit kansarme milieus, dat we 
in plaats van ongezond gedrag te 
bestraffen, ervoor zorgen dat kinderen 
die het hoogste risico lopen op school, 260 
gezond voedsel en voldoende 
beweging krijgen. Om dezelfde reden 
zou er meer preventieve gezondheids-
zorg moeten komen gericht op risico-
groepen. En we doen er goed aan het 265 
vmbo-diploma te herwaarderen. 
(16) Streven naar gelijkheid is niet het-
zelfde als streven naar eenheidsworst 
of grijze middelmaat en valt niet samen 
met een verstikkende gelijkheids-270 
deken. Streven naar gelijkheid be-
tekent dat wij en onze politici geregeld 
nagaan of iedereen daadwerkelijk 
gelijke mogelijkheden heeft om zich te 
ontplooien en te ontwikkelen. Als onze 275 
politici die zorg passé vinden en 
menen aan hun verplichtingen voldaan 
te hebben door een sober minimum te 
garanderen, is er iets grondig mis. We 
wensen het beeld te corrigeren dat 280 
Nederland alleen een toekomst heeft 
met ‘toptalent’.  
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(17) We juichen ‘eigen verantwoorde-
lijkheid’ toe mits zij gepaard gaat met 
maatschappelijke verantwoordelijk-285 
heid; we juichen ‘eigen succes’ toe 
mits ook anderen dezelfde mogelijk-
heid op succes hebben. Een dergelijk 

rechtvaardig en op moderne omstan-
digheden toegesneden gelijkheids-290 
streven zou centraal moeten staan in 
het regeerakkoord van het volgende 
kabinet.

 
naar: Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing, Een pleidooi voor 
een nieuw gelijkheidsideaal 
uit: de Volkskrant, 8 en 9 november 2006 
 
 
 

Tekst 2 
 

Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger! 
 
(1) Je kunt geen krant of tijdschrift 
meer openslaan of je komt een artikel 
tegen over ‘geluk’: over wat het is, 
over hoe je gelukkig kunt worden en 
over hoe je dat kunt blijven. 
Wetenschappers zien in geluk een 
interessant onderzoeksobject en als er 
aan dit onderwerp aandacht wordt 
besteed op televisie, zijn de kijkcijfers 
gegarandeerd hoog. In een samen-
leving die kennelijk nogal wat te stellen 
heeft met geluk, moet er haast wel iets 
aan de hand zijn. Zou het kunnen zijn 
dat er iets schort aan het geluk van de 
gemiddelde Nederlander?  
(2) Wie denkt dat hij iets tekort komt 
en meent dat het met het eigen geluk 
niet overhoudt, klopt in Nederland al 
snel bij een van de loketten van de 
overheid aan. Maar is dat niet een 
beetje kinderachtig: denken dat de 
autoriteiten verantwoordelijk zijn voor 
het geluk van de burger?  
(3) Toch is dat minder verwonderlijk 
dan het lijkt, want het zijn de politieke 
partijen, die almaar roepen dat ze 
weten wat goed is voor de mensen en 
er wel eens voor zullen zorgen dat het 
goed met ons gaat! Hét instrument tot 
welvaart en voorspoed dat hen daarbij 
voor ogen staat, is de economische 

groei. Als Nederlanders nou maar 
meer en harder gaan werken, zodat de 
economie flink groeit, worden ze alle-
maal gelukkiger! Ook de regering 
hamert op deze boodschap en het is 
dus niet verwonderlijk dat veel burgers 
de overheid als een heuse ‘makelaar 
in geluk’ zijn gaan zien.  
(4) Het idee dat geluk van economi-
sche groei en dus van stijgende 
inkomens afhankelijk is, is al tijden 
lang de kern van het liberale gedachte-
goed. Er schuilt ook veel waars in. 
Nederlanders werden de afgelopen 
decennia immers steeds welvarender 
en uit de antwoorden op vragenlijsten 
kon een stijgend geluksgevoel worden 
opgemaakt. Anno 2007 noteren de 
Nederlandse burgers een zeer ruime 
voldoende als ze hun geluk een 
rapportcijfer moeten geven. Hieruit 
blijkt dat Nederlanders een opvallend 
gelukkig volkje zijn, heel wat geluk-
kiger dan bijvoorbeeld de Italianen en 
Amerikanen. De onderzoeken uit de 
laatste jaren laten echter een 
wisselend beeld zien en sommige 
onderzoekers menen zelfs te mogen 
stellen dat Nederlanders de laatste 
jaren relatief wat minder gelukkiger zijn 
geworden, dat de gelukslijn wat lang-
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zamer stijgt. Die bevindingen lijken 
aan te sluiten bij de uitkomsten van 
vergelijkbaar buitenlands onderzoek, 
waarin werd vastgesteld dat Amerika-
nen en Engelsen wel steeds rijker, 
maar niet in gelijke mate gelukkiger 
worden. Het liberale idee dat een 
hoger inkomen tot meer geluk leidt, 
krijgt uit de bevindingen van dat onder-
zoek bepaald geen steun. En verder is 
het niet uitgesloten dat het ‘relatief’ 
verminderde geluk wel eens te wijten 
zou kunnen zijn aan een nalatige 
overheid die haar primaire taak ver-
waarloost. 
(5) Wat houdt geluk eigenlijk in? De 
schrijver Marcel Möring liet eens 
tijdens een debat weten dat hij niets op 
heeft met geluk, dat geluk een waan-
denkbeeld is en dat het leven uit lijden 
bestaat. Een andere deelnemer liet 
hem toen fijntjes weten dat ongeluk-
kige mensen gemiddeld twee jaar 
minder lang leven dan gelukkige. Bij 
geluk denken velen aan bijvoorbeeld 
de euforische gevoelens die je krijgt 
wanneer je verliefd bent, of wanneer je 
een fijne, onbekommerde vakantie 
hebt. Hoe hemels ook, de meeste 
geluksmomenten duren jammer 
genoeg maar even en zijn vluchtig van 
aard. Onderzoek heeft aangetoond dat 
geluksgevoelens nogal eens ge-
baseerd zijn op vergelijkingen die de 
mens tussen zichzelf en de mensen uit 
zijn directe omgeving maakt. Wij 
spiegelen ons aan elkaar. Een besef 
van ongelijkheid en beperkte mogelijk-
heden gaat dikwijls gepaard met on-
genoegen en ontevredenheid. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat die dekselse 
buren een hotelreis naar een Caraï-
bisch eiland hebben geboekt, nadat je 
zelf een caravan op Terschelling hebt 
gehuurd, kan dat het eigen vakantie-
plezier een flinke knauw geven.  
(6) We kunnen er niet omheen: in 
Nederland is momenteel sprake van 
gestaag groeiende ongelijkheid. De 

astronomische salarissen die sommige 
topmanagers, bestuursleden of 
directeuren weten op te strijken, 
roepen overal heftige reacties op. Een 
vergelijkbare onvrede doet zich voelen 
bij het systeem van prestatie-
beloningen. Wie beter presteert, krijgt 
meer en wordt veelal gelukkiger. Maar 
niet iedereen zit in een positie de 
persoonlijke prestatie almaar op te 
voeren en derhalve heeft de ene 
werknemer meer kans op een hoger 
inkomen, dan de andere. De overheid 
zou hier haar verantwoordelijkheid 
moeten nemen: zij kan het algehele 
geluksgevoel vergroten door meer 
inkomensgelijkheid in de samenleving 
te bevorderen. 
(7) Geld is echter lang niet alles en 
geluksdeskundigen wijzen er steeds 
vaker op, dat geluk in de zin van ‘zich 
goed voelen’ niet zozeer een kwestie 
is van consumeren, maar van iets 
goed doen, iets goeds presteren. De 
Griekse filosoof Aristoteles wist het al: 
hij stelde dat een goed gevoel het 
resultaat is van het streven naar het 
goede. Als men dat wat men doet, 
goed doet, komt een aangenaam 
gevoel vanzelf. Een voetballer die met 
een kromme pass de bal in het net 
prikt, een kok die met zijn kookkunst 
de tongen streelt en een docent die 
heel moeilijke lesstof glashelder uitlegt 
en de ogen van zijn pupillen ziet 
glanzen van opwinding, allemaal 
krijgen zij als beloning een goed 
gevoel.  
(8) Onlangs wilde ik wel eens weten 
van het mannetje dat bij ons thuis het 
dak kwam repareren, wat er nou zo 
leuk is aan het vak van dakwerker. Dat 
kon hij me wel vertellen. Dat bij ons 
was een routineklus, daar beleefde hij 
weinig lol aan. Het beste gevoel hield 
hij over aan die klussen waarbij de 
oorzaak van een lek eerst totaal niet te 
vinden lijkt, maar die hij dan toch weet 
te lokaliseren, meestal op een onwaar-
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schijnlijke plek. Het ging hem om de 
uitdaging en vervolgens de perfectie 
van de afwerking. De weg van de 
minste weerstand is, zo blijkt, niet altijd 
de weg die goed doet voelen.  
(9) Als geluk ontstaat door iets goed te 
doen, moet men zich wel ongelukkig 
voelen wanneer men daar op een of 
andere manier niet in slaagt of er de 
kans niet voor krijgt. Een lerares wordt 
ongelukkig wanneer ze door alle 
administratieve rompslomp de kans 
niet krijgt om goed les te geven en een 
verpleegster raakt de zin in haar werk 
kwijt als ze voortdurend op haar 
horloge moet kijken en daardoor haar 
patiënt niet de zorg kan geven die hij 
nodig heeft. Het gaat erom dat mensen 
tegenwoordig onvoldoende in staat 
worden gesteld dat te doen waar ze 
goed in zijn, en dat ook goed te doen. 
(10) Professionals willen hun beroep 
zo goed mogelijk uitoefenen, maar 
voelen zich dikwijls gedwarsboomd 
door een overheid die hen dwingt tot 
bezuinigingsmaatregelen, papierwerk, 
bureaucratie en rendementsdenken. In 
plaats van vakmanschap en des-
kundigheid te miskennen, zou de over-

heid deze waarden weer in ere moeten 
herstellen. Ook hier zou ze haar 
burgers een dienst bewijzen door een 
halt toe te roepen aan de trieste af-
braak van beroepen in de zorg en het 
onderwijs.  
(11) Het goede gevoel mag dan 
individueel beleefd worden, volgens 
geluksdeskundigen speelt het gemeen-
schappelijke een grote rol in de 
geluksbeleving van mensen. In je 
eentje van een film genieten is niet half 
zo plezierig als samen met een ander. 
Een samenleving wordt gelukkiger 
naarmate de burgers meer met elkaar 
delen. Nogal wat Nederlanders ervaren 
de samenleving echter als hard en kil 
en menen dat er steeds minder onder-
linge solidariteit is. De overheid zou 
daarom alles op alles moeten zetten 
om het gemeenschapsgevoel te ver-
sterken, bijvoorbeeld door het belang 
van onderlinge solidariteit in de Neder-
landse samenleving te benadrukken. 
Van de overheid kan én mag immers 
worden verwacht dat zij er alles aan 
doet op te treden als de geluks-
makelaar van de samenleving. 

 
 naar: Arjo Klamer 
 uit: NRC Handelsblad,14 en 15 oktober 2006 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 

einde  923-1001-a-HA-1-b* 
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947-1001-a-HA-2-o 

Examen HAVO 

2009 
tijdvak 2 

dinsdag 23 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 23 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld 
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Tekst 1  Bemoeiziek 
 
De eerste alinea van een tekst kan verschillende bedoelingen hebben. 

1p 1 Wat is in deze tekst het meest van toepassing? 
De eerste alinea geeft vooral 
A een historisch overzicht van het tekstonderwerp. 
B een indruk van het onderwerp van de tekst. 
C een samenvatting vooraf van de rest van de tekst.  
D een toekomstverwachting met betrekking tot het tekstonderwerp. 
 

1p 2 Welk verband is er tussen alinea 2 en 3? 
Het alineaverband is 
A opsommend. 
B tegenstellend. 
C uitwerkend. 
D verklarend. 
 

2p 3 Leg met eigen woorden uit wanneer preventieve maatregelen van de overheid 
verstandig zijn. 
Maak voor je antwoord gebruik van gegevens uit de alinea’s 1 en 2. 
Geef geen voorbeelden. 
 

2p 4 Leg met eigen woorden uit wanneer preventieve maatregelen van de overheid 
onverstandig zijn. 
Maak voor je antwoord gebruik van gegevens uit de alinea’s 4 en 5. 
Geef geen voorbeelden. 
 

1p 5 Welke van onderstaande reeksen geeft de opbouw van de redenering uit  
alinea 7 het beste weer? 
A stelling – argument – voorbeeld – tegenwerping 
B stelling – voorbeeld – beoordeling – argument 
C tegenstelling – stelling – argument – uitwerking 
D tegenstelling – voorbeeld – stelling – toelichting 
 
De auteur bekritiseert de wijze waarop onder meer de overheid omgaat met het 
statistische begrip ‘correlatie’.  

1p 6 Citeer uit het tekstgedeelte van de alinea’s 7 en 8 de zin waarin die kritiek het 
duidelijkst naar voren komt. 
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“Neem de beroemdste correlatie uit de medische geschiedenis, waarmee de 
epidemiologie school heeft gemaakt: de relatie tussen roken en longkanker.” 
(regels 118-121) 

1p 7 Wat moet het voorbeeld van de correlatie tussen roken en longkanker aantonen, 
gelet op de gedachtegang in alinea 8? 
A Correlaties worden veelal verward met verbanden van oorzaak en gevolg.  
B De correlatie tussen roken en longkanker is de meest indrukwekkende 

vondst van de epidemiologie. 
C De kans op longkanker, veroorzaakt door roken, is verwaarloosbaar klein. 
D Zelfs de meest ‘harde’ correlatie roept een vertekend beeld van de 

werkelijkheid op. 
 

1p 8 Waarmee hebben de vele gezondheidsadviezen en leefregels die de overheid 
zwangere vrouwen meegeeft, gelet op de alinea’s 10 tot en met 13, vooral te 
maken? 
A met betweterigheid 
B met extreme bemoeizucht 
C met gevoelens van angst 
D met onwetenschappelijke opvattingen 
 

1p 9 Welke van de onderstaande uitspraken zijn in overeenstemming met de tekst 
‘Bemoeiziek’? 
1 Statistische correlaties bestaan vooral uit ‘zachte’ verbanden.  
2 Statistische correlaties zijn vaak onbetrouwbaar. 
3 De uitkomst van correlatieonderzoek dient veelal als bladvulling in de 

dagbladen. 
4 De uitkomst van correlatieonderzoek is voor verandering vatbaar. 
A 1 en 2 
B 1 en 4 
C 1, 2 en 3 
D 1, 3 en 4 
 
In alinea 11 wordt gesteld dat roken of af en toe een glaasje drinken tijdens de 
zwangerschap het ongeboren kind geen kwaad doet. Het argument is dat de 
kans dat door dergelijk gedrag afwijkingen bij de foetus zullen optreden, 
verwaarloosbaar klein is.  

3p 10 Is dit voor elke zwangere vrouw een aanvaardbaar argument? 
Licht je antwoord toe in maximaal 25 woorden. 
 
“Dit betekent niet dat een zwangere vrouw zich maar te buiten moet gaan aan 
alles wat ongezond is voor de mens omdat het voor de foetus toch niets 
uitmaakt.” (regels 196-200) 

1p 11 Hoe past deze uitspraak in de tot dan toe gevolgde redenering? 
De uitspraak  
A geeft een ontkenning. 
B geeft een voorbehoud. 
C stelt een voorwaarde. 
D trekt een conclusie. 
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1p 12 Waarom heeft de overheid blijkens alinea 14 tot en met 16 tot nu toe geen 
preventieprogramma’s ontwikkeld die alleen gericht zijn op de sociaal lagere 
klasse? 
Dat heeft ze niet gedaan, omdat ze 
A daarmee de sociaal lagere klasse te veel zou betuttelen. 
B ongezond gedrag in midden- en hogere klasse eerst wil aanpakken. 
C onvoldoende weet over gezondheidsproblemen onder kansarmen. 
D sociale klasse als ‘risico-indicator’ een te simpel idee vindt. 
 
“Dus besluit de overheid altijd maar weer om de zaak massaal en zonder 
aanzien des persoons aan te pakken.” (regels 241-243) 
Hierna worden voorbeelden opgesomd die deze uitspraak moeten 
verduidelijken. (regels 246-255) 

1p 13 Welke functie heeft de herhaling van het woord “alle” in dat tekstgedeelte? 
De herhaling van “alle” benadrukt 
A de hoge kwaliteit van de preventieve overheidsmaatregelen. 
B de ongenuanceerdheid van de overheid in haar preventief beleid. 
C de voortvarendheid van de overheid in de uitvoering van haar beleid. 
D het wantrouwen van de overheid jegens haar burgers. 
 
De tekst ‘Bemoeiziek’ kan worden onderverdeeld in vijf delen, die kunnen 
worden voorzien van de volgende kopjes: 
1 Ongefundeerd preventiebeleid  
2 Wetenschap van de onverwachte verbanden 
3 Gezond zwanger? 
4 Preventie op de juiste plaats 
5 Een efficiënter preventiebeleid 

1p 14 Met welke alinea begint deel 2?  
1p 15 Met welke alinea begint deel 3?  
1p 16 Met welke alinea begint deel 4?  

 
1p 17 Welke van de onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de 

hele tekst weer? 
A De overheid komt vooral in de zorg rondom zwangerschap en geboorte met 

erg veel maatregelen om te voorkomen dat een ongezonde leefstijl van 
vrouwen leidt tot risico’s voor het (ongeboren) kind.  

B De overheid neemt uiteenlopende inzichten uit de medische wereld over en 
komt vervolgens met preventieve maatregelen voor de hele samenleving, 
terwijl er over veel te verwachten gezondheidsmisstanden nog geen harde 
kennis is. 

C Doordat de overheid op grote schaal maatregelen neemt om eventueel te 
verwachten onheil of mogelijke ziekten te voorkomen, zijn er onvoldoende 
mensen en geld beschikbaar om misstanden aan te pakken. 

D Statistisch onderzoek levert verbanden op tussen verschijnselen van ziekte 
en gezondheid, wat niet alleen in de medische wereld, maar ook bij de 
overheid en de gewone burgers leidt tot twijfelachtige voorzorgs-
maatregelen. 
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1p 18 Welke van onderstaande beweringen typeert het schrijfdoel van de tekst 
‘Bemoeiziek’ het beste? 
De tekst is vooral  
A activerend want de overheid wordt aangespoord meer te doen voor de 

sociaal lagere klasse. 
B beschouwend want er worden verschillende meningen over het 

preventiebeleid van de overheid naast elkaar gezet. 
C betogend want er wordt een standpunt inzake het preventiebeleid van de 

overheid beargumenteerd. 
D uiteenzettend want er wordt beschreven op welke kennis de overheid haar 

preventiebeleid baseert. 
 

“Er is eenvoudig geen goede manier om de invloed van al die ‘risico’s’ 
wetenschappelijk vast te stellen.” (regels 189-192) 

1p 19 In welk opzicht is het argument waarmee deze stelling onderbouwd wordt 
onaanvaardbaar?  
De argumentatie 
A berust op een onjuiste oorzaak-gevolgrelatie. 
B berust op een verkeerde vergelijking. 
C bestaat uit onjuiste feiten. 
D mist afdoende bewijsvoering. 
 

Op basis van de alinea’s 14 tot en met 17 zou je kritiek kunnen formuleren op 
het huidige preventiebeleid van de overheid. 

3p 20 Formuleer de twee voornaamste punten van kritiek. 
Geef geen voorbeelden. Gebruik maximaal 25 woorden. 
 

Uit de tekst spreekt weinig waardering voor het preventiebeleid van de overheid.  
1p 21 In welke van de onderstaande vier citaten komt dat gebrek aan waardering ook 

in het taalgebruik tot uitdrukking? 
1 “Preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid bijvoor-

beeld, zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De medische weten-
schap ontdekt een middel tegen een ziekte, de overheid neemt het inzicht 
over en verplicht de bevolking om zich te laten inenten.” (regels 24-31) 

2 “Dit is nu precies het mistige, moerassige terrein van de zwakke statistische 
verbanden, waarop de overheid tegenwoordig steeds vaker haar 
preventiebeleid baseert.” (regels 40-44) 

3 “Verder vindt er op grote schaal kindermishandeling plaats; zo’n 50.000 
kinderen hebben daarmee te maken. Op deze en andere misstanden wil de 
overheid greep krijgen.” (regels 55-59) 

4 “Dus besluit de overheid altijd maar weer om de zaak massaal en zonder 
aanzien des persoons aan te pakken. Ze pakt niet de risicogroepen aan, 
maar de hele maatschappij krijgt de gezondheidspropaganda voor de 
kiezen.” (regels 241-246) 

A in 1 en 2 
B in 1 en 4 
C in 1, 3 en 4 
D in 2 en 3 
E in 2 en 4 
F in 2, 3 en 4 
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fragment 1 
 
 
Voorkomen is beter dan genezen, schrijft het nieuwe kabinet als een 
wandtegelwijsheid in het regeerakkoord. Het wil dan ook fors inzetten op preventie. 
Dat is ook nodig, want Nederland is zijn Europese koppositie qua gezonde 
levensverwachting kwijtgeraakt. Dat heeft vooral te maken met een ongezonde 
leefstijl. We roken te veel, we eten verkeerd en we bewegen te weinig. 
 
Het nieuwe kabinet motiveert zijn keuze voor preventie als volgt: de beste garantie 
voor beheersing van de zorgkosten vormt een effectief preventiebeleid. Effectief 
betekent vooral: lagere gezondheidszorgkosten en minder grote verschillen in 
levensverwachting op basis van sociaaleconomische achtergronden. 
 
Meer gezondheid en minder uitgaven – dat klinkt haast te mooi om waar te zijn. En 
dat is het ook. 
 
Het is een wijdverbreid misverstand dat gezond leven vanuit een zorgoptiek ook 
goedkoop leven zou zijn en dat ongezond gedrag zoals roken zou leiden tot meer 
zorgkosten. Het is ook een bedrieglijk eenvoudige gedachtegang: als door preventie 
mensen minder ongezond gaan leven, dan hebben ze minder kans om ziek te 
worden. Als ze niet ziek worden, dan gebruiken ze ook geen zorg, waardoor de 
zorgkosten dalen. 
 
Het gevolg van effectieve preventie op twee belangrijke terreinen van de 
Nederlandse volksgezondheid – roken en overgewicht – is geen kostenbesparing 
maar juist kostenverhoging. Preventie kent namelijk een dubbele prijs: in het begin de 
kosten van preventie zelf en later de kosten tijdens gewonnen levensjaren. 
Daartussenin liggen overigens vaak wel besparingen omdat mensen in eerste 
instantie gezonder blijven, maar deze wegen niet op tegen de extra kosten die later 
ontstaan. Het lonkende vergezicht van het regeerakkoord blijkt bij nader inzien dus 
een fata morgana. 
 

naar: Werner Brouwer en Johan Polder: Gezonde mensen, dure patiënten 
uit: NRC Handelsblad, maart 2007  

 
 
In fragment 1 wordt een argument tegen het preventiebeleid van de overheid 
gebruikt. 

3p 22 Formuleer een mogelijke kanttekening bij dit argument op basis van de alinea’s 
7 tot en met 9 uit de tekst ‘Bemoeiziek’. 
Gebruik maximaal 25 woorden. 
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fragment 2  
 
 
Overgewicht speerpunt voor het preventiebeleid van overheid 
 
In de kabinetsnota ‘Kiezen voor Gezond Leven’ voor de periode 2007-2010 heeft 
de overheid preventie van overgewicht (bewegen en voeding) benoemd tot een 
van de vijf speerpunten voor het preventiebeleid. De landelijke overheid heeft 
twee doelstellingen ten aanzien van overgewicht. 
● Het percentage volwassenen met overgewicht moet minimaal gelijk blijven 
 en dus niet verder stijgen.  
● Het percentage jeugdigen met overgewicht moet dalen. 
 
 uit: Kompas Volksgezondheid, september 2008 
 
 

2p 23 Formuleer op basis van de alinea’s 15 en 16 uit de tekst ‘Bemoeiziek’ mogelijke 
kritiek op de in fragment 2 genoemde doelstellingen uit de kabinetsnota. 
Gebruik niet meer dan 25 woorden. 
 
 

Tekst 2  De markt van het grote vergeten 
 

17p 24 Maak van de tekst ‘De markt van het grote vergeten!’ een goedlopende 
samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden. Zorg ervoor dat 
deze samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet 
kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− van welke misvatting omtrent geheugentraining sprake is; 
− op welke drie aannames de succesvolle geheugentraining gebaseerd is; 
− waar het geheugen mee wordt vergeleken en waarom deze vergelijking niet 

opgaat; 
− waarom technieken ten behoeve van een beter geheugen in de praktijk niet 

werken; 
− welk positief gevolg geheugentechnieken nog wel kunnen hebben; 
− van welke ontwikkeling in de benadering van vergeetachtigheid sprake is en 

wat twee gevolgen hiervan zijn. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Tekst 1 
 

Bemoeiziek 
 
(1) Steeds indringender bemoeit de 
overheid zich tegenwoordig met het 
privéleven van de burger. Gold over-
heidsbemoeienis vroeger uitsluitend het 
terrein van het kwaad dat een individu 5 
anderen of het algemeen belang kan 
aandoen, tegenwoordig bemoeit de 
overheid zich ook steeds meer met 
kwaad dat iemand zichzelf kan aan-
doen. Denk daarbij aan gezondheids-10 
schade door roken, drinken, te veel 
eten en te weinig bewegen. Verwant 
hieraan is het kwaad dat het (on-
geboren) kind kan worden aangedaan. 
Ook hiervoor heeft de overheid een 15 
steeds uitgebreider pakket van maat-
regelen ontwikkeld. Het sleutelwoord 
voor al deze overheidsbemoeienissen 
luidt ‘preventie’. Dat is ook meteen de 
rechtvaardiging ervan: het is allemaal in 20 
het belang van de burger. 
(2) Preventie, ofwel het voorkomen van 
onheil, hoort bij verstandig beleid. 
Preventieve maatregelen op het gebied 
van de volksgezondheid bijvoorbeeld, 25 
zijn gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten. De medische wetenschap 
ontdekt een middel tegen een ziekte, de 
overheid neemt het inzicht over en 
verplicht de bevolking om zich te laten 30 
inenten. Mensen doen dit vervolgens 
omdat ze weten dat het werkt: een kind 
dat is ingeënt tegen mazelen, zal die 
aandoening niet krijgen. In dergelijke 
gevallen is er niets tegen preventie, 35 
integendeel. 
(3) Het ligt anders wanneer de overheid 
onheil wil voorkomen waarvan de 
oorzaak niet duidelijk is, alleen om op 
safe te spelen. Dit is nu precies het 40 
mistige, moerassige terrein van de 
zwakke statistische verbanden, waarop 
de overheid tegenwoordig steeds vaker 
haar preventiebeleid baseert. 

(4) Mensen die nu leven, worden ouder 45 
dan ooit en de gemiddelde levens-
verwachting stijgt nog steeds. Een 
positieve ontwikkeling, zou je zeggen, 
maar toch maakt de overheid zich 
zorgen. Nog steeds rookt zo’n 35 50 
procent van de bevolking en er zijn 
behoorlijk wat probleemdrinkers. De 
helft van de Nederlanders lijdt aan 
overgewicht, waarvan vijf procent heel 
ernstig. Verder vindt er op grote schaal 55 
kindermishandeling plaats; zo’n 50.000 
kinderen hebben daarmee te maken.  
(5) Op deze en andere misstanden wil 
de overheid greep krijgen. Nu is een 
misstand aanpakken natuurlijk altijd 60 
goed, maar een misstand voorkomen 
die er nog niet is en misschien ook wel 
niet komt, dat is een zaak waar een 
overheid haar vingers niet aan zou 
moeten branden. Het probleem met 65 
nogal wat van die ‘gezondheids-
misstanden’ is namelijk, dat er geen 
harde kennis over is. Het enige wat de 
medische wereld eigenlijk voorhanden 
heeft, zijn statistische correlaties. In de 70 
epidemiologie worden verbanden 
bestudeerd tussen uiteenlopende ver-
schijnselen; er wordt uitgerekend hoe 
sterk die met elkaar samenhangen. 
Voorbeelden daarvan zijn het verband 75 
tussen roken van de moeder en het 
geboortegewicht van de baby of het 
verband tussen drinken van alcohol en 
hartklachten. 
(6) De epidemiologie levert een 80 
constante stroom van nieuwe ver-
banden tussen dingen die niets met 
elkaar te maken lijken te hebben, maar 
die dat blijkbaar toch doen, althans op 
statistisch niveau. Wetenschaps-85 
journalisten maken dankbaar gebruik 
van deze bevindingen om hun pagina’s 
te vullen. Zo lazen we een paar jaar 
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geleden dat er een verband ontdekt 
was tussen dik zijn en het hebben van 90 
dikke vrienden.Ook was er te lezen dat 
het drinken van drie of meer 
alcoholische consumpties per dag in 
verband stond met borstkanker, terwijl 
eerder was gebleken dat het nuttigen 95 
van een à twee drankjes per dag de 
hart- en vaatziektes op afstand hield. 
Het luistert blijkbaar erg nauw. 
(7) De correlaties zullen ongetwijfeld 
kloppen, maar het punt waar het om 100 
gaat, is dat iedereen, inclusief de 
overheid, die het beleid baseert op 
statistiek, het begrip correlatie verwart 
met oorzaak-gevolg. De conclusie die 
bijvoorbeeld wordt getrokken uit de 105 
correlatie tussen dagelijks drie of meer 
drankjes en borstkanker, luidt: als 
vrouwen zich houden aan de richtlijn 
van niet meer dan twee drankjes per 
dag, krijgen ze geen borstkanker. Dat is 110 
natuurlijk onzin. De medische wereld 
weet namelijk niet precies waardoor 
borstkanker wordt veroorzaakt. 
(8) Correlaties zeggen iets over kansen 
in de toekomst en dit is nog veel moei-115 
lijker te bevatten dan het punt dat een 
correlatie geen causaal verband aan-
geeft. Neem de beroemdste correlatie 
uit de medische geschiedenis, waarmee 
de epidemiologie school heeft gemaakt: 120 
de relatie tussen roken en longkanker. 
Deze correlatie staat als een huis. 
Roken geeft 24 keer zoveel kans op 
longkanker als niet-roken. Toch be-
tekent dit niet dat wie rookt, zijn dood-125 
vonnis heeft getekend: van de duizend 
rokers zullen er naar verwachting 120 
sterven aan longkanker, maar intussen 
worden 880 rokers niet door deze 
ziekte getroffen. 130 
(9) Tientallen jaren van naarstig zoeken 
naar verbanden tussen voedings-
middelen en bepaalde ziektes hebben 
niets aan harde resultaten opgeleverd. 
Er bestaat geen voeding die kanker of 135 
andere ziektes weghoudt en er bestaat 
geen voeding die kanker veroorzaakt. 

Het enige wat in het algemeen staande 
gehouden kan worden, is dat ge-
varieerd eten beter is voor de gezond-140 
heid dan eenzijdig eten en dat je niet te 
veel vet, zoet en zout moet consume-
ren.  
(10) Nergens regeert de angst zo sterk 
als in de prenatale preventie, terwijl alle 145 
aanbevelingen en leefregels alleen 
maar gebaseerd zijn op statistisch 
bewijsmateriaal over grotere kansen. In 
het nieuwe advies van de Gezondheids-
raad staat dat vrouwen zich een jaar 150 
vóórdat ze van plan zijn zwanger te 
worden, bij een instantie moeten 
melden voor ‘wetenschappelijk onder-
bouwde voorzorgsmaatregelen om 
zwanger te worden en te blijven’.  155 
Ze krijgen dan foliumzuur te slikken, 
ontvangen een lijst met verboden 
voedingsmiddelen, ze moeten op-
houden met drugs gebruiken, roken en 
alcohol drinken, afvallen als ze te dik 160 
zijn en medicijngebruik staken. Anders 
zou er wel eens iets mis kunnen gaan 
met de kwaliteit van de vrucht. Vanzelf-
sprekend moet dit regime tijdens de 
hele zwangerschap én na de geboorte 165 
worden voortgezet, als ze tenminste 
verantwoord borstvoeding willen geven. 
Zwangere vrouwen moeten verder de 
ongeborene niet blootstellen aan 
extreem lawaai (dus niet naar pop-170 
concerten of de disco) en stress en 
depressies zo veel mogelijk vermijden. 
(11) Vrouwen moeten zich supergezond 
gedragen om bepaalde gevaren te ver-
mijden die om te beginnen al een kleine 175 
kans hebben om zich voor te doen 
(miskramen, afwijkingen bij de foetus), 
terwijl die kans door het ‘gevaarlijke 
gedrag’ (af en toe een glaasje drinken 
tijdens de zwangerschap, geen folium-180 
zuur slikken, overgewicht hebben en 
zelfs roken) hooguit een factor drie tot 
vijf toeneemt, dus nog steeds verwaar-
loosbaar klein is. 
(12) Alle voorspellingen die worden 185 
gedaan over de invloed van het gedrag 

Pagina: 453Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1001-a-HA-2-b 4 lees verder ►►►

van een zwangere vrouw op de kwaliteit 
van de baby na de geboorte, zijn slagen 
in de lucht. Er is eenvoudig geen goede 
manier om de invloed van al die 190 
‘risico’s’ wetenschappelijk vast te stel-
len. Het gedrag van een moeder tijdens 
een zwangerschap vormt maar een 
flintertje in het hele spectrum van 
omgevingsinvloeden. 195 
(13) Dit betekent niet dat een zwangere 
vrouw zich maar te buiten moet gaan 
aan alles wat ongezond is voor de 
mens omdat het voor de foetus toch 
niets uitmaakt. Extreme input in de 200 
vorm van een dagelijkse heroïneshot of 
een alcoholverslaving, zal op de een of 
andere manier zijn weerslag hebben op 
de zwangerschap. Een normaal leven is 
echter meer omvattend en zolang een 205 
vrouw binnen de marges van het gang-
bare blijft, is er geen reden voor angst. 
(14) Of het nu over gezondheid in het 
algemeen gaat, over veilig zwanger zijn 
of over kinderopvoeding die ermee door 210 
kan, de meeste van de zogeheten 
‘risico-indicatoren’ zijn zonder meer 
terug te voeren op een even botte als 
fantasieloze factor: sociale klasse. De 
levensverwachting van mensen uit de 215 
sociaal lagere klasse is vier jaar minder 
dan het gemiddelde. Daarbij hebben ze 
meer last van overgewicht en lijden ze 
dus vaker aan diabetes en andere 
ziektes. Perinatale1) sterfte komt vaker 220 
voor in de sociaal lagere klasse. Er 
wordt meer gerookt. Ook doen zich hier 
relatief veel problemen voor met ont-
spoorde kinderen en criminaliteit 
wegens falende opvoeding. 225 
(15) Behoren tot de sociaal lagere 
klasse is op zichzelf een risicofactor, 
maar niet van het soort om makkelijk 
aan te pakken. Het is niet politiek 

correct om de kansarmen als aparte 230 
doelgroep eruit te lichten. Dat maakt 
een bevoogdende, om niet te zeggen 
autoritaire indruk, want wie is ‘de 
middenklasse’ dan wel om haar waar-
den en normen op te leggen aan de 235 
lagere klasse? Bovendien komt er in de 
midden- en hogere klassen óók genoeg 
ongezond gedrag voor. Misstanden zijn 
heus niet alleen voorbehouden aan de 
kansarmen. 240 
(16) Dus besluit de overheid altijd maar 
weer om de zaak massaal en zonder 
aanzien des persoons aan te pakken. 
Ze pakt niet de risicogroepen aan, maar 
de hele maatschappij krijgt de gezond-245 
heidspropaganda voor de kiezen. Alle 
vrouwen moeten naar de preconceptie-
zorg. Geen enkele zwangere mag ook 
maar de geringste hoeveelheid alcohol 
drinken. Alle nieuwgeborenen komen in 250 
een screeningssysteem voor kinder-
mishandeling. Alle nieuwe ouders 
krijgen steun bij de opvoeding aan-
geboden. Alle schoolkinderen worden 
doorgezaagd over gezond voedsel.  255 
(17) Dit alles doet de overheid onder 
het motto ‘veiligheid voor alles’ en 
‘voorkomen is beter dan genezen’. Aan 
de misstanden die zich intussen voor 
de neus van hulpverleners en toezicht-260 
houders afspelen, komt men op die 
manier niet toe. Het zou daarom beter 
zijn als de overheid minder investeerde 
in preventief gezondheidsbeleid en de 
echte problemen bij de kop pakte. Dat 265 
zou ze moeten doen bij die groepen in 
de maatschappij waar de problemen 
aantoonbaar spelen. De nu nog ellen-
lange wachtlijsten in de maatschappe-
lijke en medische zorg zouden dan 270 
vanzelf krimpen.

 
naar: Beatrijs Ritsema 
uit: HP/De Tijd, 12 oktober 2007 
 

noot 1 perinataal = in de periode rond de geboorte 
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Tekst 2 
 

De markt van het grote vergeten 
 
(1) Een tijdlang was in een televisie-
reclame te zien hoe de actrice Nicole 
Kidman behaaglijk in een hoek van de 
bank puzzeltjes zit te maken op een 
spelcomputer. Ze blijkt in de weer met 
‘dr. Kawashima’s Brain Training’, een 
programma dat ook in seniorenbladen 
wordt aanbevolen: “Hoe sneller en 
nauwkeuriger u speelt, des te hoger uw 
score – uw geheugenleeftijd zeg maar.” 
De training doet Kidman zichtbaar goed: 
ze bekijkt tevreden haar score, haar 
geheugenleeftijd is weer jonger dan ze 
dacht. Geheugentraining werd ontdekt 
als gat in de markt en is sindsdien ‘in’. 
(2) Dr. Kawashima bestaat echt: hij is 
een Japanse neuropsycholoog die door-
brak met bestsellers over geheugen-
training. Op Google levert zijn naam 
anderhalf miljoen treffers op. Wie 
dezelfde naam intoetst op de ‘Online 
Contents’1) krijgt een wat overzichtelijker 
aantal: Kawashima komt vanaf 1994 
tachtig keer voor als coauteur van 
artikelen over studies met beeld-
vormende technieken. Geen van die 
artikelen gaat overigens over geheugen-
training. In interviews op internet ver-
wijst Kawashima dan ook eerder naar 
de verkoopcijfers van zijn ‘braintrainer’ 
dan naar effectstudies over geheugen-
training. 
(3) De gedachte achter deze en andere 
geheugentrainers lijkt te zijn dat het 
iedereen kan overkomen vergeetachtig 
te worden, maar dat het vervolgens een 
kwestie van eigen verantwoordelijkheid 
is het niet te blijven: er kan immers iets 
aan worden gedaan. Geheugenklachten 
zijn zoiets als rimpels: je kunt niet voor-
komen dat je ze krijgt, maar dankzij de 
cosmetische chirurgie is het niet nodig 
dat je ze houdt. Je zou ze dus niet 
hoeven hebben. 

(4) Vrijwel elke reclamecampagne voor 
geheugentraining verwijst naar de 
veronderstelde reservecapaciteit van 
het brein: “We gebruiken maar 10 
procent van onze hersenen!” Het idee 
dat delen van onze hersenen onbenut 
blijven en dat we ons geheugen kunnen 
verbeteren door van die overcapaciteit 
gebruik te maken, is onuitroeibaar. Er is 
echter geen enkel onderzoek bekend 
waaruit blijkt dat we echt maar een 
gering deel van onze hersenen ge-
bruiken. Evolutionair gesproken zou dat 
ook merkwaardig zijn. Het feit dat de 
hersenen een geplooide structuur 
hebben en de plooien hier en daar zelf 
in plooien zijn gelegd, is het gevolg van 
ruimtegebrek: de neocortex is zo snel 
gegroeid dat het een beetje frommelen 
werd. Dat we dan ook nog met een soort 
neuronaal reservewiel zouden rond-
lopen is biologisch ongerijmd.  
(5) Handleidingen bij geheugen-
trainingen hebben een mantra. Die is 
kort en rijmt: ‘use it or lose it’. Bij de 
interpretatie van die bewering begint de 
verwarring. Opgevat als “gebruik je 
geheugen of het gaat achteruit” is zij 
helemaal waar: gebrek aan vertrouwen 
in het eigen geheugen kan een vicieuze 
cirkel in gang zetten. De ‘patiënt’ weet 
zeker dat hij geen nieuwe dingen meer 
kan leren, laat de bediening van nieuwe 
apparaten maar aan huisgenoten over, 
trekt zich terug uit sociale contacten uit 
angst iets te zeggen wat hij al eerder 
heeft gezegd en doet ten slotte 
helemaal niet meer zijn best ook nog 
maar iets te leren of te onthouden. De 
slechtste dienst die je je geheugen kunt 
bewijzen, is het niet meer te gebruiken. 
In veel literatuur over geheugentraining 
wordt de mantra ‘use it or lose it’ echter 
heel anders uitgelegd. Aansluitend bij 

Pagina: 455Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1001-a-HA-2-b 6 lees verder ►►►

de impliciete metafoor van het 
geheugen als spier, wordt de klant, 
cursist of patiënt uitgenodigd te geloven 
dat je het geheugen door training kunt 
versterken. Het gaat dan niet meer om 
het tegenhouden van achteruitgang, 
maar om oppompen. In deze betekenis 
is het geheugen juist niet vergelijkbaar 
met een spier. 
(6) Vaak wordt gewezen op mensen die 
beschouwd worden als geheugen-
wonders – geheugenwonders van 
nature of geheugenwonders door oefe-
ning. Uit analyses van hun prestaties 
blijkt dan dat niet het geheugen zelf 
door training verbetert, maar het ver-
mogen zich te bedienen van strategieën 
voor het opslaan van informatie die dan 
ook nog eens uiterst selectief is. Dat het 
Ton Sijbrands gelukt is 25 partijen in 
een blindsimultaan te spelen, heeft te 
maken met een gespecialiseerd ge-
heugen dat zich gevormd heeft in een 
leven van dammen en damliteratuur. 
Zijn goede geheugen beperkt zich daar 
ook toe: naar de groenteboer moet hij 
naar eigen zeggen een boodschappen-
briefje mee. 
(7) Zoals gezegd: ook de bewering dat 
we maar een klein deel van ons brein 
gebruiken, is aanvechtbaar. Het 
curieuze is namelijk dat de technieken 
die bij geheugentrainingen worden ge-
presenteerd, grote inzet vereisen, maar 
niets veranderen aan de werking van de 
hersenen. Je moet rijtjes woorden uit 
het hoofd leren waar je later de te 
onthouden zaken aan ‘ophangt’, ezels-
bruggetjes inprenten of je aanwennen 
om te ‘visualiseren’, zodat je via het 
beeld weer uitkomt bij wat je moest 
onthouden. Behalve gekunsteld zijn veel 
trucs ook nogal bewerkelijk, zoals het 
bedenken van associaties bij nieuwe 
namen of het advies hoe de correcte 
spelling van ‘professor’ te onthouden: 
‘denk aan de professor met één Fiets en 
twee Schoenen’. Wie van plan is al die 
goede raad op te volgen moet om te 

beginnen over een goed geheugen be-
schikken. Effectstudies wijzen uit dat de 
nieuw geleerde geheugentechnieken in 
het dagelijks leven bijna niet gebruikt 
worden. Het is vervelend als je niet op 
de naam van een kennis kunt komen, 
maar niemand zal zo gek zijn om zijn 
hele vrienden- en kennissenkring 
preventief door een molen te halen van 
zelfverzonnen associaties bij hun 
namen. 
(8) Geheugentechnieken werken naar 
verhouding het beste bij gegevens zoals 
pincodes, wachtwoorden of de volgorde 
van bepaalde bewerkingen, en juist die 
kun je net zo goed even opschrijven. 
“De bleekste inkt is beter dan het 
voortreffelijkste geheugen”, wist 
Confucius2) al. Iemand die het betreurt 
dat zijn geheugen achteruitgaat, denkt 
ook niet in de eerste plaats aan pin-
codes of namen. Hij vindt het jammer, 
dat hij zo weinig meer weet van een film 
die hij vorige week heeft gezien of van 
de eerste bladzijden van een boek dat 
hij een paar dagen had weggelegd. Dit 
is een achteruitgang waarvoor, helaas, 
geen geheugentechniek bestaat. Veel 
van wat onder het kopje ‘verbeter uw 
geheugen’ wordt aangeboden, komt 
neer op het leren van trucs om de 
effecten van achteruitgang op te 
vangen. Wie gelooft door die trucs een 
beter geheugen te krijgen, gelooft waar-
schijnlijk ook dat je door een rollator 
beter gaat lopen. De mantra ‘use it or 
lose it’ is alleen waar in de bescheiden 
uitleg ervan. Intensieve training maakt 
het geheugen niet beter. 
(9) Dat bij het ouder worden de conditie 
van het geheugen langzaam achteruit-
gaat, is volkomen natuurlijk. Van 
commerciële zijde worden ouderen 
echter uitgenodigd dat anders te zien. 
De handel die rond het geheugen op 
gang is gekomen, ziet vergeetachtigheid 
graag verschuiven naar een symptoom. 
Een symptoom verwijst namelijk naar 
ziekte en bij ziekte horen medicijnen, 
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therapieën, supplementen en wat er 
verder maar te koop is op de markt van 
het vergeten. Op deze markt heeft men 
het liefst klanten die zichzelf als patiënt 
zien. 
(10) Een aandachtspunt hierbij is, dat 
achter de zorgen over vergeetachtigheid 
tegenwoordig vaak de angst voor iets 
ergers schuilt. De toegenomen kennis 
over de ziekte van Alzheimer en andere 
vormen van dementie, heeft geleid tot 
een groeiende gemeenschap van wat in 
de Amerikaanse literatuur de ‘worried 
well’ wordt genoemd: mensen van 
middelbare leeftijd die een ouder met 
Alzheimer hebben en zo bezorgd zijn 
deze ziekte later ook te krijgen dat dat 
hun leven nu al belast. Ze vertonen 
geen enkel symptoom van dementie, 
maar zijn voortdurend op zoek naar de 
eerste tekenen ervan. Wat een ander 
normale vergeetachtigheid zou vinden, 
is voor hen de bevestiging van begin-
nende dementie. Statistisch gesproken 
neemt de kans dement te worden echter 
niet veel toe als een van de ouders het 
is, van 5 naar nog geen 10 procent, 
maar door statistiek laten de worried 
well zich niet meer geruststellen; die 
heeft hun ouders tenslotte ook niet 
gespaard. 
(11) Geruststelling is eerder te ver-
wachten van inzicht in de verschillen 
tussen ouderdomsvergeetachtigheid en 
dementie. Het eerste is natuurlijk en  

normaal, dementie is een ziekte. Ouder-
domsvergeetachtigheid is vervelend en 
lastig, maar maakt niet hulpbehoevend, 
dementie wel. Dementie tast behalve 
het geheugen ook het vermogen aan de 
dagelijkse dingen te doen, zoals aan-
kleden, koffiezetten en autorijden.  
(12) Zelfs waar ouderdomsvergeet-
achtigheid en dementie elkaar lijken te 
raken, zijn er in werkelijkheid telkens 
beslissende verschillen. Wie vergeet-
achtig is, is misschien wat details kwijt 
van iets wat gisteren gebeurde, maar 
kan er wel aan herinnerd worden. Wie 
dementeert, heeft niets meer om aan 
herinnerd te worden. De meeste 
mensen die op geheugenpoli’s ver-
schijnen, doen zo gedetailleerd verslag 
van wat ze de afgelopen tijd zoal 
vergeten waren, dat ze dáár eigenlijk al 
door gerustgesteld zouden moeten zijn.  
(13) De markt schept verwachtingen 
over wat je zelf kunt doen aan de 
achteruitgang van het geheugen, die ze 
niet kan waarmaken. Die overspannen 
verwachtingen hebben bovendien een 
keerzijde: ze werken de suggestie in de 
hand dat het iemands eigen schuld is 
als het geheugen verslechtert. Dat is bij 
gewone vergeetachtigheid al niet waar, 
hoe graag dr. Kawashima ons dat ook 
wil doen geloven; bij beginnende 
dementie is het zelfs een nodeloos 
belastende gedachte die de zorgen 
alleen maar groter maakt.

 
naar: Douwe Draaisma 
uit: NRC Handelsblad, 8 en 9 maart 2008 
 
Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
De tekst berust op het NRC Handelsblad artikel en het gelijknamige hoofdstuk 
uit het boek De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom, Historische 
Uitgeverij, Groningen, februari 2008. 
 
 

 

noot 1 Online Contents is een catalogus van internationale wetenschappelijke publicaties 
noot 2 Confucius (551-479 v.Chr.) was een beroemd denker en sociaal filosoof uit het oude China  
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen.  
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 

einde  947-1001-a-HA-2-b* 
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13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Scharrelwild 
 
 

1p 1 Wat is de impliciete hoofdvraag van de tekst ‘Scharrelwild’? 
A Op welke manieren kan de natuur meer geld opleveren? 
B Op welke manier kan de toegenomen wildpopulatie gezond leven in de 

natuur? 
C Op welke wijze kunnen natuur en economie elkaar positief beïnvloeden? 
D Op welke wijzen kunnen mensen meer van de natuur genieten? 
 
Bij een ironische situatie vindt het tegenovergestelde plaats van wat verwacht 
zou worden. 

2p 2 Leg uit wat er ironisch is aan het feit dat er in een straatarm land als Roemenië 
veel beren voorkomen dankzij de jacht (zie regels 43-45).  
Gebruik maximaal 40 woorden. 
 

1p 3 Welke functie heeft alinea 5 ten opzichte van het voorafgaande tekstgedeelte, 
de alinea’s 3 en 4? 
Alinea 5 geeft 
A een conclusie. 
B een gevolg. 
C een samenvatting. 
D een voorbeeld. 
 
Veel natuurliefhebbers en -beschermers zien een tegenstelling tussen natuur en 
economie. (zie regels 67-73)  

2p 4 Wat zou volgens deze tekst de ideale samenhang zijn tussen natuur en 
economie? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In de tekst ‘Scharrelwild’ wordt een andere opvatting over de jacht naar voren 
gebracht dan de ecologen of de anti-jachtlobby hebben (zie alinea 8).  

2p 5 Formuleer het gemeenschappelijke argument van ecologen en de anti-
jachtlobby tegen de jacht. 
Baseer je antwoord op gegevens uit alinea 8. 
Gebruik maximaal 10 woorden. 

3p 6 Formuleer het argument vóór de jacht. 
Baseer je antwoord op gegevens uit alinea 8. 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
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“Ook de Nederlandse natuur zou meer geld kunnen opleveren dan nu het geval 
is.” (regels 145-147) 

1p 7 Met welke soort van argumenten onderbouwt de auteur dit standpunt in de 
regels 147-164? 
Argumenten op basis van 
A feiten en voorbeelden.  
B gezag en voorbeelden. 
C gezag en wetenschap.  
D intuïtie en feiten. 
 
“En zo zijn er vele varianten van natuurgenot dat niet achter een hek beleefd 
hoeft te worden.” (regels 187-190)  

1p 8 Leg uit dat deze bewering in ieder geval ten dele in tegenspraak is met de 
inhoud van alinea 11. 
 
“de valse tegenstelling tussen natuur en economie” (regels 222-223) 

1p 9 Wat is er vals aan die tegenstelling?  
Het lijkt of natuur en economie tegenpolen zijn, maar  
A economie is een gevolg van de natuur. 
B economie maakt de natuur pas mogelijk. 
C natuur is afhankelijk van de economie. 
D natuur kan baat hebben bij de economie. 
 
“Er zijn ideeën genoeg om ten behoeve van de natuur meer geld uit de natuur te 
halen dan nu gebeurt” (regels 217-219) 

3p 10 Op welke drie manieren kan de natuur volgens de tekst geld opleveren?  
 

1p 11 Wat zijn de belangrijkste functies van alinea 13? 
A een afweging maken en een toekomstvisie geven 
B een argument geven en een conclusie trekken 
C een samenvatting geven en een conclusie trekke 
D een verklaring geven en een oplossing aanbieden 
 
De tekst ‘Scharrelwild’ kan in een viertal tekstdelen worden verdeeld. Aan deze 
tekstdelen kunnen achtereenvolgens de volgende functies worden toegekend: 
deel 1: inleiding met situatiebeschrijving 
deel 2: stelling 
deel 3: argumentatie en weerlegging tegenargumentatie 
deel 4: slot  

1p 12 Met welke alinea begint deel 2? 
1p 13 Met welke alinea begint deel 3? 
1p 14 Met welke alinea begint deel 4? 

 
In de tekst wordt gesproken over “een ecologisch schuldgevoel” (regels 56-57) 
en “een ecologisch schuldcomplex” (regels 235-236). 

2p 15 Waarover zou men zich schuldig moeten voelen?  
Gebruik maximaal 15 woorden. 
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In de tekst wordt verondersteld dat natuurbeschermers er veelal dezelfde 
opvattingen op na houden.  

1p 16 Welke twee van onderstaande opvattingen behoren daartoe? 
1 Natuur moet de mensen voordeel en genot geven, wil zij behouden blijven. 
2 Natuur moet door mensen bij voorkeur op enige afstand genoten worden. 
3 Natuur moet met staatssubsidie in stand worden gehouden. 
4 Natuur is alleen ‘echte’ natuur als de aanwezigheid van de mens erin wordt 

teruggedrongen. 
 
De tekst ‘Scharrelwild’ bevat naast betogende elementen ook beschouwende en 
probeert zo de lezer tot denken aan te zetten. 
Hieronder staan vier elementen: 
1 de klaagzang van de natuurbescherming over de natuur 
2 de tegenstelling tussen de natuur en de economie 
3 de toegenomen belangstelling voor de natuur 
4 de visie van de ecologen op de natuur 

1p 17 Welke twee elementen uit de tekst zijn vooral beschouwend te noemen? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4 
D 2 en 3 
E 2 en 4 
 
De tekst bevat ook uiteenzettende elementen.  
Hieronder staan vier elementen die in de tekst aan de orde komen: 
1 de wijze waarop het wild terug is van weggeweest 
2 de noodzaak van meer marktdenken voor de natuur 
3 aanbevelingen om meer geld uit de natuur te kunnen halen 
4 visies van natuurorganisaties over natuurbescherming 

1p 18 Welke van deze vier zijn de uiteenzettende elementen in de tekst? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4 
D 2 en 3 
E 2 en 4 
 
De auteur heeft weinig op met natuurbeschermers en ecologen. Die afkeer komt 
tot uitdrukking in het door hem gehanteerde taalgebruik. Hier volgen vier citaten: 
1 “Natuurbeleid dat de factor mens verwaarloost, mislukt meestal.” (regels 65-

66) 
2 “(...) weer kwam een standaard ecologenargument op de proppen: wolven 

en andere wilde underdogs eten alleen vee als het slecht gaat met hun 
leefomstandigheden.” (regels 82-87) 

3 “Want wie tussen de ecologische treurwilgen door kijkt, ziet dat er zelfs in 
ons eigen kleine bos een overvloed aan wild is.” (regels 141-144) 

4 “De meeste natuurorganisaties ontdekken langzamerhand zelf ook dat de al 
dertig jaar durende klaagzang over de kwaliteit van de natuur, de 
natuurbescherming op de lange termijn frustreert.” (regels 228-234) 

Pagina: 462Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-039o 5 lees verder ►►►

1p 19 In welk(e) van de gegeven citaten komt die houding in het taalgebruik tot 
uitdrukking? 
A alleen in 1 
B in 1 en 2 
C in 2 en 3 
D in 2 en 4 
E in 1, 3 en 4 
F in 2, 3 en 4 
 

1p 20 Welke van de onderstaande beweringen geeft de hoofdgedachte het beste 
weer? 
A Alleen met meer zorg voor de wildstand, kan natuurbeleid succesvol zijn. 
B De economie heeft schade toegebracht aan de natuurbescherming.  
C Effectief natuurbeleid is zonder twijfel gebaat bij economisch denken. 
D Er moeten maatregelen komen tegen de achteruitgang in kwaliteit van de 

natuur. 
 
Voor verschillende groepen geïnteresseerden in de natuur bevat deze tekst een 
boodschap.  

2p 21 Welke boodschap bevat de tekst voor natuurbeschermers en -beleidsmakers? 
2p 22 Welke boodschap bevat de tekst voor natuurgenieters? 

 
 

Tekst 2  Kunstmest voor het brein 
 
 

21p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 
woorden van de tekst ‘Kunstmest voor het brein’. Zorg ervoor dat je 
samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welk opmerkelijk verschijnsel zich bij de hedendaagse jeugd voordoet; 
− welke verklaringen niet afdoende zijn voor dit verschijnsel én de uitleg 

waarom die verklaringen niet afdoende zijn en de bijbehorende conclusie; 
− welke verklaring de meest aannemelijke is én de uitleg waarom die 

verklaring de meest aannemelijke is en de bijbehorende conclusie. 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800023-1-039* 800023-1-039o* 

Pagina: 463Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



800023-1-039b 

Bijlage HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

Pagina: 464Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-039b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Scharrelwild 
 

(1) Natuurseries op de televisie 
eindigen vaak met een klaagzang: alle 
‘echte’ natuur in Europa zou zijn ver-
woest door onze westerse welvaart. 
De laatste wilde dieren, zoals wolven 5 
en beren, zouden zich verschansen in 
een paar restjes oerwildernis, zoals 
het Bialowieza-woud in Oost-Polen. 
Kijkend naar het journaal of op 
vakantie horen we van de natuur zelf 10 
een heel ander geluid. In de Zwitserse 
Alpen en Frankrijk lopen bijvoorbeeld 
weer beren rond. 
(2) Wild is terug van weggeweest. 
Overal in Europa wordt de mythe weer-15 
sproken dat roofdieren zich alleen in 
een maagdelijke wildernis thuis 
zouden voelen. Veel wilde dieren, 
zoals de lynx, de wolf en de beer, 
komen juist in veel hogere dichtheid 20 
voor in door mensenhanden beïnvloed 
landschap, mits hier en daar wat rust-
plekken in stand gehouden worden. 
(3) Het idee dat roofdieren bang zijn 
voor mensen, is achterhaald. Die 25 
beesten zijn daar veel te slim voor. 
Grote vleeseters zijn hoogontwikkelde 
dieren die snel leren. Lynxen bij-
voorbeeld leven met gemak in streken 
waar zich veel mountainbikers en 30 
skiërs ophouden, doordat ze snel 
ontdekken dat ze van mensen geen 
kwaad te duchten hebben. In Zürich 
leeft zelfs een lynx in een stadspark! 
(4) Ook wolven en beren zijn nauwe-35 
lijks beducht voor de mens. Dat wolven 
zich in Duitsland thuis voelen, is echter 
niet het resultaat van bewust groen-
beleid, maar ligt aan het feit dat er nog 
nooit zoveel herten en zwijnen in de 40 
Duitse bossen zaten als nu. Dat is te 
danken aan het bijvoederen door de 
jagers. De ironie wil dat er in een 
straatarm land als Roemenië veel 

beren voorkomen dankzij de jacht. 45 
Buitenlandse jachttoeristen zijn name-
lijk bereid duizenden euro’s te betalen 
om een beer te mogen schieten. Door 
dit geld zijn autoriteiten gemotiveerd 
om uitgestrekte berenbossen in stand 50 
te houden, die anders gekapt zouden 
worden voor de papierindustrie. En de 
leeuwen in Kenia danken hun leven en 
leefgebied vooral aan de opbrengsten 
van safari’s. 55 
(5) Niet het aanpraten van een ecolo-
gisch schuldgevoel, maar de bereid-
heid om voor dieren te betalen, maakt 
toename van tot de verbeelding 
sprekende diersoorten mogelijk. 60 
Succesvol natuurbeleid drijft op het 
financiële belang van omwonenden, 
zeker wanneer die anders op het 
bestaansminimum moeten leven. 
Natuurbeleid dat de factor mens ver-65 
waarloost, mislukt meestal.  
(6) Veel natuurliefhebbers en -be-
schermers zijn echter nog steeds 
afkerig van ‘groene commercie’. Zo 
werd in de laatste aflevering van 70 
natuurblad ‘Grasduinen’ het klassieke 
cliché ‘natuur contra economie’ weer 
uit de kast gehaald. De beer en de lynx 
in Noorwegen zouden worden 
bedreigd, doordat mensen inhalig zijn 75 
en jagers en boeren dom. De auteur 
huiverde van het feit dat toeristen-
bureaus de dieren als trekpleister voor 
een landstreek aanprezen. Op de 
financiële schade die roofdieren de 80 
boeren toebrengen, werd in het artikel 
niet ingegaan en weer kwam een 
standaard ecologenargument op de 
proppen: wolven en andere wilde 
underdogs eten alleen vee als het 85 
slecht gaat met hun leefomstandig-
heden. Maar in de moderne praktijk 
blijkt dat de dieren vooral worden 
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gedreven door opportunisme. Een 
schaap is gewoon veel makkelijker te 90 
vangen dan een hert en een roofdier is 
liever lui dan moe.  
(7) In landen als Zwitserland en 
Frankrijk krijgen boeren van de 
regering compensatie voor elk verloren 95 
schaap. Maar is dat nu wel zo ver-
standig? Zou het niet beter zijn de 
schade door aanwezig wild te laten 
betalen door de mensen die komen 
genieten van de natuur in andermans 100 
achtertuin? De honderdduizenden 
toeristen die jaarlijks intensief van de 
Alpennatuur gebruikmaken en maar 
wat graag een beer, een wolf of een 
lynx in het wild willen zien, kunnen 105 
voor een overnachting best een euro 
groenheffing betalen. Die euro gaat in 
een lokaal particulier natuurfonds. Tien 
eurocent per consumptie meer in een 
bergrestaurant vol natuurliefhebbers 110 
levert ook een mooi bedrag op. Met 
zo’n groenfonds maak je zichtbaar dat 
natuur geld kan opleveren. Een wolf 
die al te grote schade aanricht, kun je 
laten schieten door een rijke 115 
Amerikaan of Italiaan. De opbrengst 
van dit jagersgenot kan weer in het 
potje voor kwetsbare lokale natuur. 
(8) Maar zover is het helaas nog lang 
niet. Want volgens ecologen hebben 120 
jagers geen recht van spreken. Die 
zouden enkel uit onderbuikgevoel en 
onkunde handelen. Er zijn echter maar 
weinig natuurbeschermers die fatsoen-
lijk kunnen uitleggen waarom een jager 125 
geen en een roofdier wel wild mag 
oogsten. De anti-jachtlobby vindt blijk-
baar dat ons complete kerstdiner uit de 
bio-industrie moet komen en niet uit 
het eigen Europese bos. De ‘hands-130 
off’-mentaliteit, in wezen een mens-
vijandige kijk op de natuur, domineert. 
Alleen een door mensen totaal ver-
laten gebied, ongerept en bevroren in 
een toestand van vlak na de ijstijd, zou 135 
goed genoeg zijn. Bij dit paradijs-
verlangen wordt voorbijgegaan aan het 

feit dat ‘natuur’ een nogal rekbaar 
begrip is. Bovendien is de natuur meer 
met haar tijd meegegaan dan veel 140 
dierenbeschermers. Want wie tussen 
de ecologische treurwilgen door kijkt, 
ziet dat er zelfs in ons eigen kleine bos 
een overvloed aan wild is. 
(9) Ook de Nederlandse natuur zou 145 
meer geld kunnen opleveren dan nu 
het geval is. Onze wildconsumptie is in 
tien jaar meer dan verdubbeld, maar 
slechts tien procent komt van eigen 
bodem. Juist de opbrengst van 150 
gebiedseigen scharrelvlees kan een 
landelijke streek meer cachet geven. 
‘Champagne’, een arrondissement in 
Frankrijk, bewijst dat dit niet onmoge-
lijk is. En waarom zouden Eskimo’s 155 
wel maar bewoners van Texel geen 
zeehonden mogen vangen? De 
jaarlijkse opbrengst van zeiljacks van 
Texeler waddenzeehondenbont zou 
gebruikt kunnen worden voor 160 
interessant ecologisch zeeonderzoek, 
waar nu niemand voor wil betalen. 
Morele bezwaren zijn er niet: iedereen 
loopt toch ook op koeienbont? 
Bovendien levert de jachtlustige 165 
medemens het landelijke gebied 
honderdduizenden euro’s op door de 
pacht die de jachtverenigingen moeten 
betalen. Natuurorganisaties zouden 
direct van alle opbrengsten kunnen 170 
profiteren. Er zijn de afgelopen tien 
jaar vaker dit soort voorstellen gedaan, 
maar die ketsten allemaal af op de 
sentimenten van natuurfreaks. 
(10) Dan is er nog het toerisme waarin 175 
ons wild in een meer levende vorm 
centraal kan staan. Tegenwoordig is 
door de grote toename van walvis-
achtigen, ‘whalewatchen’ mogelijk op 
de Noordzee. Volgens ecologische 180 
paniekberichten zouden hier meer 
walvissen voorkomen doordat ze 
elders geen voedsel meer kunnen 
vinden. Maar zie daar ook eens de 
positieve kant van: meer Nederlanders 185 
kunnen nu dichter bij huis van deze 
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dieren genieten! En zo zijn er vele 
varianten van natuurgenot dat niet 
achter een hek beleefd hoeft te 
worden. 190 
(11) Maar liefst veertig procent van de 
Nederlandse dagtrips bestaat uit een 
dagje naar de natuur. Daar zijn 
miljarden mee gemoeid. Maar tot nu 
toe betaalt de consument nauwelijks 195 
rechtstreeks aan landschaps-
beheerders en boeren, zoals je bij-
voorbeeld in het Van Gogh-museum 
voor cultuur zou doen. Het is gek dat 
men voor parkeren wel wil betalen, 200 
maar terugschrikt voor entreegeld bij 
natuurparken en stiltegebieden. Ook 
aan publiekszijde is een lichte 
mentaliteitsverandering wenselijk. 
(12) Natuurfinanciering kan platte-205 
landsgemeentes ervan weerhouden 
hun landelijke kwaliteiten te verpesten 
met blokkendozenparken vol ge-
subsidieerde bedrijfsterreinen, die 
vergeefs met ‘hotspots’ in de Randstad 210 
moeten concurreren. Met miljoenen 
EU-subsidie en staatssteun is veel 
landelijk natuurschoon verloren 
gegaan, terwijl het veel verstandiger 

was geweest om in te zetten op groen-215 
recreatie en streekeigen kwaliteit.  
(13) Er zijn ideeën genoeg om ten 
behoeve van de natuur meer geld uit 
de natuur te halen dan nu gebeurt, 
zonder aanspraak te maken op de 220 
staatsruif. Alleen vereist dat beëindi-
ging van de valse tegenstelling tussen 
natuur en economie. De al dertig jaar 
overheersende mensvijandige visie op 
natuur die deze tegenstelling ver-225 
oorzaakte, heeft meer schade toege-
bracht aan natuurbescherming dan de 
eco-lobby wil toegeven. De meeste 
natuurorganisaties ontdekken lang-
zamerhand zelf ook dat de al dertig 230 
jaar durende klaagzang over de 
kwaliteit van de natuur, de natuur-
bescherming op de lange termijn 
frustreert. Een frissere benadering is 
nodig: niet meer hameren op een 235 
ecologisch schuldcomplex, maar meer 
marktdenken met oog voor de lokale 
economie. Alleen natuur die mensen 
voordeel en genot geeft, blijft op de 
lange duur behouden. En het idee dat 240 
alleen een mensloze wildernis goed 
genoeg is, moet in de prullenbak.

 
naar: Rypke Zeilmaker 

 uit: HP/De Tijd, 18 november 2005 
 
 

Tekst 2  
 

Kunstmest voor het brein 
 

1  De jeugd van tegenwoordig heeft 
een gebrekkige algemene ontwikkeling. 
De meeste jongeren hebben nog nooit 
van Horatius of Bonifatius gehoord. 
Ook hun kennis van vakken die van 
praktisch belang zijn voor onze toe-
komst, zoals ecologie, genetica en 
technologie, schiet tekort. Het is een 
internationaal probleem. “Ouders, gooi 
die Game Boy weg, doe de televisie uit 
en zet je kinderen aan het huiswerk”, 

schreef de Amerikaan Thomas 
Friedman onlangs, “want de mensen in 
China en India hongeren naar jullie 
banen.” Hij waarschuwt ervoor dat 
China en India het Westen economisch 
zullen overvleugelen als we er niet voor 
zorgen dat onze jeugd beter is gekwali-
ficeerd voor de complexe banen van een 
innoverende kenniseconomie. 

2  De beste kwalificatie om te kunnen 
slagen is een hoog IQ, dat in belang-

Pagina: 467Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-039b 5 lees verder ►►►

rijke mate bepaalt of een jongere de 
flexibiliteit en het leervermogen heeft 
om succesvol te zijn in een competi-
tieve, snel veranderende economie. Het 
vreemde is dat, ondanks alle klachten 
over het onderwijs, het gemiddelde IQ 
in westerse landen voortdurend stijgt. 
Onze jeugd weet steeds minder, maar 
wordt wel steeds slimmer. Volgens de 
Amerikaan Steven Johnson hebben we 
die toegenomen intelligentie nu juist te 
danken aan de Game Boy en de 
televisie. Hij betoogt dat de door veel 
ouders verafschuwde videospelletjes en 
tv-programma’s de intelligentie 
verhogen op een manier waarop de 
school dat niet kan. 

3  Computergames en populaire tv-
programma’s zijn in de loop der jaren 
steeds ingewikkelder geworden. Het 
aloude Pac-Man (het gele happertje) 
was een simpele oefening in hand-
oogcoördinatie en het herkennen van 
patronen. Moderne Pokémon-video-
games en Doom (een sciencefiction-
avontuur in de ruimte) eisen veel meer 
van de speler. Johnson illustreert de 
complexiteit van moderne games door 
te wijzen op een ‘walk through’ (een 
informele handleiding) voor Grand 
Theft Auto III (een ontsnapte crimineel 
moet uit handen van politie en straat-
bendes blijven) die maar liefst 53.000 
woorden lang is. 

4  Populaire tv-series uit de jaren 
zestig en zeventig zijn naar heden-
daagse normen zo simpel dat het 
moeilijk voorstelbaar is dat er ooit 
volwassenen naar keken. De kijker 
hoefde maar een handvol personen te 
leren kennen, de karakters waren 
clichématig en er was een duidelijk 
onderscheid tussen ‘good guys’, 
sukkels, en ‘bad guys’. Elke episode had 
één verhaallijn, die zich bewoog naar 
een voorspelbaar happy end: de 
schurken werden gevangen, de hoofd-
personen overleefden. De eerste politie-
serie met meervoudige verhaallijnen 

was Hill Street Blues (1981). In een 
aflevering speelden soms tien verhaal-
lijnen door elkaar heen, waren de 
karakters complexer, de plots 
ingewikkelder en lag het tempo hoger. 
Deze serie wordt weer ver overtroffen 
door The Sopranos. Hier lopen de 
verhaallijnen veel langer door, hebben 
ze meer om het lijf en is er geen 
duidelijk onderscheid tussen hoofd-
verhaal en bijvertellingen.  

5  Johnson denkt dat de toename van 
de complexiteit van het massa-
amusement iets te maken heeft met de 
toename van het gemiddelde IQ. Als we 
eenmaal volwassen zijn, stopt het IQ 
met groeien; volwassenen worden met 
het verstrijken der jaren wel wijzer, 
maar niet slimmer. Maar per generatie 
worden we wél steeds intelligenter. 
Vanaf 1932 is de intelligentie van de 
gemiddelde negentienjarige Neder-
lander met zo’n 25 IQ-punten toege-
nomen. Een vergelijkbare toename van 
de intelligentie zien we in andere 
welvarende landen. Een halve eeuw 
geleden scoorde een gymnasiumleerling 
vaak slechter op intelligentietests dan 
een hedendaagse havist op dezelfde 
tests. Er gebeurt dus iets in de eerste 
twintig levensjaren waardoor de jeugd 
van tegenwoordig slimmer is dan de 
jeugd van vroeger. 

6  Tot nu toe zijn verschillende ver-
klaringen onderzocht voor de toename 
in intelligentie (naar zijn ontdekker het 
Flynn-effect genoemd), maar geen 
enkele is afdoende. In 1932 waren veel 
negentienjarigen in armoede opge-
groeid en schoten de voeding en 
gezondheidszorg naar hedendaagse 
normen vaak tekort. Dergelijke ont-
beringen zijn slecht voor de hersenen 
en drukken het IQ naar beneden. Een 
halve eeuw later is vrijwel iedere jonge 
Nederlander in relatieve welvaart 
opgegroeid. Die gunstige omstandig-
heden zouden ervoor hebben gezorgd 
dat negentienjarigen in 1982 zes IQ-

Pagina: 468Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-039b 6 lees verder ►►►

punten slimmer waren dan hun leeftijd-
genoten in 1932. Maar onderzoek wijst 
uit dat de lichting van 1982 twintig 
punten intelligenter was dan die van 
1932. Er is dus een stijging van veertien 
punten, die we niet kunnen verklaren 
uit de toegenomen welvaart. 
Momenteel eten we niet beter dan in 
1982 en zijn we ook niet gezonder, 
maar het IQ blijft nog steeds stijgen. 

7  In 1932 gingen arbeiderskinderen 
vaak meteen na de lagere school aan 
het werk. De introductie van langdurig 
onderwijs voor iedereen kan het 
gemiddelde IQ iets hebben verhoogd. 
De leerlingen leren omgaan met 
symbolen (cijfers, letters) en maken bij 
veel vakken kennis met systematiek, 
bijvoorbeeld bij rekenen en gramma-
tica. Die langdurige oefeningen helpen 
bij het oplossen van de puzzeltjes van 
de IQ-tests. Maar als een leerling 
eenmaal die basisvaardigheden onder 
de knie heeft, kunnen extra jaren op 
school wel zijn kennis, maar niet zijn 
IQ vergroten. Er zijn namelijk tot nu 
toe geen onderwijsvernieuwingen 
ontdekt die een positieve invloed op het 
IQ hebben. Dus kunnen we ervan 
uitgaan dat het effect op het nationale 
IQ van een algemene leerplicht tot 
zestien jaar enige tijd na de invoering 
ervan zou moeten zijn uitgewerkt. 

8  Een derde verklaring van het Flynn-
effect is dat iedere nieuwe generatie 
scholieren beter is getraind in het 
maken van IQ-tests dan de vorige. De 
betere score zou dan schone schijn zijn. 
Maar er is geen enkele aanwijzing voor 
dat de uitkomsten van een IQ-test de 
intelligentie verkeerd zouden 
inschatten. 

9  Genetische aanleg heeft ook een 
grote invloed op het IQ. Als genieën 
veel kinderen krijgen en domoren 
weinig, worden genen voor een hoge 
intelligentie in een volgende generatie 
steeds algemener. Het gemiddelde IQ 
in ons land zou dan per generatie 

stijgen. Maar het is helemaal niet zo dat 
intelligente mensen de meeste kinderen 
krijgen. Integendeel: ouders met een 
benedengemiddeld IQ krijgen boven-
gemiddeld veel kinderen. In aanleg zijn 
we dus niet slimmer dan een halve 
eeuw geleden. Er moet dus een raadsel-
achtige omgevingsfactor zijn die ervoor 
zorgt dat we wat het IQ betreft het 
maximale eruit halen van wat er van 
nature in zit. 

10  Is de massacultuur verantwoorde-
lijk voor het Flynn-effect? Of is het 
verband omgekeerd: zijn video-
spelletjes en tv-series ingewikkelder 
geworden omdat we met ons hoge IQ 
hogere eisen stellen aan het amuse-
ment? In 1932 waren radio, bioscoop en 
stripverhalen de media van de massa-
cultuur en dat zou nog ruim twintig jaar 
zo blijven. Die drie media zorgden voor 
een enorme verrijking van de zintuig-
lijke ervaringen, maar men kon ze 
tamelijk passief consumeren. Daarom 
is het waarschijnlijker dat de toename 
van het IQ in die periode eerder te 
maken had met betere voeding en 
gezondheidszorg en meer algemeen 
onderwijs. De theorie van Johnson lijkt 
vooral geschikt om de toename van het 
IQ in de afgelopen kwart eeuw te 
verklaren, toen de massacultuur de 
consument de kans gaf een veel 
actievere rol te spelen. Johnson ver-
moedt dat de consument slim genoeg 
was geworden om ingewikkelde spellen 
en programma’s te waarderen en dat de 
volgende generatie dankzij die spellen 
en programma’s nog slimmer wordt. 

11  Door ons verleden als jager en 
verzamelaar en hypersociaal dier zijn 
onze hersenen erop ingesteld een 
omgeving te verkennen en te door-
gronden: waar zijn de voedselbronnen, 
de gevaarlijke plekken, de vijanden, de 
bondgenoten? En vooral: hoe kan ik die 
omgeving en de wezens die erin leven 
optimaal benutten om te overleven en 
te floreren? Voor ieder opgelost pro-
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bleem geven de hersenen een stoot 
dopamine als beloning, en die 
motiveert om door te gaan met ‘spelen’ 
en een hoger niveau te bereiken. Het 
zou best kunnen dat daardoor nieuwe 
neurale circuits ontstaan en de 
intelligentie toeneemt. 

12  Videogames spelen optimaal in op 
het beloningssysteem van de hersenen 
– daarom zijn ze zo verslavend. Een 
videogame is niet een spel zoals 
kinderen in de jaren vijftig of zestig 
speelden. Mens-erger-je-niet of 
dammen hebben spelregels die je kent 
als je gaat spelen. Bij een videogame 
moet je al spelend achter de regels zien 
te komen. Het spel is ontworpen om 
niet direct begrepen te worden.  
De speler moet als amateur-
wetenschapper hypothesen ontwikkelen 
over hoe de wereld die hij verkent in 
elkaar zit, die in de praktijk toetsen, 
eventueel verwerpen en weer nieuwe 
bedenken. Soms moet hij zelfs de regels 
aanpassen om een beloning te krijgen. 

Hij wordt geconfronteerd met allerlei 
problemen die hij nooit een voor een of 
gelijktijdig kan oplossen. Hij moet een 
hiërarchie in de problemen aanbrengen 
en een strategie verzinnen.  

13  Ook televisie gaat steeds meer 
lijken op kunstmest voor het brein. In 
plaats van een lineaire voorstelling 
waarbij je je afvraagt hoe het afloopt, 
krijg je een complexe omgeving en een 
netwerk van relaties voorgeschoteld, 
waarbij je je afvraagt hoe alles in elkaar 
zit en volgens welke regels het spel 
wordt gespeeld. Dat is geen passieve 
consumptie meer, maar actief denk-
werk. 

14  De tijd zal leren of Johnson gelijk 
heeft. Zijn vierjarig zoontje speelt 
’s ochtends rechtstreeks uit bed inter-
actieve spelletjes op de website van 
Sesamstraat. Hij is al een ‘game boy’ 
voordat hij kan lezen of schrijven. Nu 
nog even afwachten of hij intelligenter 
wordt dan zijn vader.

 
naar: Marcel Roele 
uit: HP/De Tijd, 19 augustus 2005 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

einde  800023-1-039b* 
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tijdvak 2 
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13.30 - 16.30 uur 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 25 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld 
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Tekst 1  We leven veel te snel 
 
 
De eerste alinea van een tekst kan onder andere de volgende functies hebben: 
1 het aanduiden van het onderwerp 
2 het formuleren van de probleemstelling  
3 het stellen van de hoofdvraag 
4 het verwoorden van een constatering  

1p 1 Welke functie(s) heeft de eerste alinea van de tekst ‘We leven veel te snel’? 
A 1 en 2 
B 1 en 4 
C 1, 2 en 3 
D 2, 3 en 4 
 

1p 2 Wat kan je opmaken uit de uiteenzetting over de stoomtrein in alinea 2? 
Je kunt eruit opmaken dat 
A de bezorgdheid over de invloed van snelheid op het denken van de mens 

typisch iets voor intellectuelen is. 
B de mens steeds meer techniek ontwikkelt om de gaten in de tijd op te 

kunnen vullen met snellere bezigheden. 
C er geen grenzen meer zijn aan de snelheid die de mens aan zijn manier van 

leven kan geven. 
D het idee dat meer snelheid een negatief effect op de geest van de mens 

heeft, bepaald niet nieuw is.  
 
In de regels 103-105 legt de auteur uit dat ‘burn-out’ een metafoor is, die hier 
wel past. 

1p 3 Waar staat burn-out hier dan voor? 
A Burn-out betekent dat hitte en snelheid in wezen een en hetzelfde zijn. 
B Burn-out houdt in dat alle beschikbare energie door overdadige activiteit 

‘verbrand’ is . 
C Burn-out is het oneindig kunnen doorgaan zonder tekorten aan de 

benodigde energie. 
D Burn-out wil zeggen dat er geen grenzen meer zijn aan noodzakelijke arbeid. 
 
“In zekere zin is tijdbesparing dus het tegenovergestelde van geldbesparing.” 
(regels 126-128)  

2p 4 Leg uit hoe het komt dat tijdbesparing door de informatierevolutie een uitwerking 
heeft die tegenovergesteld is aan die van geldbesparing. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 30 woorden. 
 
“Inmiddels zien we als gevolg van de informatierevolutie een opeenstapeling van 
een heel nieuwe reeks schaarse goederen.” (regels 141-144)  

2p 5 Om welke nieuwe schaarse goederen gaat het in de tekst ‘We leven veel te 
snel’? 
Maak voor je antwoord gebruik van de alinea’s 6 tot en met 8. 
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“Hieruit blijkt dat mijn filters nog werken (…)” (regels 162-163) 
De auteur trekt deze conclusie nadat hij heeft verteld dat hij niet zoveel boeken 
koopt als zijn vader vroeger deed.  

1p 6 Wat is tegen deze achtergrond de uitwerking van de ‘filters’? 
A De filters voorkomen dat hij zijn kostbare tijd besteedt aan lezen. 
B De filters zijn erop gericht om aanschaf van boeken tegen te gaan. 
C De filters zorgen ervoor dat hij alleen nuttige informatie binnenkrijgt. 
D De filters zorgen ervoor dat hij zijn tijd gebruikt voor belangrijke zaken. 
 
“Nog tot in de 19de eeuw was ‘deep reading’ een vertrouwde en gerespecteerde 
bezigheid.” (regels 190-192)  

1p 7 Welke suggestie wordt met deze constatering gewekt? 
A Tegenwoordig hebben mensen geen tijd meer om veel boeken te lezen. 
B Tegenwoordig kunnen de meeste mensen veel sneller lezen dan vroeger. 
C Tegenwoordig worden vrijwel alleen boeken gelezen die men snel uit heeft. 
D Tegenwoordig wordt niet meer zoveel waarde gehecht aan aandachtig 

lezen.  
 
“De tijd die we eigenlijk hadden moeten gebruiken voor alles of niets (…) wordt 
doorlopend gevuld.” (regels 222-226) 

1p 8 Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? 
A De extra tijd, verkregen door de versnelling, zouden we niet aan nieuwe 

activiteiten moeten besteden, maar aan niets doen. 
B De tijdbesteding in onze maatschappij is vooral op versnelling gericht, 

waardoor er meer voor elkaar komt. 
C De versnelling in tijd is een goede stimulans om de extra ruimte in te vullen 

met nog meer bezigheden. 
D Wie door de versnelling in tijd meer vrije tijd overhoudt, komt eindelijk toe 

aan informatie- en mediaconsumptie. 
 
“Een maatschappij zonder zulke gaten staat met een enorme snelheid stil (...)” 
(regels 236-238)  
In deze zin is sprake van een paradox, dat wil zeggen van iets wat in strijd is 
met wat je verwacht. 

3p 9 Leg uit hoe het kan dat de maatschappij, blijkens de tekst ‘We leven veel te 
snel’, stilstaat terwijl toch snelheid wordt gemaakt. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 35 woorden. 
 

1p 10 Waarom is het, gelet op de gedachtegang in alinea 11 en 12, van groot belang 
dat we zorgen voor “genoeg gaten in de tijd” (regel 248)?  
Met “genoeg gaten in de tijd” 
A creëren we een leven gevuld met meer informatie en kennis. 
B kunnen we ons onttrekken aan de grote invloed van de massamedia.  
C scheppen we belangrijke voorwaarden voor vooruitgang in onze wereld. 
D zorgen we voor voldoende gelegenheden om weer nieuwe informatie op te 

doen. 
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Om de functies van alinea’s aan te duiden worden onder andere de volgende 
functiewoorden gebruikt: 
argument, conclusie, constatering, definitie, gevolg, oorzaak, stelling, 
tegenstelling, toelichting, voorbeeld en weerlegging. 

1p 11 Benoem de functie van alinea 5 door een van de bovenstaande functiewoorden 
te kiezen. 

1p 12 Benoem de functie van alinea 6 door een van de bovenstaande functiewoorden 
te kiezen. 

1p 13 Benoem de functie van alinea 7 door een van de bovenstaande functiewoorden 
te kiezen. 
 
 
tekstfragment 1 
 
 
Een halve bekende vertelt je op een feestje hoe interessant de runologie 
eigenlijk is en dat boeren in Dalekarlië nog runentekens herkennen. 
“Dalekarlië?” vraag je oprecht maar onverstandig. Maar weet je dan niet waar 
dat ligt? En een uur later zit je daar nog, als een door een slang verlamd konijn 
en het enige wat je kunt denken is: hoe kom ik hier zonder kleerscheuren weg? 
Wanneer houdt het op? Ik heb wel eens geprobeerd uit te rekenen hoeveel tijd 
ik op die manier als gevangene heb doorgebracht. Ik schat toch wel alles bij 
elkaar een jaar, misschien wel twee. Ik had in de tussentijd driehonderd-
vijfenzestig boeken kunnen lezen, een moestuin kunnen beginnen, vlieglessen 
kunnen nemen, een ander leven gaan leiden. Maar dat alles zat er niet in. Als ik 
deskundige van het leven was, zou ik willen onderzoeken waarom we ons soms 
zo verbijsterend vervelen en ergeren, terwijl er toch veel aardiger dingen te doen 
zijn. De enige reden die ik kan bedenken, is dat we zo nu en dan moeten 
worden gewezen op de onmaakbaarheid van het bestaan.  
(naar: Rob Schouten, uit: Trouw, 25 mei 2007) 
 
 

2p 14 Leg met eigen woorden uit dat in tekstfragment 1 en in de tekst ‘We leven veel 
te snel’ een andere invulling wordt gegeven aan het begrip ‘verveling’, gelet op 
alinea 11. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 
De tekst ‘We leven veel te snel’ kan na de inleidende alinea’s 1 en 2 worden 
opgesplitst in enkele delen die van de volgende kopjes kunnen worden voorzien:  
deel 1: Versnelling in de communicatie  
deel 2: Problemen ten gevolge van de versnelling 
deel 3: Langzame bezigheden 
deel 4: Noodzaak om snelheid op te heffen 

1p 15 Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 16 Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 17 Bij welke alinea begint deel 4? 
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1p 18 Welke van de onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van de tekst ‘We 
leven veel te snel’ het beste weer? 
A De huidige maatschappij komt, als gevolg van de toegenomen versnelling, 

juist in tijdnood, waarbij vrijwaring van informatie en tijd voor trage 
bezigheden schaars geworden zijn. 

B In de huidige maatschappij komen mensen steeds minder toe aan rust en 
creativiteit; dat is de prijs die zij betalen voor de verbeteringen op het gebied 
van informatie en communicatie.  

C In onze samenleving is er te weinig tijd voor ontspanning en creativiteit; dat 
is vreemd, want nu alles zoveel sneller gaat, zou het meer voor de hand 
liggen dat mensen tijd overhouden. 

D Onze maatschappij wordt tegenwoordig gekenmerkt door versnelling en zal, 
als we er niets tegen ondernemen, uiteindelijk geestelijk en intellectueel tot 
stilstand komen. 

 
1p 19 Wat is de belangrijkste functie van alinea 12, gelet op de gedachtegang van de 

gehele tekst? 
A aanbeveling 
B afweging 
C beoordeling  
D samenvatting 
 
“Versnelling lijkt zelfs een wezenskenmerk van de moderne tijd te zijn.” (regels 
11-13) 

1p 20 Met welk soort argumentatie wordt deze bewering onderbouwd? 
argumentatie op basis van  
A deskundigheid 
B feiten 
C geloof 
D gezag 
 
“We weten allemaal dat sommige dingen alleen langzaam kunnen worden 
gedaan.” (regels 181-183)  

1p 21 Welk type drogreden komt in dit citaat voor? 
A cirkelredenering 
B onjuiste oorzaak-gevolg relatie 
C ontduiking van bewijslast 
D overhaaste generalisatie 
 
In alinea 8 tot en met 10 somt de schrijver een aantal voorbeelden op:  
kinderen krijgen, een boom kweken, getrouwd zijn, lezen, brieven schrijven, het 
vervaardigen van gerookte ham. Deze opsomming betreft een aantal zaken die 
volgens de schrijver “alleen langzaam kunnen worden gedaan” (regels 182-183). 

1p 22 Waarom zijn deze zaken onderling vergelijkbaar? 
A De schrijver geeft een opsomming van na te streven dingen. 
B De schrijver noemt voorbeelden van vóór het digitale tijdperk. 
C Deze zaken passen in de paradox van de informatierevolutie. 
D Deze zaken zijn vergelijkbaar op het punt van de trage ontwikkeling. 
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“Zo wordt onze maatschappij steeds meer gekenmerkt door versnelling.” (regels 
207-209)  

1p 23 Met welk soort argumentatie wordt dit standpunt onderbouwd?  
argumentatie op basis van 
A feiten 
B gezag 
C intuïtie 
D voorbeelden 
 
 
tekstfragment 2 
 
 
Ook fitness moet in de hoogste versnelling, want lange uren in het 
fitnesscentrum zijn niet alleen vermoeiend, we hebben er toch domweg geen tijd 
meer voor. De toekomst van fitness zou dan ook gelegen zijn in vormen van 
‘flitsfitness’, waarin oefeningen niet langer duren dan acht à tien minuten, 
hooguit. 
In een recent artikel in de Volkskrant stelt Boris Sala van Fast Fit, dat die manier 
van trainen ook het beste aansluit op de fysieke gesteldheid van de mens. “Wij 
zijn er gewoon niet op gebouwd om een uur te spinnen of twee uur te fietsen. 
We zijn niet meer dan een veredelde aap, die hooguit enkele minuten wil 
vluchten of vechten om daarna lekker te eten en uit te rusten.” 
Dat de mens een soort van ‘veredelde aap’ is, mag dan kloppen, de stelling dat 
die ‘aap’ er niet op gebouwd is om een uur te spinnen of twee uur te fietsen, is 
evident onwaar. Uit antropologisch onderzoek blijkt dat de huidige mens nog 
steeds het lichaam heeft van zijn prehistorische voorganger pakweg een jaar of 
40.000 geleden. Dat is gemaakt voor verzamelen en jagen, en daar was onze 
homo sapiens een groot deel van de dag mee bezig. In heel arme landen zien 
we die praktijk nog steeds: mensen (meestal vrouwen!) zijn minimaal acht tot 
tien uur bezig om hout te sprokkelen, voedsel te vergaren, water te halen, en dat 
niet voor ‘three square meals a day’, maar voor een of twee karige maaltijden.  
Dat prehistorische lichaam is geëvolueerd in een situatie die je zou kunnen 
omschrijven als ‘hard voor weinig’, maar leeft nu energetisch/calorisch in 
Luilekkerland met fastfood, waar de Big Burgers en frisdranken voortdurend 
binnen handbereik zijn. In zo’n klimaat redt die ‘veredelde aap’ het met 
flitsfitnessworkouts van acht tot tien minuten niet. Hoe gejaagd ook, hij zal 
moeten werken met dat lijf. 
(naar: Hans Wassink, uit: website Eigen kracht - benaderd juni 2007) 
 
 
In tekstfragment 2 is ‘flitsfitnesstraining’ een negatief begrip. Hiervoor wordt het 
argument aangevoerd dat de moderne mens van nature veel beweging nodig 
heeft en door te snel te willen fitnessen (in een maatschappij vol ongezond 
voedsel) een minder goede conditie zal krijgen.  

3p 24 Op grond van welke overweging zal ook de auteur van de tekst ‘We leven veel 
te snel’ ‘flitsfitnesstraining’ afkeuren?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 40 woorden. 

Pagina: 476Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-039o 7 lees verder ►►►

In de tekst ‘We leven veel te snel’ kunnen meerdere tekstdoelen onderscheiden 
worden.  

1p 25 Welke combinatie geeft de beste typering? 
Het tekstdoel van de tekst ‘We leven veel te snel’ is 
A in de eerste helft vooral amuserend, in de tweede helft vooral activerend. 
B in de eerste helft vooral betogend, in de tweede helft vooral informerend. 
C in de eerste helft vooral uiteenzettend, in de tweede helft vooral 

beschouwend. 
 
 

Tekst 2  Alleen minder eten helpt 
 

22p 26 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 
woorden van de tekst ‘Alleen minder eten helpt’. Uit de samenvatting moet voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet heeft gelezen, duidelijk worden: 
− waarom gesproken wordt van een collectieve voedingscrisis en wat de twee 

oorzaken van deze crisis zijn; 
− wat het voornaamste gevolg van deze collectieve voedselcrisis is;  
− waarom de adviezen van de Gezondheidsraad mensen niet voldoende 

helpen af te vallen en welke twee verklaringen er zijn voor de 
hardnekkigheid van het overgewichtprobleem; 

− welke twee manieren om het probleem aan te pakken niet werken en 
waarom niet; 

− welke twee manieren om het probleem aan te pakken wel werken en 
waarom. 

 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  H-ne-o* 800047-2-039o* 
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Tekst 1 
 

WE LEVEN VEEL TE SNEL 
 
(1) Stel, je moet de geschiedenis van 
de afgelopen honderd jaar weergeven 
in één woord waarmee die periode 
glashelder wordt samengevat. Welk 
trefwoord zou je dan kiezen? Oorlog? 5 
Technische ontwikkeling? Mondiali-
sering? Bevolkingsgroei? Milieucrisis? 
Ik zou het woord ‘versnelling’ kiezen. 
Vrijwel elke vorm van menselijke 
activiteit is de laatste eeuw immers 10 
enorm versneld. Versnelling lijkt zelfs 
een wezenskenmerk van de moderne 
tijd te zijn. 
(2) Begin 19de eeuw maakten de 
toenmalige intellectuelen zich ongerust 15 
over de psychologische gevolgen van 
die nieuwe uitvinding, de stoomkoets – 
of de trein, zoals we hem tegen-
woordig noemen. Ze dachten dat deze 
een reissnelheid mogelijk maakte die 20 
schadelijk was, omdat de reiziger zijn 
blik niet meer vrij en op zijn gemak 
over het omringende landschap kon 
laten dwalen. De gemiddelde snelheid 
van de eerste treinen was zo’n 25 25 
kilometer per uur. Die zou al snel toe-
nemen. De meeste dingen die mensen 
deden, gingen immers steeds sneller. 
Met de bijna gelijktijdige introductie 
van het stoomschip en de telegraaf in 30 
de jaren dertig van de 19de eeuw, 
versnelde de communicatie enorm.  
De productie versnelde met de 
industrialisatie en, veel later, met de 
automatisering. De oorlog versnelde 35 
dankzij de tank, het gevechtsvliegtuig 
en de middellangeafstandsraket. Ter 
illustratie: nog maar honderd jaar 
geleden stond de snelheid van de 
oorlog gelijk aan de snelheid van een 40 
goed getraind paard.  
(3) De opvallendste vormen van ver-
snelling in onze huidige maatschappij 
hebben te maken met informatie en 

communicatie. Amper twintig jaar 45 
geleden, toen ik als jong antropoloog 
veldwerk op Mauritius deed, hield ik 
contact met familie en vrienden door 
middel van luchtpost. De brieven 
waren gemiddeld zo’n anderhalve 50 
week onderweg en als we elkaar 
binnen een paar dagen antwoordden, 
ontwikkelde zich een maandelijks 
communicatieritme. Als ik mijn moeder 
wel eens belde om haar te zeggen dat 55 
ik nog leefde, duurde het zowat een 
dag eer ik zover was. Eerst moest ik 
halverwege de ochtend een bus van 
het dorp naar de stad nemen, dan 
moest ik door het drukkende, 60 
groezelige Port-Louis naar het hoofd-
postkantoor lopen en in de rij op mijn 
beurt wachten, voordat mijn naam 
werd afgeroepen en ik eindelijk een 
paar minuten via een slechte telefoon-65 
verbinding kon praten. Vijftien jaar 
later had ik uit elk redelijk dorp op 
Mauritius eenvoudig toegang tot mijn 
e-mailadres en kon ik uit het palmbos 
van mijn keuze zonder probleem naar 70 
huis bellen. Er waren geen in-
gebouwde vertragingsmechanismen 
meer die de communicatie met de 
buitenwereld afremden. 
(4) Ons communicatieritme is dus in 75 
een rap tempo versneld. Berichten 
worden in steeds kleinere pakketjes 
geperst om in de slinkende tijd te 
passen die we (nog) ter beschikking 
hebben. Ik krijg wel eens een standje 80 
dat ik te snel praat. Mijn vaste 
antwoord is, naast het plichtmatige 
excuus, dat ik daarin niet de enige 
ben. De gemiddelde spreeksnelheid is 
sinds 1950 met meer dan 50 procent 85 
toegenomen, en niet alleen de 
spreeksnelheid: vrijwel alles in ons 
leven gaat sneller. We hebben altijd 
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haast: slapen doen we in ons deel van 
de wereld zelfs minder dan honderd 90 
jaar geleden, ruwweg anderhalf uur 
minder.  
(5) De wereld waarin we tegenwoordig 
leven, wordt verbonden door tal van 
directe netwerken en we krijgen al 95 
jarenlang te horen hoe bevrijdend deze 
zijn en hoe ze onze mondigheid be-
vorderen. Toch voelen de meesten van 
ons zich helemaal niet zo bevrijd. In 
plaats daarvan voelen we ons dikwijls 100 
overwerkt en gestrest. Burn-out is 
inmiddels een normale diagnose. Burn-
out is overigens een metafoor. De 
natuurkunde heeft ons geleerd dat 
hitte en snelheid één en hetzelfde zijn: 105 
beweging produceert warmte. Hoe 
sneller iets beweegt hoe warmer het 
wordt, tot het uiteindelijk opbrandt. In 
deze tijd van flexibele arbeid en directe 
communicatie zijn er geen grenzen 110 
aan de arbeid, en trouwens ook niet 
aan andere bezigheden. De mogelijk-
heden zijn oneindig. Er is altijd wel iets 
wat we hadden kunnen doen of had-
den moeten doen, liefst gisteren. We 115 
doen ons werk sneller en efficiënter 
dan ooit tevoren, dankzij de nieuwe 
technieken. Maar in plaats van te 
profiteren van deze toegenomen 
efficiëntie door minder te werken, 120 
vullen we de bespaarde tijd op met 
meer en snellere bezigheden.  
(6) Dit is een van de grote paradoxen 
van de informatierevolutie: hoe meer 
tijd we besparen, hoe minder tijd we 125 
voorhanden hebben. In zekere zin is 
tijdbesparing dus het tegenover-
gestelde van geldbesparing. Zo heeft 
de informatierevolutie ons misschien 
iets over schaarste geleerd. Nog maar 130 
enkele generaties geleden waren de 
schaarse middelen meestal voedsel, 
huisvesting, materiële zekerheid.  
In ons deel van de wereld zijn die 
problemen bijna allemaal opgelost. 135 
Toen ik opgroeide, in de jaren zeven-
tig, dacht menigeen van ons – naar 

later bleek terecht – dat schone lucht 
en onbedorven natuur binnenkort 
schaarse goederen zouden worden. 140 
Inmiddels zien we als gevolg van de 
informatierevolutie een opeenstapeling 
van een heel nieuwe reeks schaarse 
goederen. Ze zijn onzichtbaar en niet 
te kwantificeren, maar daarom niet 145 
minder reëel. Wie zou vijftig jaar ge-
leden hebben geloofd dat de vrijwaring 
van informatie een schaars goed zou 
worden? Maar dat is wel gebeurd.  
(7) Toen mijn vader in de jaren vijftig 150 
een jongeman was, begon hij boeken 
te kopen. Ik weet nog dat zijn idee van 
een leuke zaterdag bestond uit een 
tochtje naar de stad, een paar bezoek-
jes aan boekhandels en een café en 155 
dan weer naar huis, onder het lopen 
blij zwaaiend met een zware tas zojuist 
gekochte boeken. Mijn idee van een 
leuke zaterdag is nagenoeg hetzelfde, 
maar met één verschil: na de bezoek-160 
jes aan de boekhandels ga ik liefst met 
lege handen naar huis. Hieruit blijkt dat 
mijn filters nog werken en me in elk 
geval tot op zekere hoogte in staat 
stellen me te beschermen tegen het 165 
volstrekt verwarrende informatie-
bombardement. Als het kon, zou ik me 
liever een half jaar in één dialoog van 
Plato1) verdiepen dan in diezelfde tijd 
vijftig boeken lezen. Maar dat zou 170 
onmogelijk zijn. Er is altijd te veel dat 
gedaan moet worden en de tijd is 
schaars.  
(8) Filters en vrijwaring van informatie 
worden iets begerenswaardigs. 175 
Misschien zouden we een e-mailvrije 
dag moeten invoeren, alleen maar om 
ons te herinneren aan de tragere 
ritmen die het menselijk leven vóór de 
computer en de mobiele telefoon 180 
bepaalden. We weten allemaal dat 
sommige dingen alleen langzaam 
kunnen worden gedaan. Kinderen 
krijgen bijvoorbeeld, of een boom 
kweken, of getrouwd zijn; dat zijn trage 185 
bezigheden. Daar gunnen we ons de 
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tijd niet meer voor; zelfs onszélf leren 
kennen lukt alleen maar langzaam.  
(9) Lezen was ook altijd zo’n trage 
bezigheid. Nog tot in de 19de eeuw 190 
was ‘deep reading’ een vertrouwde en 
gerespecteerde bezigheid. Het 
behelsde de trage lezing van een 
boek, uiteindelijk meer dan eens, om 
steeds dieper de inhoud te door-195 
gronden. In onze tijd lijkt een cursus 
snellezen belangrijker, ook al weten 
we dat daarmee iets wezenlijks ver-
loren gaat. Want er gaat iets verloren 
als we dingen die alleen langzaam 200 
gedaan kunnen worden, versnellen. 
Brieven schrijven was ooit een 
kunstvorm, maar ik betwijfel of het erg 
bevredigend zou zijn om over een paar 
generaties een selectie van mijn  205 
e-mails te lezen.  
(10) Zo wordt onze maatschappij 
steeds meer gekenmerkt door ver-
snelling. Een gerookte ham moet als 
het goed is minstens een jaar hangen. 210 
De normale gerookte ham uit mijn 
supermarkt heeft amper gehangen. In 
plaats daarvan wordt bij ‘gerookte’ 
ham het proces versneld door er zout 
water in te spuiten. Hangen, laat staan 215 
een jaar, is er niet meer bij. Waar ik 
woon, lopen mensen ’s ochtends niet 
meer zomaar naar de tram: ze lopen 

naar de tram terwijl ze in hun mobiele 
telefoon praten.  220 
(11) Alles versnelt, en gaten worden 
opgevuld. De tijd die we eigenlijk had-
den moeten gebruiken voor alles of 
niets – rust, verveling, spel, over-
peinzing, liefde, creativiteit – wordt 225 
doorlopend gevuld. Daar schuilt een 
groot gevaar in, want misschien raken 
we wel zo gewend aan een leven van 
doorlopende activiteit of media-
consumptie dat we de stilte en rust 230 
eenvoudigweg niet meer kunnen 
verdragen. 
(12) Er bestaan gaten in de tijd, lang of 
kort, waarin niets bijzonders gebeurt. 
Deze zijn zonder meer essentieel voor 235 
liefde, vrede en creativiteit. Een 
maatschappij zonder zulke gaten staat 
met een enorme snelheid stil, want dat 
is een maatschappij waarin niemand in 
staat is tot een gedachte langer dan 240 
vijf seconden. Als er voortdurend iets 
gebeurt, gebeurt er eigenlijk niets. Dat 
komt doordat er alleen iets kan 
gebeuren wanneer er niets bijzonders 
gebeurt. Daarom is het voor het welzijn 245 
en de vooruitgang van de moderne 
mens van groot belang dat we ervoor 
zorgen genoeg gaten in de tijd te 
creëren. Hopelijk zijn we daartoe nog 
in staat. 250 

 
naar: Thomas Hylland Eriksen 
uit: NRC Handelsblad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Plato: Grieks filosoof (427 v. Chr. - 347 v. Chr) 
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Tekst 2   
 

Alleen minder eten helpt 
 
(1) Nederlanders worden steeds ouder 
en dat is mede te danken aan de 
landbouw- en voedingswetenschap. 
Deze onderzoeksterreinen hebben 
gezorgd voor een ruim aanbod aan 
veilig voedsel en inzicht in de keuze 
welk voedsel het gezondst is. Sinds 
1972 is de sterfte aan hartinfarcten 
meer dan gehalveerd; dat komt ge-
deeltelijk door betere medicijnen en 
operaties, maar ook door de vervanging 
van ongezonde vetten door gezondere. 
(2) Toch staan we nu aan de vooravond 
van een collectieve voedingscrisis die 
uniek is in de geschiedenis. Goedkoop, 
lekker en voortdurend beschikbaar 
voedsel gekoppeld aan steeds minder 
beweging heeft in een razend tempo 
geleid tot overgewicht en vetzucht 
(obesitas). Obesitas is de voornaamste 
oorzaak van diabetes, verder geeft het 
gewrichtsproblemen en vergroot het de 
kans op hart- en vaatziekten en kanker.  
We staan hulpeloos tegenover deze 
epidemie die de gezondheidswinst van 
de afgelopen dertig jaar bedreigt. Er zijn 
wereldwijd nu twee keer zoveel mensen 
die aan overgewicht en vetzucht lijden 
als mensen die honger hebben. 
(3) De nieuwe Richtlijnen Goede Voe-
ding, die de Gezondheidsraad onlangs 
uitbracht, bieden voor het obesitas-
probleem slechts beperkt soelaas. Eén 
van die richtlijnen is een half uur tot een 
uur per dag lopen of fietsen. Onze 
lichamelijke inspanning is inderdaad 
drastisch verminderd dankzij bijvoor-
beeld auto’s en liften. Maar met alleen 
meer bewegen komen we er niet, we 
moeten vooral ook minder eten. Iemand 
die in tien jaar 20 kilo is aangekomen, 
heeft al die dagen zevenhonderd 
calorieën te veel gegeten. Dat is bijna 
twee liter frisdrank of vijftien bitter-

ballen, en het kost per dag anderhalf 
uur op de roeimachine of drie uur lopen 
of fietsen om die te verbranden.  
(4) De nieuwe Richtlijnen zijn solide als 
het gaat over het effect van voeding op 
andere aandoeningen dan overgewicht: 
we moeten gezonde vetten gebruiken 
ter voorkoming van hart- en vaatziekten, 
vezels om constipatie tegen te gaan en 
minder zout om een lagere bloeddruk te 
bereiken. Dat zijn goed onderbouwde 
maatregelen en de supermarkten en de 
industrie staan te trappelen om van die 
‘gezondere’ producten te verkopen. Het 
zal de consument echter niet helpen om 
af te vallen. Weliswaar suggereert de 
Gezondheidsraad voorzichtig dat 
groente en fruit, vezels en minder fris-
drank helpen tegen overgewicht, maar 
eigenlijk heeft de voedingsleer geen 
antwoord op de vraag hoe je de calorie-
inname kunt remmen.  
(5) De populariteit van diëten geeft aan 
dat veel mensen vaak meer om 
esthetische dan om medische redenen 
bezorgd zijn om hun gewicht. Bijna alle 
bekende diëten gaan ervan uit dat 
sommige voedingsmiddelen goed voor 
het gewicht zijn en andere slecht en ze 
verklaren allemaal de oorlog aan vetten 
of koolhydraten. Maar er bestaat geen 
voedsel waarvan je afvalt; de enige weg 
is minder eten. De farmaceutische 
industrie maakt eetlustremmers die de 
trek onderdrukken, maar daarmee val je 
op zijn best een kilo of vijf af, en veel 
eetlustremmers zijn in het verleden uit 
de handel genomen wegens bij-
werkingen.  
(6) Waarom is dat overgewichts-
probleem zo hardnekkig? Dat is in de 
eerste plaats een kwestie van 
genetische selectie. Ons door tien-
duizenden jaren gescherpte instinct is 
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erop gericht om zoveel mogelijk 
calorieën naar binnen te werken en om 
niet onnodig te bewegen. Voedsel-
overvloed en mechanisatie zijn zo 
recent dat we aan het aanpassen van 
de impuls tot eten nog niet zijn toe-
gekomen.  
(7) In de tweede plaats speelt de markt 
in op onze eetzucht door voedsel voort-
durend beschikbaar te maken, ook 
buiten de maaltijden om. Iedere 
voedselproducent, iedere snackbar, 
snoeptent en supermarkt wil eten 
verkopen, en wel zoveel mogelijk. Dat 
betekent ruime openingstijden en hap-
klare verpakkingen in de meest aan-
lokkelijke vormen, ondersteund door de 
verleiding van reclame. De nieuwste 
trend is ‘vingervoedsel’, zoals mini-
pasteitjes en minipizza’s. Deze produc-
ten zijn zo verpakt dat je ze met één 
hand kunt eten tijdens het winkelen, 
autorijden, typen of telefoneren. Het 
lichaam verbrandt de hierbij ingenomen 
overtollige calorieën niet en slaat ze dus 
op als vet. Een gezondere samen-
stelling van die snacks helpt niet tegen 
overgewicht. Patat gebakken in zonne-
bloemolie en met kaliumzout in plaats 
van natriumzout is goed voor het 
cholesterolgehalte en de bloeddruk, 
maar je wordt er nog steeds dik van.  
Er zijn geen voedingsmiddelen waar je 
van afvalt. Alleen minder eten helpt! 
(8) Sommige mensen worden eerder dik 
dan andere. Vroeger dacht men dat 
laag opgeleide arme mensen dikker 
werden dan hoog opgeleide rijke, maar 
inmiddels weten we dat de werkelijkheid 
anders in elkaar steekt. Eén op de 
negen volwassen Nederlanders is 
obees en bij de laagst opgeleide zijn dat 
er drie keer zo veel als bij de hoogst 
opgeleide. In Nederland worden nu ook 
hoog opgeleide vrouwen snel dikker. 
Het blijkt dat aanleg – inclusief genen – 
en sociale klasse bepalen wie er het 
eerst dik wordt, maar op den duur lijkt 
de vetzucht niet te stuiten.  

(9) Vetzucht is een collectief probleem, 
net als drugsbestrijding, verkeers-
veiligheid en het broeikaseffect. Deze 
problemen zijn de verantwoordelijkheid 
van iedereen samen en ze kunnen niet 
door de markt worden opgelost. 
Marktwerking veronderstelt namelijk dat 
de consument weet wat op de lange 
termijn in zijn of haar belang is en gaat 
ervan uit dat hij een verstandige keuze 
maakt. Hij kiest echter meestal voor zijn 
kortetermijnbelang: meer eten, meer 
autorijden, meer genotsmiddelen. Dat 
geeft onmiddellijk bevrediging. Dat 
dezelfde keuze op den duur slecht is 
voor gezondheid en milieu is te moeilijk 
om te overzien, vooral ook omdat het 
om kleine, bijna onmerkbare effecten 
gaat.  
(10) Het reguleren van de markt helpt 
bij een aantal collectieve problemen, 
bijvoorbeeld het verbod op heroïne-
verkoop, de regulering van cannabis en 
alcohol, de vermindering van de 
stikstofoxide-uitstoot van auto’s door 
verplichte katalysatoren. Maar we 
hebben geen idee welke regulering zou 
helpen bij obesitas en dat maakt obesi-
tas tot een wezenlijk nieuw probleem.  
(11) Een directe belasting op vet (vet-
tax) is onzin, omdat alle calorieën even 
dikmakend zijn. Je wordt dik van kaas 
en patat maar ook van (een teveel aan) 
brood en sinaasappelsap, want ook 
daarin zitten calorieën. De effecten van 
een algemene calorieënbelasting zijn 
moeilijk voor te stellen: zoiets leidt mo-
gelijk tot vervanging van dure calorieën 
door goedkope (zoals vet door suiker) 
en zeker tot een grote bureaucratie van 
tarieven en controles. De parallel met 
de belasting op tabak gaat bovendien 
niet op, omdat calorieën nodig zijn om 
te leven; je kunt ze niet verbieden.  
(12) Het zorgwekkendste aan de op-
komst van obesitas is, dat we geen idee 
hebben welke maatregelen we moeten 
nemen. Om op termijn oplossingen te 
kunnen bedenken is veel onderzoek 
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nodig dat betaald zal moeten worden uit 
publieke middelen, net als onderzoek 
naar andere collectieve problemen.  
Aan minder eten valt namelijk moeilijk 
te verdienen en dus is het niet aan-
trekkelijk voor het bedrijfsleven om erin 
te investeren. 
(13) Genetisch onderzoek brengt de 
oplossing ook niet. Het zit wel in onze 
genen om veel te eten en weinig te 
bewegen, maar dertig jaar geleden 
waren we dun en hadden we dezelfde 
genen en toch niet hetzelfde gedrag. 
Wat we nodig hebben, is onderzoek 
naar simpele vragen, zoals wat er 
gebeurt als je meer gymnastiekuren in 
het rooster opneemt en als het voor 
ouders onaantrekkelijk gemaakt wordt 
om de kinderen per auto te brengen. 
Worden die kinderen daar slanker van, 
of nemen verkeersongelukken met 
fietsende scholieren toe? Doen ze na 
die gymnastiek op school thuis geen 
stap meer? Helpt het de frisdrank-
automaten uit scholen te verwijderen of 
kopen de kinderen de frisdrank dan om 
de hoek? Helpen kleinere porties of 
nemen mensen dan twee porties? 
Kunnen kantines, waar zichtbaar is voor 
anderen wat je eet, een rol spelen als 
ze gezonde alternatieven aanbieden? 
Allemaal vragen waar geen Nobelprijs 
mee te winnen valt, maar die voor onze 
gezondheid even belangrijk zijn als 
DNA-onderzoek naar de menselijke  

genen.  
(14) De mens heeft in de loop van de  
evolutie geleerd om zijn gedrag te 
regelen, bijvoorbeeld door zijn gewelds-
impulsen en seksuele lusten te kanali-
seren. In iedere beschaving bestaan er 
oeroude wetten die dergelijke impulsen 
aan banden leggen, omdat ze het wel-
zijn van het collectief bedreigen. In bijna 
alle culturen was ook de consumptie 
van voedsel tot voor kort aan be-
perkende regels gebonden. Het huidige 
voedselgedrag is een collectieve be-
dreiging. Het is dan ook heel waar-
schijnlijk dat we collectief maatregelen 
zullen moeten nemen om ons voedsel-
gedrag te beïnvloeden. Matigheid is in 
deze periode van overvloed niet 
populair en de meeste mensen zullen 
steigeren bij het idee dat hun vrijheid 
om te eten wordt beperkt. Bij drugs en 
alcohol accepteren we deze beperking 
van vrijheid echter wel. Ook de reacties 
op het verbod op roken in openbare 
ruimtes blijken wonder boven wonder 
mee te vallen. 
(15) Voor de huidige, unieke situatie 
van voedselovervloed en fysieke in-
activiteit, hebben wij nog geen nieuwe 
voedselwetten. Vetzucht is een symbool 
van het ongebreidelde consumptie-
gedrag van de eerste generaties 
mensen die in structurele overvloed 
leven en nog niet hebben geleerd die 
overvloed samen in te tomen. 

 
naar: Louise O. Fresco en Martijn Katan 
uit: de Volkskrant 
 
Louise O. Fresco is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Martijn 
Katan is hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

einde  einde  H-ne-b* 800047-2-039b* 

Pagina: 484Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



700023-1-039o 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
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Tekst 1  Ape, nut, Mies 
 

1p 1 Hoe kan de tekst ‘Ape, nut, Mies’ als tekstsoort het beste getypeerd worden?  
A een activerende tekst met betogende elementen  
B een beschouwende tekst met uiteenzettende elementen  
C een betogende tekst met uiteenzettende elementen  
D een uiteenzettende tekst met amuserende elementen  
 
De eerste alinea van een tekst kan onder andere de volgende functies hebben: 
1 het vermelden van de directe aanleiding voor het schrijven van het artikel 
2 het aanduiden van de probleemstelling 
3 het uitspreken van een verwachting 

1p 2 Welke functies heeft de eerste alinea van de tekst ‘Ape, nut, Mies’? 
A 1 en 2  
B 1 en 3  
C 2 en 3  
D 1, 2 en 3  
 
“Europa is daardoor met een gigantisch praktisch probleem opgezadeld.” (regels 
4-6) 

1p 3 Wat is de kern van dat probleem? 
A De informatie-uitwisseling verloopt moeizaam.  
B De rechten van de kleine talen lopen gevaar.  
C Handel en industrie gaan achteruit.  
D Kunst en cultuur verloederen.  
 

1p 4 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de kern weer van de bezwaren 
die tegenstanders blijkens alinea 2 en 3 aanvoeren tegen het standpunt uit de 
tekst? 
A De eigen taal heeft een grote historische waarde.  
B De eigen taal heeft voor de gebruiker een sterke gevoelswaarde.  
C De eigen taal is onmisbaar in de alledaagse communicatie.  
D De eigen taal roept gevoelens van nationale trots op.  
 
“Maar evenmin als een muntsoort heeft een taal een eigen intrinsieke waarde” 
(regels 23-24) 

1p 5 Waarom zou taal geen ‘intrinsieke waarde’ hebben? 
A Omdat de waarde ervan niet te bepalen is.  
B Omdat het om iets abstracts gaat.  
C Omdat het om iets gevoelsmatigs gaat.  
D Omdat het slechts om een hulpmiddel gaat.  
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Om de functies van alinea’s aan te duiden worden onder andere de volgende 
functiewoorden gebruikt: 
argument, conclusie, definitie, gevolg, oorzaak, stelling, verklaring, vermoeden, 
voorwaarde en weerlegging. 
Binnen het tekstgedeelte van alinea 4 tot en met 7 heeft elke alinea een eigen 
functie ten opzichte van de overige alinea’s van dit tekstdeel. 

1p 6 Welke functie heeft alinea 4? Kies één van bovenstaande functiewoorden.  
1p 7 Welke functie heeft alinea 5? Kies één van bovenstaande functiewoorden.  
1p 8 Welke functie heeft alinea 6? Kies één van bovenstaande functiewoorden.  
1p 9 Welke functie heeft alinea 7? Kies één van bovenstaande functiewoorden.  

 
“Het vervangen van tal van ‘kleine’ talen in Europa door een of meer intra-
Europese communicatietalen of ‘linguae francae’ biedt enorme voordelen.” 
(regels 46-50) 

1p 10 Met welke soort van argumentatie wordt deze bewering onderbouwd? 
Argumentatie op grond van 
A feiten.  
B gevolgen.  
C intuïtie.  
D nut.  
 
In de tekst ‘Ape, nut, Mies’ wordt het vermoeden geuit dat rond 2040 in Europa 
één gemeenschappelijke communicatietaal gebruikt zal worden.  

2p 11 Welke twee ontwikkelingsstadia kunnen daarbij worden voorspeld ten aanzien 
van het Nederlands? 
 
Stel je een toekomst voor waarin Nederland als staatkundige eenheid nog wel 
bestaat, maar waar de voertaal het intra-Europees is. 

1p 12 Welk effect met betrekking tot literatuur en toneel zal dan optreden, gelet op 
alinea 14?  
A Buitenlandse schrijvers zullen makkelijker integreren in het circuit van 

literatuur en toneel uit Nederland.  
B De buitenlandse invloed op de kwaliteit van literatuur en toneel uit 

Nederland zal gering zijn.  
C Literatuur en toneel uit Nederland zullen in het buitenland mogelijk minder 

commercieel succes hebben.  
D Naam en faam van literatuur en toneel uit Nederland zullen in het buitenland 

waarschijnlijk groter worden.  
 
Niet alle lezers zullen het met het beweerde in alinea 16 eens zijn. 

1p 13 Welk bezwaar zouden zij tegen de redenering in deze alinea kunnen maken? 
A De bewijslast wordt ontdoken.  
B Er wordt een overhaaste conclusie getrokken.  
C Er wordt een twijfelachtige vergelijking gemaakt.  
D Het standpunt van de tegenstanders wordt vertekend.  
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1p 14 Hoe kan het slot van de tekst ‘Ape, nut, Mies’ getypeerd worden?  
A De schrijver geeft nog een laatste argument om de lezer te overtuigen.  
B De schrijver rondt af door zijn standpunt nog eens samen te vatten.  
C De schrijver sluit af met een aanbeveling aan de politiek verantwoordelijken.  
D De schrijver trekt een slotconclusie, passend bij het geheel van de tekst.  
 
Een tekst kan zowel naar de inhoud als naar de argumentatiestructuur worden 
opgesplitst in verschillende onderdelen. 
Gelet op de inhoud kan de tekst ‘Ape, nut, Mies’ worden onderverdeeld in een 
drietal delen die van de volgende kopjes kunnen worden voorzien: 
deel 1: Landoverstijgende taal ideaal 
deel 2: Denkbare stadia in ontwikkeling naar gemeenschappelijke taal 
deel 3: Bezwaren tegen verlies op het vlak van eigenheid en kunst. 

1p 15 Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 16 Bij welke alinea begint deel 3?  

 
Gelet op de argumentatiestructuur kan de tekst ‘Ape, nut, Mies’ worden 
onderverdeeld in enkele delen die achtereenvolgens als volgt kunnen worden 
getypeerd: 
deel 1: probleemstelling en standpuntbepaling 
deel 2: standpunten van andersdenkenden en weerlegging ervan 
deel 3: herhaling standpunt en argumentatie.  

1p 17 Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 18 Bij welke alinea begint deel 3?  

 
1p 19 Welke van de onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van de tekst  

‘Ape, nut, Mies’ het beste weer? 
A De ontwikkeling naar één Europese communicatietaal ten koste van de 

kleine Europese talen is een logische en toe te juichen ontwikkeling.  
B Gelijkberechtiging van de kleine Europese talen op bestuurlijk niveau leidt 

tot inefficiënte communicatie binnen de vergrote Europese Unie.  
C Het uiteindelijk uitsterven van de kleine Europese talen ten gunste van één 

of enkele Europese communicatietalen is onvermijdelijk.  
D Het verdwijnen van het Nederlands ten gunste van één Europese 

communicatietaal zal toekomstige schrijvers groot succes brengen.  
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tekstfragment 1 
 
(1) Mensen geven hun oorspronkelijke taal op omdat ze zich ergens anders willen 
vestigen en een nieuw bestaan hopen te vinden. Of ze gaan hun oorspronkelijke taal 
verwaarlozen omdat op school, in de ambtenarij en in de rechtspraak een andere taal in 
zwang is en hun eigen taal met misprijzen wordt bejegend. Of de overheid legt hun een 
taal op. Er is dus altijd meer aan de hand dan zomaar een verschuiving, een afstand 
nemen van de oorspronkelijke taal omdat een andere taal mooier zou zijn. 
(2) Een taal is in de loop van tientallen, honderden, soms duizenden jaren 
voortgekomen uit de collectieve creativiteit van mensen. De verdwijning van een taal 
vormt dan ook een onherstelbaar cultuurverlies. Het spreekt dus vanzelf dat een taal die 
in onbruik dreigt te geraken, op elke mogelijke wijze moet worden vastgelegd en 
beschreven. Dat is bij uitstek de taak van linguïsten. Toen in 1992 door enkele 
vooraanstaande taalkundigen een programma werd opgesteld om bedreigde talen vast 
te leggen, klonk daarin tevens het streven door om deze in stand te houden. Destijds al 
werden er bij dit streven kritische kanttekeningen geplaatst, want soms is een 
taalgemeenschap gewoon te klein om te kunnen voortbestaan en moeten de leden wel 
een grote taal leren om te overleven. 
(naar: Abram de Swaan, uit: NRC Handelsblad, 19 januari 2004) 
 
 

1p 20 Welke van de volgende beweringen is juist? 
A De schrijver van de tekst ‘Ape, nut, Mies’ en die van het tekstfragment 

menen beiden dat een taal die dreigt te verdwijnen moet worden vastgelegd 
en beschreven. 

B De schrijver van de tekst ‘Ape, nut, Mies’ en die van het tekstfragment 
menen beiden dat het Nederlands op den duur wellicht helemaal niet meer 
gesproken zal worden. 

C De schrijver van de tekst ‘Ape, nut, Mies’ en die van het tekstfragment 
menen beiden dat mensen bereid zijn vrijwillig afstand te doen van hun 
oorspronkelijke taal, mits ze daar het nut van inzien. 

 
“De verdwijning van een taal vormt dan ook een onherstelbaar cultuurverlies.” 
(zie alinea 2 van tekstfragment 1). 

3p 21 Wat is het standpunt van Hans van den Bergh over de mogelijke verdwijning van 
de Nederlandse taal, gelet op alinea 15 en 16 van de tekst ‘Ape, nut, Mies?’ 
Licht zijn standpunt toe met een door hem gebruikt argument.  
Gebruik maximaal 25 woorden.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekstfragment 2 
 
In het complexe proces dat taalvorming is, zie ik een opvallende wisselwerking tussen 
cultuur en taal. Een cultuur vormt een taal, maar wordt er ook door gevormd. Volgens 
mij is die band tussen taal en cultuur, en dan bedoel ik cultuur in alle breedte: van 
eetgewoonten tot literaire kunst, zo sterk, dat er geen taal bestaat zonder cultuur en 
andersom geen cultuur zonder taal. De taal is het cement, bindmiddel en samenvoegsel 
van een cultuur. Valt de taal weg dan hebben we te maken met een culturele 
identiteitscrisis. 
(uit: Debatpagina Internet, bijdrage Arjan Oosterwijk) 
 
 
Zowel in de tekst ‘Ape, nut, Mies’ als in tekstfragment 2 komt naar voren wat de 
eventuele gevolgen zijn voor de cultuur als de taal weg zou vallen.  

3p 22 In welk opzicht verschillen beide standpunten van elkaar?  
Gebruik maximaal 40 woorden.  
 
 

Tekst 2  Angstig Nederland 
 

22p 23 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 
woorden van de tekst ‘Angstig Nederland’. Zorg ervoor dat je samenvatting 
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je 
samenvatting moet het volgende duidelijk worden: 
− welk algemeen verschijnsel in de tekst ‘Angstig Nederland’ wordt besproken; 
− wat de hoofdzaken zijn van de drie onderwerpen waarin dit verschijnsel 

wordt uitgewerkt; 
− welke schijnbare tegenstrijdigheid zich bij het verschijnsel voordoet; 
− welke overkoepelende oorzaak voor het verschijnsel wordt gegeven;  
− welk oordeel de auteur over het verschijnsel velt. 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

700023-1-039o* 
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Tekst 1 
 
Ape, nut, Mies 
 
(1) In de tien landen die per 1 mei 2004 
tot de Europese Unie zijn toegetreden, 
worden veelal kleine tot zeer kleine 
talen gesproken. Europa is daardoor 
met een gigantisch praktisch probleem 5 
opgezadeld. Is het mogelijk de kleine 
taalgebieden blijvend dezelfde rechten 
te geven als het Frans, Duits of 
Engels? Mij lijkt het dat de voordelen 
de nadelen ver zullen overtreffen als de 10 
kleinere talen in het toekomstig Europa 
geen officiële functie meer vervullen en 
misschien zelfs nauwelijks meer 
gesproken worden.  
(2) De gebruikelijke reactie op mijn 15 
standpunt is er een van woede. En zo’n 
emotionele stellingname is goed na te 
voelen. Bij de invoering van de euro 
zijn tal van eeuwenoude muntsoorten, 
zoals de gulden, verdwenen, en het 20 
kost niet de minste moeite daar een 
zekere nostalgie over te koesteren. 
Maar evenmin als een muntsoort heeft 
een taal een eigen intrinsieke waarde: 
zij is slechts een communicatiemiddel 25 
en functioneert beter naarmate meer 
mensen met elkaar in contact treden. 
(3) Vaak hoort men gevoelige zielen 
zeggen dat een volk zich ontheemd zou 
voelen als het een andere taal moest 30 
gaan spreken. Misschien zou dat het 
geval zijn als een dictator een taal zou 
verbieden, zoals dictator Stalin met het 
Georgisch heeft gedaan. Maar het is 
met een taal als met klederdracht. Het 35 
kan heel praktisch en verfrissend zijn 
de wijde wollen Urker vissersbroek 
vrijwillig te vervangen door moderne 
jeans. Zo is in de achttiende eeuw in de 
Verenigde Staten van Amerika in volle 40 
harmonie besloten dat het Engels de 
taal der Unie zou worden, zonder dat al 
die Nederlanders, Duitsers, Fransen en 

Italianen ter plekke er bezwaar tegen 
maakten. 45 
(4) Het vervangen van tal van ‘kleine’ 
talen in Europa door een of meer intra-
Europese communicatietalen of 
‘linguae francae’ biedt enorme voor-
delen. En wel op drie punten: het inter-50 
menselijk verkeer, de cultuur en de 
literatuur. 
(5) In de nieuwe federatie van uiteinde-
lijk meer dan dertig landen tussen de 
Atlantische Oceaan en de Oeral zullen 55 
honderden miljoenen mensen met 
elkaar moeten communiceren, en het 
zou wel buitengewoon oneconomisch, 
onpraktisch en verkwistend zijn als alle 
talen binnen dat grote gebied op be-60 
stuurlijk niveau zonder uitzondering 
gelijkberechtigd zouden blijven; dan 
zou ieder Europees besluit, iedere 
wettelijke regeling en ieder vergader-
verslag in zo’n vijfentwintig verschil-65 
lende talen vertaald en gepubliceerd 
moeten worden. Niemand betwijfelt dan 
ook dat op den duur enkele grote talen 
zullen worden aangewezen die tussen 
de deelstaten de rol zullen vervullen 70 
die het Latijn tot ver in de Middel-
eeuwen speelde en het Frans in de 
achttiende en negentiende eeuw. 
(6) Het is niet onwaarschijnlijk dat in 
Europa, bij wijze van eerste stap, al 75 
dan niet als overgangssituatie, voor 
een drietal linguae francae wordt 
gekozen: het Frans voor het zuiden, 
het Duits voor het oosten en het Engels 
voor het noorden en westen van het 80 
grondgebied. Maar dat is alleen een 
praktisch en geen principieel verschil 
met het idee van één gezamenlijke 
Europese communicatietaal. 
(7) Een dergelijke gemeenschappelijke 85 
intra-Europese taal kan haar rol van 
communicatiemiddel natuurlijk pas naar 
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behoren vervullen als alle Europeanen 
die taal op school leren spreken en 
verstaan. Alleen dan kunnen ernstige 90 
misverstanden en communicatie-
stoornissen worden voorkomen. Er zal 
dus een Europese generatie opgroeien 
die thuis nog verschillende moeder-
talen heeft geleerd, maar op school het 95 
intra-Europees heeft leren gebruiken, 
dat inmiddels ook de taal van alle grote 
Europese nieuwsmedia zal zijn ge-
worden. Iedere Europeaan is dan op 
zijn minst tweetalig; naast elkaar 100 
beheerst hij vrijwel even goed de eigen 
moedertaal als de Europese bestuurs- 
en communicatietaal.  
(8) Deze toestand zal over ruim één 
generatie, dus rond 2040, worden 105 
bereikt. Maar hoe zal de praktijk van 
het taalgebruik zich dan verder ont-
wikkelen? Het is wel verhelderend op 
dit punt de vergelijking te trekken met 
de situatie van de Friese taal in Fries-110 
land. 
(9) In de negentiende eeuw werden 
door een gering aantal ijveraars 
pogingen ondernomen om deze op 
sterven na dode taal nieuw leven in te 115 
blazen. Dat streven was aanvankelijk 
succesvol, maar na de Tweede Wereld-
oorlog, toen Nederland als herboren 
vaderland een periode van gezamen-
lijke wederopbouw inging, verzandde 120 
dat provinciaalse elan goeddeels. Van 
de 200.000 inwoners van de provincie 
Friesland zijn er nu zo’n veertigduizend 
die zich thuis en onderling wel eens 
van het Fries bedienen, hoewel zij het 125 
Nederlands minstens even goed 
beheersen. Het is tekenend dat de 
redactie van het Friesch Dagblad er 
niet over peinst de krant in het Fries te 
laten verschijnen, maar het Nederlands 130 
verkiest omdat het blad anders te veel 
abonnees en adverteerders zou 
verliezen. 
(10) Het valt dan ook gemakkelijk vast 
te stellen dat sedert een halve eeuw 135 
het gebruik van het Fries in de pro-

vincie geleidelijk weer is afgenomen. 
Friesland ‘ontfriest’. En de oorzaak 
daarvan is maar al te begrijpelijk: de 
Nederlandse televisie, de Nederlandse 140 
kranten en overige media, de toe-
nemende mobiliteit onder jongeren en 
de Nederlandse opschriften die men 
overal om zich heen ziet, hebben de 
jongste generaties er geleidelijk toe 145 
bewogen hun eigen streektaal te ver-
waarlozen. Om datzelfde complex van 
redenen zullen na 2040 de nieuwe 
generaties jonge Europeanen er lang-
zaam maar zeker voor gewonnen 150 
worden de Europese lingua franca met 
haar enorm veel rijkere mogelijkheden 
ook in het dagelijks leven te gebruiken. 
(11) Deze ontwikkeling zal met name 
worden bevorderd door het feit dat er 155 
gigantische voordelen verbonden zijn 
aan die groei naar grotere taaleenheid. 
Het spreken van een taal uit een klein 
taalgebied betekent nu eenmaal een 
handicap voor iedereen die zich met 160 
wetenschap, handel en industrie bezig-
houdt. Wie een wereldtaal spreekt, 
heeft rechtstreeks toegang tot on-
gehoord rijke kennisbestanden, kan zijn 
eigen prestaties en producten direct 165 
ingang doen vinden op een veel grotere 
markt, en zou dus wel zeldzaam dom 
zijn als hij zich vrijwillig opsloot in een 
beperkt toegankelijk taalgebied. 
(12) Veel te gemakkelijk wordt door 170 
voorvechters van de Nederlandse 
cultuur aangenomen dat het opgeven 
van het Nederlands als eerste voertaal 
in deze Europese provincie ook nood-
lottig zal zijn voor onze cultuur. Daar 175 
wijst echter niets op, integendeel! Er 
zijn heel wat zinnige definities van 
cultuur denkbaar, zoals de manier van 
denken of de mentaliteit van een 
bepaald volk, of het geheel van zijn 180 
instituties als rechtspraak of gods-
dienst, maar nooit valt of staat die 
cultuur met de taal waarin men zich 
toevallig uitdrukt.  
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(13) Op het punt van culturele ont-185 
wikkeling kan men er trouwens gerust 
van uitgaan dat de groei naar verdere 
vermenging en onderlinge beïnvloeding 
van alle eurolanden zeer positieve 
effecten zal sorteren. Iets dergelijks 190 
zagen we namelijk al eerder bij de val 
van Antwerpen in 1585. Na de 
‘Spaanse furie’ vestigden Vlaamse 
kunstenaars en kooplieden zich in 
groten getale in het gewest Holland. 195 
Daarmee begon het ongekende hoog-
seizoen op het gebied van kunsten, 
letterkunde en wetenschap, niet zonder 
reden ‘Gouden Eeuw’ genoemd. 
(14) Op alle gebieden waar de taal 200 
geen obstakel vormt, is de culturele 
integratie van Europa trouwens allang 
een feit. In alle Europese orkesten 
spelen internationale musici com-
posities uit de hele wereld. Ons 205 
Concertgebouworkest wordt geleid 
door een Let (tot voor kort door een 
Italiaan), ons Nationaal Ballet door een 
Canadees en de Nederlandse Opera 
door een Libanees. Op die gebieden 210 
staan we gelukkig open voor invloeden 
van buiten, met niets dan kwalitatief 
gewin. Alleen onze literatuur en ons 
toneel zitten nog in het enge Neder-
landse keurslijf opgesloten, met alle 215 
gevolgen voor hun geringe reputatie 
buiten de grenzen. 
(15) Een kleine taal als het Nederlands 
zal waarschijnlijk in de loop van de 
huidige eeuw een streektaal worden; 220 
en ook al zullen wij die nu leven, alle-
maal aan het Nederlands vasthouden, 
toch zal die taal daarna – omdat alle 
ontwikkelingen altijd sneller gaan dan 
we denken – wellicht een dode taal 225 
zijn, die alleen nog in geschrifte voort-
bestaat.  
(16) Maar een prachtige taal die zo-
maar verdwijnt – dat mág en kan toch 
niet? 230 

Lieve hemel, er verdwijnt wel meer dat 
ons dierbaar was. Typisch Nederlandse 
gebruiken zijn veelal al uitgestorven. 
Zo ook de trekschuit en de plaggenhut, 
de el, het mud en de bunder, het hand-235 
zetten en het kievitseierenrapen, de 
klompendans en het midwinterblazen, 
de neteldoek en de neepjesmuts. Veel 
nostalgische gebruiken slijten uit, 
samen met veel narigheid die daarbij 240 
hoorde. 
(17) Vaak hoor je op dit punt de tegen-
werping: maar de Nederlandse 
literatuur dan? Denk eens aan Vondel 
en J.H. Leopold! Natuurlijk zijn dat 245 
grote dichters geweest – is dan mijn 
antwoord – en hun werken zullen on-
getwijfeld ongemoeid voortleven. Net 
als de meesterwerken in andere, niet 
meer gesproken talen zal hun poëzie 250 
blijvend gelezen en bestudeerd worden 
door kenners en liefhebbers. De 
situatie zal dus niet zo heel veel ver-
schillen van nu, want ook vandaag de 
dag leven onze grootste schrijvers uit 255 
het verleden alleen voor een kleine 
groep insiders en specialisten. En alle 
belangrijke Nederlandse werken zullen 
net als die van Strindberg, Shake-
speare, Dante en Andersen tot het 260 
Europese cultuurgoed blijven behoren 
en, in het intra-Europees vertaald, voor 
dat kolossale taalgebied van 
honderden miljoenen lezers beschik-
baar komen. 265 
(18) Voor de literaire talenten onder 
onze nazaten is die enorme markt als 
grootste uitdaging rechtstreeks toe-
gankelijk. Net als beroemde Engels-
talige auteurs nu, kan men dan wereld-270 
beroemd en steenrijk worden door één 
bestseller te schrijven. Laten we ons 
verheugen over de onbegrensde 
nieuwe groeikans die onze kinds-
kinderen in een grenzeloos Europa 275 
geboden zal worden.

 
 naar: Hans van den Bergh, oud-hoogleraar in de Nederlandse letterkunde 
 uit: HP/De Tijd, 15 oktober 2004 
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Tekst 2 
 
Angstig Nederland 
 
(1) Wie bang is voor ziekten, moet 
vooral niet naar een beurs over dat 
thema gaan. De Utrechtse Jaarbeurs 
beleefde onlangs het evenement 
Support/Balance, een gecombineerde 
beurs over leven met een handicap of 
een chronische ziekte. De zwartgalligen 
kwamen buiten al aan hun trekken. Op 
het Jaarbeursplein stonden invaliden-
autootjes klaar om hulpbehoevende 
bezoekers gratis naar de ingang te 
brengen en wie wel zelf naar de 
expositiehallen kon wandelen, zag zich 
voorbijgesneld door rolstoelen, scoot-
mobielen en vluggerds op krukken. 
(2) Binnen viel er nog veel meer te 
somberen. Er was een enorm aanbod 
aan rollend materieel, variërend van 
kek tot hitech, en in een enkel geval 
ook nog eens gepresenteerd door 
halfblote en zeer beweeglijke samba-
danseressen. Takelwerktuigen, aan-
gepast sanitair, toiletliften, rolstoel-
kleding, looprekjes met stoeprand-
bedwingers, toetsenborden voor 
mensen met moeilijke handen, schoen-
uittrekkers en keukenhulpjes – de ene 
stand na de andere maakte duidelijk dat 
gezondheid een hoog goed is. 
Zitvolleyballers en rolstoeldansers 
deden hun best om te tonen dat een 
gehandicapte heus nog wel plezier in 
het bestaan kan hebben. Onder het 
motto ‘Voel je mooi, voel je lekker!’ was 
er zelfs een Metamorfose Studio in-
gericht, maar dat werkte op sommige 
gezonde bezoekers alleen maar 
averechts. 
(3) Nederlanders zijn vervuld van 
duizend angsten. Ze zijn bang voor 
ernstige ziekten, voor criminaliteit, voor 
het verlies van dierbaren, voor 
financiële sores en voor het oordeel 
van anderen. Dat bleek onlangs uit een  

enquête van het blad Reader’s Digest. 
(4) Weinig staat in Nederland zo hoog 
aangeschreven als gezondheid. Drie-
kwart van de Nederlanders vreest voor 
een aanslag op het leven in de vorm 
van kanker, een hartaanval of een 
verkeersongeluk. Evenveel mensen 
zien zelfs al op tegen een bezoek aan 
de huisarts. In die fixatie op gezondheid 
staat Nederland overigens niet alleen. 
Voor België gelden vergelijkbare cijfers 
en de Duitsers met hun massale kuur-
cultuur zijn ook al in de ban van lijf en 
leden. 
(5) Nederland is nog nooit zo gezond 
geweest als tegenwoordig én nog nooit 
zo bang om ziek te worden. De levens-
verwachting (80,6 jaar voor vrouwen en 
75,6 jaar voor mannen) mag hier tot de 
hoogste ter wereld behoren en meer 
dan tachtig procent van de bevolking 
mag de eigen constitutie als goed tot 
zeer goed beoordelen. Niettemin is de 
bekommernis om onze gezondheid 
alleen maar groter geworden. Een 
goede gezondheid is momenteel zelfs 
een groter ideaal dan een gelukkig 
gezinsleven en bovendien een ideaal 
dat de laatste drie decennia spectacu-
lair in achting is gestegen.  
(6) Steeds meer mensen zijn bevangen 
door een individueel maakbaarheids-
geloof. Voor de een behelst dit een 
levensmotto in de zin van ‘pluk de dag’, 
een ander probeert ‘uit het leven te 
halen wat erin zit’. Wat die over-
tuigingen gemeen hebben, is dat 
gezondheid er de voorwaarde voor is. 
Ziekten en gebreken beperken de 
keuzemogelijkheden in het leven, en 
alleen al dat idéé is goed voor een 
regelrecht trauma. Dat kan geïllustreerd 
worden met de volgende paradox: hoe 
gezonder we worden, hoe vaker we 
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(met lood in de schoenen) naar de 
dokter gaan. Een andere paradox: we 
tillen heel zwaar aan gezondheid, maar 
spannen ons er niet erg voor in. Het 
aantal dikke Nederlanders neemt 
gestaag toe en de meeste jogging-
schoenen worden gebruikt voor de leuk 
en niet voor het hardlopen. 
(7) Het lijkt wel alsof gezondheid een 
opeisbaar recht is geworden. Wie qua 
vitaliteit de honderd procent niet meer 
haalt, eist volledige steun van de 
overheid. Vandaar alle commotie over 
rollators, medicijnknaken en andere 
bezuinigingsmaatregelen, die ironisch 
genoeg worden veroorzaakt door een 
groeiend beroep op de gezondheids-
zorg. 
(8) Waar de angst er nog onvoldoende 
in zit, wordt die wel aangejaagd door de 
overheid, of door de farmaceutische 
industrie. In een bombardement van 
onrustbarende boodschappen wordt 
ons voortdurend aan het verstand 
gebracht dat we te veel drinken, roken 
en eten, te weinig joggen en te vaak 
onveilige seks bedrijven.  
(9) Pal naast het gezondheidsideaal ligt 
het schoonheidsideaal. Het al eerder 
aangehaalde onderzoek liet zien dat 
een meerderheid van de onder-
vraagden bevreesd was oud en lelijk te 
worden. Hoe onomstotelijker de 
statistieken over de vergrijzing ook zijn, 
we willen er kennelijk niet aan geloven. 
‘Forever young’ luidde jaren geleden de 
titel van een zomerspecial van HP/De 
Tijd, een waandenkbeeld dat sindsdien 
alleen maar krachtiger is geworden. Uit 
het verlangen naar de eeuwige jeugd 
spreekt dezelfde wens naar vitaliteit als 
uit de grote zorg om de gezondheid.  
(10) Het schoonheidsideaal is boven-
dien een antwoord op de toegenomen 
competitie in de samenleving. Waar 
mensen hun status – hun plek op de 
maatschappelijke ladder – vroeger voor 
een groot deel konden ontlenen aan de 
groep of zuil waartoe zij behoorden, 

moeten zij zich nu meer en meer zien te 
onderscheiden als aantrekkelijk en 
oorspronkelijk individu. Liefst als een 
glamourgod of -godin zoals de show-
business die voortovert, desnoods met 
gecorrigeerde lippen en borsten en 
weggetrokken rimpels. Niet iedereen 
haakt ademloos op die trend in, maar 
het ideaalbeeld is duidelijk, en wie 
daarbij achterblijft, voelt zich toch niet 
helemaal op zijn gemak – Assepoester 
op het bal. 
(11) Een ander belangrijk punt van zorg 
is de veiligheid. Driekwart van de 
Nederlanders is bang voor een inbraak. 
De meeste vrouwen en ouderen doen 
niet zomaar open als er onverwacht 
iemand aanbelt ’s avonds. Ook de 
georganiseerde misdaad stemt veel 
mensen tot bezorgdheid. Al tien jaar 
lang staat bestrijding van de criminali-
teit op de eerste plaats van het politieke 
verlanglijstje van de bevolking. Bij een 
meerderheid leeft de indruk dat de 
criminaliteit nog steeds toeneemt en dat 
justitie en politie daar te weinig tegen 
doen. De angst voor misdaad is de 
laatste jaren opgelopen. 
(12) Nu is er ook wel reden tot bezorgd-
heid wanneer jaarlijks een kwart van de 
Nederlandse bevolking op enigerlei 
wijze het slachtoffer wordt van 
criminaliteit. Nederland steekt wat dat 
betreft negatief uit boven de meeste 
andere geïndustrialiseerde landen. 
Maar er schuilt wel een raadsel achter 
de cijfers. Het percentage slachtoffers 
is al tien jaar stabiel – waarom dan toch 
een toename van de gevoelens van 
onveiligheid? 
(13) Wie zich vroeger beklaagde over 
criminaliteit, kreeg nogal eens te horen 
dat hij beter een andere krant kon 
lezen. Maar tegenwoordig maken alle 
media zich druk over dat onderwerp.  
De zoveelste liquidatie in Amsterdam, 
het zoveelste geval van ‘zinloos’ 
geweld, het zoveelste zedenmisdrijf:  
ze halen alle voorpagina’s en televisie-
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journaals. De vraag of mensen zich 
daardoor misschien onveiliger zijn gaan 
voelen, is er echter een uit de categorie 
kip-of-ei. De media zijn namelijk inten-
siever over misdaad gaan berichten, 
omdat zij aanvoelen dat het publiek 
zich over dat onderwerp druk maakt. 
(14) Zoals er een gevoel van recht op 
gezondheid lijkt te leven, zo is er ook 
het idee ontstaan van een recht op 
veiligheid. Maar de luide roep om 
veiligheid weerspiegelt een gevoel van 
onveiligheid dat niet helemaal realis-
tisch is. Het risico om in je rustige 
buurtje in de provincie om te komen 
door een vuurwerkramp is verwaarloos-
baar klein. Ook de kans om te worden 
doodgetrapt door een kortaangebonden 
kansarme jongere, of te sneuvelen bij 
een aanslag van Al-Qaida, ligt statis-
tisch gezien ver achter de komma. De 
concrete gevallen van grote ongeluk-
ken, ‘zinloos’ geweld en terreur spreken 
echter zo tot de verbeelding dat ze de 
nuchtere kansberekening verdringen en 
een sterk gevoel van bedreiging op-
roepen. 
(15) Wie bedreigd wordt, roept om hulp, 
en die hulp wordt van de overheid 
verwacht. De staat moet meer boeven 
vangen, harder straffen, beter contro-
leren, niks tolereren en liefst preventief 
optreden. En dus komen er meer 
politieagenten, bewakingscamera’s, 
veiligheidsvoorschriften, particuliere 

beveiligingsdiensten, gevangeniscellen 
en geheime onderzoekers. Maar al die 
maatregelen verbleken bij de volgende 
leraar die zomaar wordt doodgescho-
ten, of bij de ontdekking van een nieuw 
geschrift met bloeddorstige ideeën. 
(16) De paradox rond het fenomeen 
angst is dat Nederland dan wel zorge-
lijker mag zijn geworden, maar dat het 
niettemin volgens andere onderzoeken 
een van de gelukkigste landen ter 
wereld is. Daarbij moet ‘geluk’ niet al te 
romantisch worden geïnterpreteerd; 
eerder is hier een algemeen gevoel van 
welbevinden bedoeld. Maar hoe valt dat 
welbevinden te rijmen met al die zorgen 
van de Nederlander? De meest waar-
schijnlijke verklaring is dat we bang zijn 
te verliezen wat we hebben verworven, 
bang voor een toekomst van minder in 
plaats van méér. En aldus gaat men 
driftig op zoek naar zekerheden. 
(17) De wijsheid dat het zekere boven 
het onzekere gaat, is al oud. Maar het 
zekere verliest toch op één punt van 
het onzekere: het is stukken saaier.  
De wereld van de zekerheid is die van 
lijfrente, regelmaat, zo-hoort-het en de 
rolluiken omlaag. Die van de onzeker-
heid kent tenminste nog avontuur, 
afwisseling, durf en open vizieren. 
(18) De saaiste landen zijn de gelukkig-
ste, heet het wel. Daarom hebben 
gelukkige landen zoveel te klagen.

naar: Matt Dings, journalist 
uit: HP/De Tijd, 4 juni 2004 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie 
kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

einde  700023-1-039b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.  
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan wordt 
alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Zelfkastijding op vier wielen 
 
Een schrijver van een tekst kan verschillende schrijfdoelen hebben, zoals  
activeren, amuseren, beschouwen, betogen en uiteenzetten. Soms worden in 
een tekst schrijfdoelen gecombineerd. 

4p 1 Toon op grond van de inhoud aan dat deze tekst zowel een betogend als een 
beschouwend karakter heeft. 
Doe dat door de volgende zinnen af te maken: 
De tekst is betogend, want… 
De tekst is beschouwend, want… 
 
“Al in 2001 baarde de VROM-raad opzien met zijn advies aan het kabinet de 
strijd om het autoverkeer in te dammen maar op te geven.” (regels1-4)  

1p 2 Welke functie heeft deze zin, gelet op de gedachtegang van de tekst 
‘Zelfkastijding op vier wielen’?  
Deze zin dient om  
A aan te geven dat het niet nodig is het wegennet te onderhouden in een 

poging het de automobilist naar de zin te maken. 
B de kritiek op de benadering van het fileprobleem door de verantwoordelijke 

overheid te ondersteunen. 
C duidelijk te maken dat de overheid de adviezen over de oplossing van het 

fileprobleem niet serieus neemt.  
D te bewijzen dat de minister handelt tegen de verlangens van de autorijdende 

burgers in.  
 
Na de inleiding kunnen de volgende tekstdelen achtereenvolgens worden 
voorzien van de volgende kopjes:  
1 Twijfels bij de huidige aanpak van het probleem  
2 De kern van het probleem 
3 Zicht op een oplossing van het probleem. 

1p 3 Bij welke alinea begint het deel waarboven het eerste kopje past? 
1p 4 Bij welke alinea begint het deel waarboven het tweede kopje past?  
1p 5 Bij welke alinea begint het deel waarboven het derde kopje past?  

 
1p 6 Bij wie vooral ligt, blijkens de tekst ‘Zelfkastijding op vier wielen’, de sleutel tot 

de uiteindelijke oplossing van het fileprobleem?  
De sleutel tot de uiteindelijke oplossing van het fileprobleem ligt vooral bij  
A de automobielbranche. 
B de automobilist. 
C de middenklasse. 
D de overheid. 
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1p 7 Wat is de hoofdgedachte van alinea 4?  
A De minister van Verkeer houdt te weinig rekening met de wensen van de 

doorsnee burger. 
B Het is niet realistisch te denken dat het mogelijk is het fileprobleem op te 

lossen. 
C Het zou verstandig zijn een andere benadering te kiezen voor het 

fileprobleem. 
D Verdere uitbreiding van het wegennet is een te dure oplossing van het 

fileprobleem. 
 
“… of gewoon de auto maar te laten staan?” (regels 74-75) 

2p 8 Welke conclusie ten aanzien van deze oplossing voor het fileprobleem kan uit 
alinea 5 worden afgeleid? 
 
“… maar daar laten we ons niet door afschrikken.” (regels 103-104) 

2p 9 Welke twee redenen voor deze reactie zijn te vinden in alinea 6? 
 
In alinea 9 wordt het verschijnsel ‘Spagatfamilie’ genoemd.  

1p 10 Wat moet het voorbeeld dat bij dit verschijnsel wordt genoemd, aantonen?  
Het voorbeeld bij het verschijnsel ‘Spagatfamilie’ moet aantonen 
A dat goed openbaar vervoer voor veel gezinnen geen alternatief voor de auto 

kan zijn. 
B dat in de praktijk van alledag de auto voor veel gezinnen als onmisbaar 

wordt beleefd. 
C dat veel gezinnen de auto noodgedwongen op een onverantwoorde manier 

gebruiken. 
D dat veel gezinnen door omstandigheden niet dichterbij hun werk kunnen 

wonen.  
 
‘De Wet van Behoud van Reistijd’ maakt duidelijk dat de mens het over het 
algemeen niet bezwaarlijk vindt ongeveer een uur reistijd kwijt te zijn tussen 
werk en huis (alinea 10). 

3p 11 Welk verband is er tussen deze ‘Wet van Behoud van Reistijd’ en de mogelijke 
oplossing van het fileprobleem?  
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 
“Gezien de ervaringen uit de praktijk, kan het echter nog wel even duren voor 
het zover is.” (regels 202-205) 

1p 12 Naar welke ervaringen wordt hier verwezen ? 
Hier wordt verwezen naar de ervaringen dat 
A automobilisten de auto hardnekkig blijven gebruiken, hoewel de ellende op 

de weg nog steeds toeneemt. 
B de minister van Verkeer wegen blijft bouwen, hoewel meer wegen 

waarschijnlijk niet tot minder files leiden. 
C mensen hun auto als iets bijzonders blijven beschouwen, hoewel het bezit 

van een auto heel gewoon is geworden. 
D Nederlanders verder weg van hun werk gaan wonen, hoewel de reistijd 

tussen huis en werk korter wordt. 
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In de tekst ‘Zelfkastijding op vier wielen’ wordt een aantal retorische vragen 
gesteld. 

1p 13 Welke twee van de onderstaande vragen zijn zo’n retorische vraag? 
1 “Waarom miljarden uitgeven als het uiteindelijk niet meer betekent dan 

uitstel van executie?” (regels 59-61) 
2 “En ach, zo vreselijk is het toch niet om in de file te staan?” (regels 104-106) 
3  “Waarom zijn jongeren bereid een kapitaal uit te geven om het rijbewijs te 

behalen?” (regels 123-125) 
A 1 en 2. 
B 1 en 3. 
C 2 en 3. 
 
De titel van deze tekst is ‘Zelfkastijding op vier wielen’.  

1p 14 Welke van onderstaande zinnen omschrijft het beste de gedachte achter deze 
titel? 
A De automobilist ondervindt veel hinder van de files, maar hij neemt die graag 

voor lief om te kunnen blijven autorijden. 
B In de huidige maatschappij is de auto zo belangrijk geworden, dat de 

automobilist de file niet meer als iets negatiefs ervaart. 
C Met het nemen van twijfelachtige maatregelen, bestraft het ministerie die 

burgers die hardnekkig vasthouden aan hun rijgedrag.  
D Tegenwoordig kan de automobilist niet zonder de auto, dus moet hij 

accepteren dat hij vaak in de file staat. 
 

1p 15 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘Zelfkastijding op vier wielen’? 
A Dankzij moderne voorzieningen zoals laptop en mobiele telefoon vindt de 

automobilist het tegenwoordig niet meer erg om in de file te staan, waardoor 
de maatregelen die genomen worden om het fileprobleem op te lossen hun 
doel niet zullen bereiken. 

B Het fileprobleem zal, ondanks de voorgenomen maatregelen van de 
overheid, pas worden opgelost wanneer de automobilisten tot het besef 
komen dat de nadelen van het reizen met de auto groter zijn dan de 
voordelen.  

C Het zal de overheid beslist niet lukken het fileprobleem uit de wereld te 
helpen, want elk knelpunt dat wordt opgelost, veroorzaakt ergens anders 
een nieuw probleem, waardoor nóg meer nieuwe wegen en rijstroken nodig 
zijn. 

D Omdat de meeste automobilisten vooralsnog niet bereid zijn dichter bij hun 
werk te gaan wonen of gebruik te maken van het openbaar vervoer, wordt de 
overheid gedwongen ingrijpende maatregelen te nemen om het fileprobleem 
op te lossen.  
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tekstfragment 
 
Onzin 
 
Confronteer Milieudefensie, een beweging die opkomt voor het milieu, met de 
vraag of meer asfalt het fileprobleem oplost en er volgt een lange monoloog over 
de ‘onzin’ daarvan. “Files kun je nu eenmaal niet oplossen,” zegt woordvoerder 
Joris Wijnhoven, “Het is een illusie om te denken dat het aanleggen van meer 
wegen het fileprobleem doet verdwijnen. Elke nieuwe weg zorgt weer voor extra 5 
automobilisten. Zo leidde de aanleg van de A5 maar heel even tot ontlasting van 
de A4 en de A9. Meer wegen zorgen er alleen maar voor dat je de mensen weer 
uit het openbaar vervoer trekt, en mensen die net besloten hadden de files te 
mijden en naar alternatieven zochten, stappen weer in hun auto. Maar ook al 
zou meer asfalt helpen, dan nog moet je het niet doen. Files brengen milieu en 10 
mens veel schade toe door de uitstoot van fijnstof, CO2’s en andere giftige 
stoffen. De overlast van files wordt trouwens schromelijk overschat. De 
economische schade is helemaal niet zo groot als wordt beweerd en daarnaast 
vormen files nauwelijks een ergernis, de mensen accepteren het gewoon.”  
 
(naar: Website ‘XL-special’, 26 oktober 2005) 
 
 

1p 16 Welk aspect van het fileprobleem zoals dat wordt behandeld in het 
tekstfragment, komt niet aan bod in de tekst ‘Zelfkastijding op vier wielen’?  
Het aspect van 
A de alternatieven voor de auto. 
B de ergernis over het tijdverlies.  
C de gevolgen voor de werkgelegenheid. 
D de schade voor mens en milieu. 
 
 “De overlast van files wordt trouwens schromelijk overschat. De economische 
schade is helemaal niet zo groot als wordt beweerd” (regels 12-13 tekst-
fragment) 

1p 17 Op welke alinea in de tekst ‘Zelfkastijding op vier wielen’ sluit deze constatering 
het meeste aan? 
A alinea 1 
B alinea 4 
C alinea 6 
D alinea 8 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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“Het kan haast niet anders of het moment nadert waarop autorijdend Nederland 
definitief tot stilstand komt.” (regels 34-37) 
De argumenten bij deze bewering zijn te vinden in de zinnen die aan deze 
bewering voorafgaan. 

3p 18 Toon aan dat de bewering in regels 34-37 is gebaseerd op verschillende typen 
argumenten. Doe dat door onderstaande zinnen aan te vullen: 
1 Een argument op basis van gezag bij deze bewering is: ….. 
2 Een argument op basis van feiten bij deze bewering is: ….. 
3 Een argument op basis van een voorbeeld bij deze bewering is: …. 
 
De Nota Mobiliteit is weinig hoopgevend voor de toekomst (zie regels 38-42). 

1p 19 Op welk type argument uit het vervolg van deze alinea is deze bewering vooral 
gebaseerd? 
Argumentatie op grond van 
A feiten. 
B gezag. 
C intuïtie. 
D veronderstellingen. 
 
“Voorlopig zullen we simpelweg geduld moeten hebben.” (regels 205-206) 

1p 20 Welk bezwaar zal er door de uitvoerende overheid tegen deze afwachtende 
houding vermoedelijk worden ingebracht? 
 
 

Tekst 2  Kernenergie: de mythe van een wondermiddel 
 
 

20p 21 Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal  
200 woorden van de tekst ‘Kernenergie: de mythe van een wondermiddel’.  
Zorg ervoor dat de samenvatting begrijpelijk is voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet kent. 
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 
− welke ontwikkeling in de houding ten aanzien van kernenergie bij het grote 

publiek heeft plaatsgevonden en welke verklaringen voor die ontwikkeling 
worden gegeven; 

− welke opvattingen het grote publiek heeft over kernenergie en met welke 
argumenten die weerlegd worden; 

− welke conclusie over kernenergie wordt getrokken en welke alternatieven 
worden genoemd. 

 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  700047-2-039o* 
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Tekst 1  Zelfkastijding op vier wielen 
 
 

(1) Al in 2001 baarde de VROM-raad1) 
opzien met zijn advies aan het kabinet 
de strijd om het autoverkeer in te 
dammen maar op te geven. Een strijd 
die overigens tot dan toe alleen op 5 
papier gevoerd was en zeker niet in de 
praktijk: het snelwegennet en het 
autopark konden decennialang groeien 
zonder dat die ontwikkeling een stro-
breed in de weg gelegd werd. Toen in 10 
de jaren negentig de aanleg van 
nieuwe snelwegen stokte, was dat dan 
ook niet omdat de regering op de rem 
ging staan, maar omdat inmiddels 
bijna alle denkbare wegen waren 15 
aangelegd. Het aantal auto’s groeide 
ondertussen door tot de ruim 6,8 
miljoen auto’s, die vandaag de dag 
worden opgeslokt in ontelbare lange 
files. 20 
(2) De omvangrijke wegwerkzaam-
heden die Rijkswaterstaat met grote 
regelmaat uitvoert, waarschijnlijk in de 
hoop het dreigende verkeersinfarct 
voor te blijven, veroorzaken voorals-25 
nog alleen maar méér files. Als ergens 
een knelpunt wordt weggenomen, 
bijvoorbeeld door een extra rijstrook 
aan te leggen, helpt dat slechts heel 
even. Maar daarna slibt de weg binnen 30 
de kortste keren weer dicht. Zo lang-
zamerhand lijkt stilstaan op de Neder-
landse wegen de norm en rijden de 
uitzondering. Het kan haast niet 
anders of het moment nadert waarop 35 
autorijdend Nederland definitief tot 
stilstand komt. 
(3) De Nota Mobiliteit, die de minister 
van Verkeer in 2005 zonder rumoer 
door de Tweede Kamer wist te lood-40 
sen, is weinig hoopgevend voor de 
toekomst. De verwachting is dat het 
wegverkeer tot 2020 nog met 40 
procent zal groeien. Het huidige 
wegennet kan die groei echter niet 45 

aan, iets wat niemand zal verbazen. 
En aangezien de investeringen in 
nieuwe en bredere wegen het file-
probleem tot nu toe niet hebben 
kunnen oplossen, valt niet te ver-50 
wachten dat ze dat in de toekomst wel 
zullen doen.  
(4) De minister van Verkeer moet dus 
weten dat filebestrijding op de lange 
termijn nauwelijks resultaat zal 55 
hebben. Toch gaat ze koppig door met 
geldverslindende werkzaamheden aan 
het Nederlandse wegennet. En waar-
om? Waarom miljarden uitgeven als 
het uiteindelijk niet meer betekent dan 60 
uitstel van executie? Waarom biedt ze 
geen weerstand aan al die belasting-
betalende autoliefhebbers en lobby-
ende belangenverenigingen die in een 
collectieve verdwazing vasthouden aan 65 
de illusie in de toekomst te kunnen 
blijven doorrijden als de wegen maar 
breed genoeg worden en er nog wat 
extra snelwegen worden aangelegd? 
Wordt het niet de hoogste tijd dat 70 
waanidee maar eens los te laten, 
verdere investeringen achterwege te 
laten, simpelweg te leren leven met de 
files of gewoon de auto maar te laten 
staan? 75 
(5) Het zal echter niet eenvoudig zijn 
de gemiddelde automobilist tot inkeer 
te brengen. Want nu al blijft men 
ondanks alle welbekende, sombere 
toekomstscenario’s massaal auto-80 
rijden. De vrijheid van het autorijden 
gaat kennelijk boven het fileleed en je 
kunt je dus afvragen of, als voor de 
Nederlandse burger de lusten van het 
autorijden altijd nog opwegen tegen de 85 
lasten, er eigenlijk wel sprake is van 
een echt probleem.  
(6) “Blij dat ik rij!”. Bondiger dan met 
deze slogan van de automobiel-
branche werd het nooit samengevat. 90 
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Ook al staan we steeds vaker stil, 
zolang we zelf het stuur in handen 
hebben, koesteren we de illusie van de 
bewegingsvrijheid. En deze illusie 
wordt maar al te graag in stand ge-95 
houden door autofabrikanten met 
reclamespotjes waarin bestuurders van 
de nieuwste modellen steevast een 
prachtige weg door een schilderachtig 
landschap voor zich alleen hebben.  100 
Ja, we weten wel dat de werkelijkheid 
op de A2 om acht uur ’s ochtends een 
totaal andere is, maar daar laten we 
ons niet door afschrikken. En ach, zo 
vreselijk is het toch niet om in de file te 105 
staan? Dankzij de mobiele telefoon, de 
laptop en de autoradio weten we de 
tijd in de file tegenwoordig goed te be-
nutten. En zolang veel bedrijven elkaar 
verdringen voor een locatie langs de 110 
snelweg, valt het met de nadelen die 
werkgevers van de files ondervinden, 
vermoedelijk toch ook wel mee? 
(7) Filosofen, sociologen, economen – 
allemaal hebben ze zich inmiddels 115 
over onze ‘relatie’ met de auto gebo-
gen. Daarbij zijn ze het over één ding 
eens: we kunnen en willen hem niet 
missen. Want hoe gewoon de auto ook 
is geworden, hij is nog altijd een 120 
statussymbool. We houden van onze 
auto en daarom hebben we er veel 
voor over. Waarom zijn jongeren be-
reid een kapitaal uit te geven om het 
rijbewijs te behalen? Niet alleen omdat 125 
het gezien wordt als een bewijs van 
volwassenheid, maar vooral omdat het 
de weg opent naar vrijheid en onafhan-
kelijkheid. 
(8) De auto wordt door velen gezien 130 
als het symbool van onze welvaart en 
vooruitgang, een triomf van het op 
individuele vrijheid gebaseerde 
kapitalisme. De opmars van de auto is 
daarom iets waar we blij mee zouden 135 
moeten zijn. En het ziet er inderdaad 
niet naar uit dat er aan die opmars 
snel een einde zal komen.  
(9) In het moderne gezin – ook wel  

door een Duitse socioloog zo treffend 140 
de Spagatfamilie genoemd – zijn 
woon- en werkverkeer definitief ge-
scheiden. Vader en moeder wonen bij-
voorbeeld in Nieuwegein, maar vader 
werkt in Amersfoort en moeder in 145 
Utrecht. Als eerste bewoners van hun 
nieuwbouwwijk konden ze indertijd 
geen gebruikmaken van openbaar 
vervoer, want dat was er toen nog niet. 
Inmiddels is de auto een essentieel 150 
onderdeel van hun leven met bij-
behorende standaard geworden. Hun 
vrienden en familie wonen elders in het 
land en de kinderen brengen ze liever 
niet met de fiets naar school, want dat 155 
is te gevaarlijk door de auto’s van al 
die andere ouders die hun kinderen 
met de auto naar school brengen. En 
terwijl de bevolking in Nederland nog 
maar langzaam groeit, of helemaal niet 160 
meer, neemt het aantal van dit soort 
huishoudens toe en daarmee ook het 
aantal verplaatsingen. Het wordt allang 
niet meer vreemd gevonden als de 
verschillende leden van een gezin uit 165 
puur gemak elk hun eigen auto 
hebben. Nu al beschikt twintig procent 
van alle Nederlandse huishoudens 
over meer dan één auto. Is het geen 
wonder dat men in deze gezinnen niets 170 
negatiefs meer over de auto wil horen? 
(10) Is er dan geen enkel lichtpuntje? 
Onderzoek naar het verplaatsings-
gedrag van werkende Nederlanders 
heeft een interessante wetmatigheid 175 
aan de oppervlakte gebracht, bekend 
als de Wet van Behoud van Reistijd. 
We blijken bereid dagelijks ongeveer 
een uur aan de reis van huis naar werk 
te besteden, een cijfer dat al honderd 180 
jaar niet is veranderd. Een snellere 
verbinding betekent in veel gevallen 
niet dat mensen minder tijd kwijt zijn 
om tussen huis en werk heen en weer 
te rijden, maar dat ze verder van hun 185 
werk gaan wonen. Juist deze Wet van 
Behoud van Reistijd zou wel eens een 
belangrijk aanknopingspunt kunnen 
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bieden voor de oplossing van het file-
probleem. Immers: hoe langer de files 190 
worden, hoe sneller het moment daar 
is dat de automobilist zich zal gaan 
afvragen wat deze zelfkastijding hem 
echt waard is.  
(11) Als files de prijs vormen die de 195 
automobilist uit de middenklasse 
bereid blijkt te zijn te betalen voor een 

huis met tuin in een mooie buitenwijk 
en liefst aan het water, dan moet hij 
die maar betalen. Pas als de prijs 200 
daarvoor té hoog wordt, zal er een 
omslagpunt komen. Gezien de 
ervaringen uit de praktijk, kan het 
echter nog wel even duren voor het 
zover is. Voorlopig zullen we simpel-205 
weg geduld moeten hebben.

 
               naar: Willem de Bruin 
               uit: de Volkskrant, januari 2006  
 
 
 

 
 
 

Tekst 2  Kernenergie: de mythe van een wondermiddel 
 
 

1  Kernenergie heeft een spectaculaire 
comeback gemaakt na decennialang 
verguisd te zijn. Land na land haalt 
plannen voor nieuwe kerncentrales uit 
lades waar zij sinds de jaren tachtig 
liggen te verstoffen, of besluit dat allang 
opgegeven centrales langer open 
mogen blijven. De kerncentrale van 
Borssele bijvoorbeeld bleek volgens 
nieuwe inzichten nog veel langer veilig 
te kunnen opereren dan aanvankelijk 
gedacht werd. 

2  Dergelijke plannen zouden twintig 
jaar geleden voor een storm van protest 
gezorgd hebben. Kernenergie lijkt na de 
ramp in Tsjernobyl1) en de onopgeloste 
problemen met kernafval onverant-
woord. Maar de publieke opinie is in-
middels veranderd. Een nieuw milieu-
probleem verdrong de eerdere zorgen: 
de opwarming van de aarde door het 
overmatig gebruik van fossiele brand-
stoffen, die ook nog eens snel opraken. 
Kernenergie leek opeens niet zo kwaad 

meer. Sterker nog, zij leek de twee 
grote problemen in één klap op te 
lossen: geen smerige rook, wel een 
oneindige hoeveelheid energie uit kleine 
klompjes grondstof. 

3  Maar kernenergie is geen wonder-
middel voor al onze energie- en milieu-
zorgen. Het nieuwe enthousiasme 
ervoor is gebaseerd op een viertal 
belangrijke misvattingen over de wijze 
waarop kernenergie wordt opgewekt, 
wat ervoor nodig is en wat zij oplevert. 

4  De eerste misvatting is dat kern-
energie onze behoefte aan energie kan 
dekken of in ieder geval een groot deel 
ervan. In een doorsnee huishouden 
bestaat de energierekening uit drie 
componenten: elektriciteit, gas (voor 
verwarming) en benzine of diesel (voor 
transport). Wereldwijd bedraagt het 
elektriciteitsverbruik maar ongeveer 16 
procent van het totale energieverbruik. 
Van die 16 procent wordt iets minder 
dan 16 procent opgewekt door kern-

noot 1 VROM-raad: de belangrijkste adviesraad die de overheid adviseert inzake verkeer, ruimtelijke  
 ordening en milieu. 
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energie. Kernenergie dekt nu dus 
ongeveer 2,5 procent van de energie-
vraag in de wereld. 

5  Als de hoeveelheid elektriciteit die 
wordt opgewekt door kernenergie 
enorm zou stijgen, zou nog steeds maar 
een fractie van de energiebehoefte in 
de wereld gedekt worden. Het tot nu toe 
meest ambitieuze scenario, waarin 
kernenergie een groter deel van onze 
energiebehoefte zou verzorgen, is 
voorgesteld door het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) in 2003. 
Zelfs in dat kernenergievriendelijke 
scenario, waarin voor 1500 gigawatt 
aan nieuw elektrisch vermogen zou 
worden gebouwd (ongeveer 3200 
centrales als in Borssele) zou kern-
energie in 2050 slechts 2,6 tot 4 procent 
van het wereldenergieverbruik dekken.  

6  De volgende misvatting is dat kern-
energie weinig vervuilende afvalstoffen 
produceert. Wie dit beweert, denkt 
alleen aan het proces van de kern-
reactie zelf. Maar een kernreactor kan 
niet één watt elektriciteit produceren 
zonder allerlei industriële processen die 
aan de kernreactie voorafgaan. Het 
belangrijkste daarvan is dat uraniumerts 
via ingewikkelde fysische en chemische 
processen moet worden omgezet in de 
splijtstof die in de reactor geplaatst kan 
worden. Dat levert veel rest- en afval-
stoffen op. 

7  Kernenergie levert ook andere 
vervuiling op. Ten eerste moet de kern-
centrale zelf worden gebouwd. Dit ver-
eist doorgaans ongeveer een miljoen 
ton beton, staal en andere materialen, 
die op hun beurt weer industrieel 
moeten worden vervaardigd. Ten 
tweede moet de verbruikte splijtstof na 
afloop veilig worden opgeborgen. Dat 
heeft nogal wat voeten in de aarde 
doordat tijdens het splijtingsproces de 
radioactiviteit van de splijtstof met een 
factor miljard toeneemt. Ook de reactor 
en andere delen van de constructie 
worden hoog radioactief en moeten 

veilig ontmanteld en opgeborgen 
worden. Voor al het radioactieve afval 
moet een geologisch stabiele, defini-
tieve opslagplaats aangelegd worden. 

8  Wellicht belangrijker dan de niet-
radioactieve vervuiling die het opwek-
ken van kernenergie oplevert, is dat het 
probleem van de veilige opslag van 
radioactief afval alleen nog maar op 
papier is ‘opgelost’. Een echte 
oplossing wordt voortdurend doorge-
schoven naar de toekomst. Dat alleen al 
maakt kernenergie voorlopig minder 
geschikt als duurzame energiebron. 

9  Een andere misvatting is dat kern-
energie geen broeikasgassen produ-
ceert. Alle industriële processen die 
nodig zijn om kernenergie te kunnen 
opwekken, verbruiken echter grote 
hoeveelheden fossiele brandstoffen, 
elektriciteit, materialen en chemicaliën. 
Dit hele systeem produceert koolstof-
dioxide (CO2). De kerncentrale zelf is de 
enige schakel in de keten van 
processen die tijdens de werking 
nauwelijks koolstofdioxide produceert. 
Een lage schatting, waarvan het 
optimisme nog niet door de praktijk 
ondersteund wordt, komt uit op een 
uitstoot van 70 tot 150 gram CO2 per 
kilowattuur die een kerncentrale 
produceert. Een gasgestookte centrale 
komt inclusief alle hulpprocessen uit op 
zo’n 380 gram CO2. 

10  Daarbij is CO2 niet het enige broei-
kasgas dat bij de productie van kern-
energie vrijkomt. Uitstoot van andere 
broeikasgassen dan CO2 is bijna on-
mogelijk te vermijden in het industriële 
systeem dat de kerncentrale onder-
steunt, bijvoorbeeld bij de productie van 
de grote hoeveelheden fluor- en chloor-
verbindingen die gebruikt worden om 
van uraniumerts splijtstof te maken. 
Verbindingen van chloor, fluor en kool-
stof (CFK’s) kunnen een broeikas-
werking hebben die tienduizend maal zo 
sterk is als die van koolstofdioxide. 
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11  Een laatste misvatting is dat 
uranium in een gesteente hetzelfde is 
als direct beschikbare energie. De 
splijtstof voor kerncentrales, uranium, 
moet gewonnen worden uit gesteenten. 
Die winning kost energie in de vorm van 
fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld voor 
de graafmachines en trucks) en 
elektriciteit (voor de elektrische molens 
om het gesteente tot poeder te malen). 
Verder worden er grote hoeveelheden 
chemicaliën bij gebruikt, die industrieel 
moeten worden vervaardigd. Voor rijke 
uraniumertsen is het energieverbruik 
voor het bedrijfsklaar maken van een 
kilogram uranium te verwaarlozen ten 
opzichte van de energie die uit die 
kilogram opgewekt kan worden. Deze 
rijke ertsen zijn echter schaars. 

12  Het energieverbruik dat nodig is om 
uranium te winnen uit erts neemt snel 
toe naarmate het erts armer wordt. Als 
het uraniumgehalte in het gesteente tien 
maal zo laag is, moet er tien maal 
zoveel gesteente verwerkt worden om 
een kilogram uranium te winnen. Het 
energieverbruik is dan tien maal zo 
hoog. Daarbij komt dat bij dalend erts-
gehalte het percentage van het aan-
wezige uranium dat daadwerkelijk uit 
het gesteente gehaald kan worden, snel 
afneemt. De benodigde hoeveelheden 
uraniumerts worden bij arme ertsen dus 
snel groter en daarmee is meer energie 
nodig om uranium te winnen. 

13  Momenteel bedragen de aange-
toonde economisch winbare uranium-
reserves ruim 3,5 miljoen ton. De rijke 
ertsen (onder meer in Canada en 
Australië) zijn, als het verbruik op het 
huidige niveau blijft, binnen twintig jaar 
uitgeput. De overige, armere ertsen 
raken ongeveer dertig jaar later op. 
Tussen 2050 en 2060 zullen dan de 
thans aangetoonde reserves uitgeput 
zijn. 

14  Schaarste aan uranium zal hogere 
prijzen betekenen, wat nieuwe 
exploratie stimuleert. Er zullen dan 

ongetwijfeld nieuwe ertslagen ontdekt 
worden, want de aardkorst bevat aan-
zienlijke hoeveelheden uranium. Maar 
hierbij telt niet de kwantiteit, maar de 
kwaliteit. Het is technisch mogelijk om 
uranium uit graniet of zelfs zeewater te 
halen, maar het energieverbruik voor de 
winning is dan veel hoger dan de 
energieproductie uit dat uranium. Het is 
onbekend hoe groot de kans is dat de 
reserves uraniumerts die nog worden 
ontdekt, zo rijk zullen zijn als die in 
Canada en Australië. Als de productie 
van kernenergie omhooggaat, zouden 
we wel eens snel door de hoeveelheid 
uraniumerts die nog netto energie 
oplevert, heen kunnen zijn. 

15  Voor het scenario dat door het MIT 
is voorgesteld, waarbij wereldwijd meer 
kernenergie wordt opgewekt, zouden 
vijftien miljoen ton aan nieuwe uranium-
reserves ontdekt moeten worden. Dat is 
tien maal zo veel als er vanaf de eerste 
kernreactor tot nu toe verbruikt is. En 
die reserves moeten dan ook nog van 
dezelfde kwaliteit zijn – willen die ten-
minste netto energie opleveren – als de 
beste thans ontgonnen ertsen. Het 
behoeft geen betoog dat de kans op 
zulke spectaculaire ontdekkingen gering 
is. Bovendien is de kans groot dat áls er 
zulke enorme, nog niet ontdekte 
uraniumreserves bestaan, deze blijken 
te liggen in onstabiele of niet-westers-
gezinde landen, met alle politieke 
problemen van dien. De goed toe-
gankelijke en winbare reserves zijn 
immers al gevonden en in productie. 

16  Al met al menen velen dat de voor-
delen van kernenergie ruimschoots 
opwegen tegen de nadelen. Zij lijkt een 
wondermiddel voor onze dreigende 
tekorten aan energie. Maar jammer 
genoeg vergissen zij zich. Kernenergie 
levert te veel ernstige problemen op om 
een echte oplossing voor dat vraagstuk 
te zijn. Zij zien over het hoofd dat een 
duurzame oplossing voor het grijpen 
ligt: zon en wind. 
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naar: Jan Willem Storm van Leeuwen  
uit: De Groene Amsterdammer, 6 januari 2006  
 
 
 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie 
kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 
 
 

noot 1 Tsjernobyl: in 1986 vond nabij dit in de Oekraïne gelegen stadje een ernstig ongeluk plaats met
 een kernreactor waarbij enorme hoeveelheden radioactieve straling vrijkwamen. 

einde  einde  700047-2-039b* 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Geluk 
 
 

1p 1  Hoe kan het karakter van de tekst Geluk het beste getypeerd worden?  
A Deels als een analyse van het verschijnsel ‘geluk’ en deels als een pleidooi voor een andere 

levenshouding in welvarende landen.  
B Deels als een beschouwing over ‘geluk’ en deels als een betoog dat gericht is tegen de 

overdadige welvaart in het rijke westen.  
C Deels als een protest tegen de ongelijke verdeling van goederen in de wereld en deels als 

een oproep tot tevredenheid met wat men heeft.  
D Deels als een wetenschappelijk onderzoek naar ‘geluksgevoelens’ en deels als een verslag 

van enkele persoonlijke bevindingen.  
 
De tekst Geluk kan worden onderverdeeld in drie delen. Deze achtereenvolgende delen 
kunnen gezien worden als antwoorden op de volgende vragen: 
deel 1: Maakt geld gelukkig?  
deel 2: Waarom leidt meer welvaart niet vanzelf tot meer geluk?  
deel 3: Hoe kunnen welvarende mensen gelukkig worden? 

1p 2  Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 3  Bij welke alinea begint deel 3?  

 
Er bestaan verschillende middelen om in de inleiding van een tekst de aandacht van de lezer 
te trekken.  
Enkele van deze middelen zijn: 
1 een herkenbare situatie schetsen;  
2 een opmerkelijke bevinding rapporteren; 
3 een betwistbare mening geven; 
4 een uitdagende stelling poneren. 

2p 4  Welke twee middelen worden in alinea 1 van de tekst Geluk ingezet?  
 
“Maar als we allemaal rijker worden, worden we toch niet gelukkiger.” (regels 42-44)  

1p 5  Welke verklaring voor juist dit verschijnsel is, blijkens de tekst Geluk, de meest 
aannemelijke? 

A Geluksgevoelens zijn deels afhankelijk van de staat van rijkdom van anderen.  
B Jaloezie blokkeert de gevoelens van tevredenheid van arme mensen.  
C Rijkere mensen ontbreekt het aan mentale vermogens werkelijk te genieten.  
D Toenemende rijkdom vermindert de kans op het bezit van waardevolle goederen.  

 
“Internationaal onderzoek laat zien, dat welvaartsgroei in arme landen zich nog wel 
weerspiegelt in het geluk van de bevolking, maar dat er in rijke landen nauwelijks verband 
bestaat tussen welvaartsgroei en geluk.” (regels 28-33) 

1p 6  Welke verklaring kan er voor dit verschijnsel worden gegeven?  
A In de arme landen heeft men een minder materiële levensinstelling, in de rijke landen vindt 

men materieel bezit vanzelfsprekend.  
B In de arme landen is er nauwelijks sprake van welvaartsgroei, in de rijke landen kent de 

economische groei vrijwel geen beperking.  
C In de arme landen is men minder snel geneigd tot onderling vergelijken, in de rijke landen 

zijn de burgers verwikkeld in een strijd om bezit.  
D In de arme landen is nog lang geen materieel verzadigingspunt bereikt, in de rijke landen 

zijn de meeste consumenten tamelijk verwend.  
 
“Je zou dan verwachten dat mensen die rijker worden, slechts tijdelijk gelukkiger zijn.” 
(regels 51-52) 

2p 7  Leg uit waarom deze mensen ‘tijdelijk’ gelukkiger zouden zijn. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden.  
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1p 8  Welk verband bestaat er tussen alinea 5 en 6?  
Alinea 6 bevat 

A een conclusie van het gestelde in alinea 5.  
B een illustratie bij het gestelde in alinea 5.  
C een uitwerking van de verklaring in alinea 5.  
D een weerlegging van de verklaring uit alinea 5.  

 
In de alinea’s 7, 8 en 9 worden drie voorbeelden gegeven van goederen die positionele 
goederen blijken te zijn. 

3p 9  Leg uit hoe het komt dat bepaalde goederen ‘gewoon’ lijken, maar bij nadere beschouwing 
positionele goederen blijken te zijn. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 30 woorden.  
 
“Naarmate we rijker zijn, lijken we steeds minder in staat echt van onze vrije tijd te 
genieten.” (regels 154-156)  

1p 10  Hoe kunnen we, gelet op de structuur van alinea 9, deze bewering in argumentatief opzicht 
het beste typeren? 

A Als een conclusie. 
B Als een stelling.  
C Als een subargument.  

 
“zullen we steeds weer bedrogen uitkomen” (regels 170-171) 

1p 11  Welke mensen zullen zeker bedrogen uitkomen in hun streven naar geluk?  
A Mensen die denken dat hun geluk afhangt van de ontwikkeling in wetenschap en 

technologie.  
B Mensen die denken dat hun geluk afhangt van rijkdom in de vorm van allerlei materiële 

zaken.  
C Mensen die zich erbij neerleggen dat de schaarste aan de meest begeerde goederen niet valt 

op te heffen.  
D Mensen die zich erbij neerleggen dat we moeten afzien van het streven naar meer welvaart.  

 
Lees de onderstaande beweringen: 
1 In ons streven naar geluk kunnen we ons het beste richten op goederen die niet in absolute 
zin schaars zijn. 
2 In ons streven naar meer geluk kunnen we ons het beste richten op immateriële zaken. 

1p 12  Welke van deze beweringen komt overeen met de visie zoals afgeleid kan worden uit de 
tekst Geluk?  

A alleen bewering 1  
B alleen bewering 2  
C zowel bewering 1 als bewering 2  
D geen van beide beweringen  

 
2p 13  Op welke denkbeeldige vraag geeft alinea 12 het antwoord? 

Gebruik voor je antwoord maximaal 10 woorden.  
 

1p 14  Op welke tegenstelling wijst het woord ‘echter’ in regel 201?  
A Mensen zouden gelukkiger kunnen worden door andere activiteiten te gaan ondernemen in 

hun vrije tijd, maar in werkelijkheid blijven ze dezelfde dingen doen en besteden daar 
bovendien minder tijd aan.  

B Mensen zouden gelukkiger kunnen worden door meer energie te steken in een beperkt 
aantal activiteiten in hun vrije tijd, maar in werkelijkheid besteden ze daar juist steeds 
minder tijd aan.  

C Mensen zouden gelukkiger kunnen worden door zich in hun vrije tijd in meer activiteiten te 
gaan verdiepen, zoals kunst en muziek, maar in werkelijkheid doen ze juist het 
tegenovergestelde.  

D Mensen zouden gelukkiger kunnen worden door zich meer te verdiepen in de mogelijkheden 
van wetenschap en technologie, maar in werkelijkheid besteden ze juist meer tijd aan 
immateriële zaken.  
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1p 15  Hoe kan de functie van alinea 13 het beste getypeerd worden binnen het geheel van de 
tekst?  

A In alinea 13 wordt een aanbeveling gedaan. 
B In alinea 13 wordt een afweging gemaakt.  
C In alinea 13 wordt een nuancering gegeven.  
D In alinea 13 wordt een samenvatting gegeven.  

 
Argumenten kunnen worden onderscheiden in, bijvoorbeeld, argumenten die gebaseerd zijn 
op: 
1 controleerbare feiten; 
2 onderzoeksbevindingen; 
3 vermoedens; 
4 persoonlijke waardeoordelen. 

1p 16  Welke van deze argumenten zijn in de tekst Geluk terug te vinden?  
A Alleen 1, 2 en 3. 
B Alleen 1, 3 en 4. 
C Alleen 2, 3 en 4. 
D Zowel 1, 2, 3 als 4. 

 
1p 17  Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst Geluk weer?  

A Mensen kunnen gelukkiger worden als ze minder consumeren en niet langer hun hoop 
vestigen op economisch herstel en rijkdom voor iedereen.  

B Mensen kunnen gelukkiger worden als ze streven naar groei in immateriële sfeer en naar 
meer verdieping in hun activiteiten.  

C Mensen kunnen gelukkiger worden als ze streven naar meer vrije tijd waardoor er tijd komt 
voor verdieping van meer activiteiten.  

D Mensen kunnen gelukkiger worden als ze zich erbij neerleggen dat de schaarste aan de 
meest begeerde goederen niet valt op te heffen.  
 

1p 18  Hoe kan de houding van de auteur van de tekst Geluk ten opzichte van zijn onderwerp het 
beste gekarakteriseerd worden?  

A Bezorgd, maar weinig kritisch.  
B Kritisch en betrokken.  
C Neutraal en afstandelijk.  
D Zakelijk en professioneel.  

 
1p 19  Voor welk soort lezerspubliek lijkt de tekst Geluk, gelet op de strekking en het taalgebruik 

van de tekst, het meest bedoeld?  
A Voor consumenten.  
B Voor economen.  
C Voor maatschappelijk werkers.  
D Voor psychologen.  

 
 
 
Valt geluk te bevorderen? 
 
Naast alle adviezen voor een gelukkiger leven klinkt vanouds ook de waarschuwing dat er 
aan ons geluk niet veel te veranderen valt. Religies prediken dat de mens niet aan zijn 
noodlot kan ontsnappen en er zijn filosofen die menen dat geluk relatief is en dat het 
najagen van geluk ons daarom niet veel verder brengt dan een muis in een looprad. Uit 
onderzoek blijkt echter dat geluk wel degelijk bevorderd kan worden. Enerzijds middels 
verbetering van de samenleving en anderzijds door versterking van de persoonlijke 
kwaliteiten die nodig zijn om daarin te functioneren. Om de leefbaarheid van de 
samenleving te verbeteren moet in de eerste plaats gezorgd worden voor bestaanszekerheid. 
Voorwaarde voor verbetering is in alle gevallen dat burgers gestimuleerd worden het lot in 
eigen hand te nemen. Lijdzaam wachten op Vader Staat levert meestal niet veel op. Binnen 
ons rijke Nederland is ongeluk meestal niet een kwestie van materieel tekort. De 
hulpverlening met het pannetje soep heeft daardoor aan betekenis verloren. Tekorten zitten 
meer in de sociaal-emotionele sfeer. Die nood is minder makkelijk te lenigen met subsidies 
en professioneel advies. De persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om gelukkig te 

fragment 1 
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worden, verschillen enigszins per samenleving. In een individualistische maatschappij als 
de onze is het vooral van belang dat je goed voor jezelf kunt opkomen en dat je intieme 
relaties weet te leggen en vast te houden. Dat valt tot op zekere hoogte te leren. Behalve 
zelfredzaamheid speelt ook levenskunst een rol. Je moet ook iets moois van het leven weten 
te maken. Daarvoor moet je de juiste vormen weten te vinden, niet alleen persoonlijke 
interesses en levensdoelen, maar ook vormen om in gezamenlijkheid te beleven. Dat is best 
een opgave, want de standaardmodellen van vroeger passen niet goed meer bij de 
geïndividualiseerde mens van vandaag.  
Kortom, met het bevorderen van geluk bereik je meer dan alleen maar een aangenamer 
leven. In een aantal opzichten maakt geluk het leven ook ‘beter’. Alle reden dus om het 
geluk een handje te helpen. 
 
naar: ‘Wat heet geluk?’ door Ruut Veenhoven 
uit: de brochure ‘Geluk’ van het Humanistisch Verbond 
 
 

1p 20  Wat is in dit tekstfragment het antwoord op de vraag “Valt geluk te bevorderen?”  
A Geluk valt niet te bevorderen, want de leefbaarheid van de samenleving kan pas 

gerealiseerd worden als eerst gezorgd wordt voor bestaanszekerheid.  
B Geluk valt niet te bevorderen, want het is in onze maatschappij erg moeilijk om de juiste 

mentaliteit te ontwikkelen die nodig is om gelukkig te worden.  
C Geluk valt te bevorderen door het opheffen van tekorten in de sociaal-emotionele sfeer en 

door de leefbaarheid van de samenleving te verbeteren.  
D Geluk valt te bevorderen door verbetering van de samenleving als geheel en door de 

ontwikkeling van de vaardigheden van de mens als individu.  
 
Zowel in fragment 1 als in de tekst Geluk is er sprake van een visie op de wijze waarop de 
mens zijn geluk kan bevorderen. 

2p 21  Welke overeenkomst is er tussen deze beide visies?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden.  
 
 
 
Tekst 2 Niets mag ons overkomen 
 
 

20p 22  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 220 woorden van 
de tekst Niets mag ons overkomen. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• wat het begrip ‘veiligheid’ lastig hanteerbaar maakt; 
• welke de actuele thema’s rond onveiligheid zijn; 
• welke houding de burgers tegenwoordig inzake onveiligheid innemen; 
• wat de mogelijke verklarende achtergronden zijn van het gevoel van onveiligheid en de 

huidige toename van onveiligheidsgevoelens; 
• welke remedie niet helpt ter bevordering van de veiligheid en welke remedie wel tegen het 

gevoel van onveiligheid helpt. 
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Tekst 1 
 
 

GELUK 
 

 1  “Nooit meer je fietsband plakken. Nooit 
meer de lege flessen wegbrengen. Nooit meer 
onkruid wieden.” Met deze vooruitzichten 
trachtte de Staatsloterij onlangs de kranten-
lezer te verleiden om een staatslot te kopen. 
Wie droomt er zo nu en dan niet van om rijk 
te worden? Blijkbaar steeds meer mensen, 
want Nederlanders geven hoe langer hoe meer 
geld uit aan loterijen. En hoewel iedereen wel 
de verhalen kent van loterijwinnaars die ten 
prooi vielen aan geldbeluste ‘vrienden’, wijst 
onderzoek uit dat rijkere mensen gemiddeld 
inderdaad gelukkiger zijn dan armere mensen.  
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 2  Geld maakt dus gelukkig? Het is maar hoe 
je het bekijkt. Sinds 1980 is de gemiddelde 
Nederlander anderhalf maal zo rijk geworden. 
Wie had twintig jaar geleden durven dromen 
van een mobiele telefoon en een supersnelle 
computer? Tegenwoordig zijn dat alledaagse 
gebruiksartikelen. Toch zijn we in die twintig 
jaar niet noemenswaardig gelukkiger gewor-
den. In 1980 noemde 87 procent van de 
Nederlanders zich gelukkig of zeer gelukkig. 
In 2002 was dat precies één procent meer. 
Vijftig procent meer inkomen heeft dus 
slechts één procent meer geluk opgeleverd. 
Dit fenomeen doet zich niet alleen in Neder-
land voor. Internationaal onderzoek laat zien, 
dat welvaartsgroei in arme landen zich nog 
wel weerspiegelt in het geluk van de bevol-
king, maar dat er in rijke landen nauwelijks 
verband bestaat tussen welvaartsgroei en 
geluk.  

 3  Een voor de hand liggende verklaring is 
dat we inmiddels zó rijk zijn dat we een 
verzadigingspunt hebben bereikt. We hebben 
eigenlijk alles al wat ons hartje begeert. Nog 
méér rijkdom voegt nauwelijks iets toe aan 
ons geluk. Waarom proberen we dan toch 
steeds rijker te worden? Waarom doen we 
massaal mee aan loterijen? Blijkbaar zijn onze 
behoeften nog lang niet verzadigd. Maar als 
we allemaal rijker worden, worden we toch 
niet gelukkiger. 

 4  Heeft het dan te maken met onderlinge 45 

vergelijking, met afgunst en jaloezie? Daar zit 
iets in. Hoe we onze situatie waarderen, wordt 
mede bepaald door de situatie waarin anderen 
in onze omgeving zich bevinden. Maar ook dit 
kan het verschijnsel niet helemaal verklaren. 
Je zou dan verwachten dat mensen die rijker 
worden, slechts tijdelijk gelukkiger zijn. Na 
een tijdje gaan ze zich immers vergelijken 
met hun nieuwe omgeving en zien ze vooral 
mensen die nog rijker zijn. Hun geluk zou dan 

weer snel naar het oude niveau terugzakken. 
Dit blijkt echter niet het geval te zijn: rijkere 
mensen blijven gelukkiger.  

 5  Er is echter nog een derde verklaring voor 
het feit dat rijken gelukkiger zijn dan armen, 
maar dat we niet gelukkiger worden als we 
allemaal rijker worden. De Engelse econoom 
Hirsch stelde vast dat naarmate een land rijker 
wordt, de voorkeur van de bevolking ver-
schuift van goederen die relatief schaars zijn 
naar goederen die in absolute zin schaars zijn. 
Relatieve schaarste kan worden verholpen 
door meer te produceren. Als er te weinig 
voedsel is om de bevolking van een land te 
voeden, is de oplossing gelegen in het verho-
gen van de voedselproductie. Hetzelfde geldt 
voor de schaarste aan veel andere materiële 
goederen, zoals kleding, meubilair, televisies, 
auto’s, computers. Rijke landen slagen er 
beter in de schaarste aan deze goederen te 
verminderen dan arme landen. In een land 
waar vrijwel iedereen over deze goederen 
beschikt, zijn de mensen dan ook gelukkiger 
dan in een land waar ze voorbehouden zijn 
aan een rijke bovenlaag.  

 6  Als we eenmaal van deze goederen zijn 
voorzien, verschuift onze voorkeur echter 
naar goederen die in absolute zin schaars zijn. 
Deze worden door Hirsch positionele goede-
ren genoemd. Een bekend voorbeeld wordt 
gevormd door schilderijen van een oude 
meester, zoals Vermeer. Daarvan zijn er 
wereldwijd niet meer dan 35 en dat zullen er 
nooit meer worden, hoe rijk we ook zijn. 
Naarmate we rijker zijn, groeit de vraag naar 
Vermeers, waardoor de prijs ervan des te 
sneller stijgt. Zelfs voor de rijksten onder ons 
wordt een Vermeer dan onbetaalbaar. Dit 
voorbeeld zou de indruk kunnen wekken dat 
positionele goederen zeldzame verschijnselen 
zijn. In werkelijkheid zijn ze echter alom 
tegenwoordig. Veel goederen die zich op het 
eerste gezicht niet van ‘gewone’ goederen 
onderscheiden, blijken bij nadere beschou-
wing positionele goederen te zijn.  

 7  Neem een vrijstaand huis in een landelijke 
omgeving. De vraag naar deze huizen groeit 
naarmate we rijker zijn. In een klein, dichtbe-
volkt land als Nederland is het aanbod van 
landelijk gelegen villa’s echter per definitie 
beperkt, waardoor ze verhoudingsgewijs 
steeds duurder worden. Ondanks de wel-
vaartsstijging komen deze huizen daarom toch 
niet binnen het bereik van meer mensen. En al 
zouden we het platteland volbouwen met 
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villa’s, dan worden die snel minder aantrek-
kelijk doordat de omgeving minder ‘landelijk’ 
wordt.  

 8  Vervoer per auto is ook een positioneel 
goed. Weliswaar heeft bijna iedereen een 
auto, maar dit betekent niet dat we aan reizen 
minder tijd kwijt zijn dan vroeger. Integen-
deel: er blijkt een ‘wet van behoud van reis-
tijd’ te bestaan. Naarmate we over snellere en 
goedkopere vervoermiddelen beschikken, 
gaan we meer en verder reizen waardoor we 
minstens even lang onderweg blijven. De 
laatste tijd zijn we zelfs meer tijd aan reizen 
gaan besteden. De verklaring hiervoor is 
tweeërlei: enerzijds zitten we elkaar, naarmate 
we meer auto’s hebben, letterlijk meer in de 
weg en staan we vaker in de file. Anderzijds 
zijn we, juist omdat we over een auto beschik-
ken, steeds verder van ons werk gaan wonen 
en moeten dus meer reizen.  

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

210 

215 

 9  Misschien het duidelijkste voorbeeld van 
een positioneel goed is tijd. Tijd is geld, luidt 
het gezegde, maar het omgekeerde geldt niet: 
je kunt met geld geen tijd kopen. Of in ieder 
geval maar een beetje. Rijke mensen worden 
wel iets ouder dan arme mensen, maar de tijd 
die tot je beschikking staat, is voor iedereen 
eindig. Het aantal uren in een dag en het 
aantal dagen in een jaar liggen onwrikbaar 
vast. Lange tijd hebben we, naarmate we 
rijker werden, meer vrije tijd gekocht. Een 
flink deel van de welvaartsgroei is de afgelo-
pen eeuw besteed aan verkorting van de 
arbeidsduur, maar daaraan lijkt langzamer-
hand een einde te komen. De verklaring hier-
voor is dat een uur vrije tijd steeds duurder 
wordt naarmate we in een uur werk meer gaan 
verdienen. Daarom willen we die kostbare 
vrije tijd zo efficiënt mogelijk besteden en er 
zoveel mogelijk activiteiten in proppen. Het 
gevolg is echter dat ook onze vrijetijdsbeste-
ding steeds meer lijdt onder de tijdsdruk en de 
jachtigheid waaronder we op ons werk gebukt 
gaan. Naarmate we rijker zijn, lijken we 
steeds minder in staat echt van onze vrije tijd 
te genieten.  

 10  Zodra de economie even wat tegenwind 
ondervindt, de consumenten een stapje terug 
moeten doen en de regering de burgers met tal 
van bezuinigingen confronteert, vestigt 
menigeen zijn hoop op economisch herstel. 
Als de groei maar eenmaal aantrekt, de koop-
kracht omhoog gaat en de regering meer 

financiële armslag krijgt, zal het leven weer 
een stuk aangenamer worden. Zo luidt de 
verwachting. Maar is het eenmaal zover, dan 
is de onvrede des te groter als die verwachting 
niet blijkt uit te komen. Zolang we de illusie 
blijven najagen dat meer welvaart en rijkdom 
ons gelukkiger zullen maken, zullen we steeds 
weer bedrogen uitkomen – althans de meesten 
onder ons.  

 11  Om aan onze welvaart echt meer geluk te 
kunnen ontlenen, zullen we ons erbij moeten 
neerleggen dat de schaarste aan de meest 
begeerde goederen niet valt op te heffen. We 
zullen onze ambities moeten aanpassen. Dit 
betekent niet dat we ervan moeten afzien om 
naar meer welvaart en geluk te streven. We 
zullen die vooral moeten zoeken in goederen 
die niet in absolute zin schaars zijn. 

 12  Aan de ene kant kunnen wetenschap en 
technologie ons nog vele nieuwe producten 
leveren die het leven plezieriger en aange-
namer maken, zoals het definitieve genees-
middel tegen verkoudheid, de videofoon of de 
driedimensionale tv. Aan de andere kant zijn 
er nog vele mogelijkheden voor groei in de 
immateriële sfeer en in de vrijetijdsbesteding. 
Niet door steeds méér activiteiten te onder-
nemen, maar door verdieping in een beperkt 
aantal. Van kunst en muziek genieten, een 
goed gesprek voeren, een boek lezen, een spel 
spelen en de liefde bedrijven zijn onuitputte-
lijke bronnen van geluk. Het aantrekkelijke 
ervan is, dat ze meer bevrediging schenken 
naarmate je er meer tijd en energie in steekt. 
Een serieuze inhoudelijke discussie is bij-
voorbeeld bevredigender dan het zoveelste 
gesprek per mobieltje. De cijfers wijzen 
echter uit dat we voor deze activiteiten juist 
steeds minder tijd uittrekken: we zijn bijna de 
helft minder tijd gaan besteden aan het lezen 
van boeken, een kwart minder tijd aan sociale 
contacten en de helft minder tijd aan gezel-
schapsspelen en spelen met kinderen.  

 13  Velen van ons klampen zich vast aan de 
illusie dat nog meer rijkdom ons eindelijk het 
geluk zal brengen waar we al zo lang naar op 
zoek zijn. We zouden er echter verstandiger 
aan doen ons te richten op de ongekende 
mogelijkheden die onze huidige welvaart ons 
al biedt. De miljoenen mogen dan niet voor 
het oprapen liggen, voor het geluk geldt dat – 
als je er maar oog voor hebt – wel degelijk.

 
naar: Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit 
van Amsterdam 

 uit: Trouw, Letter en Geest, 27 december 2003 
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Tekst 2 
 

Niets mag ons overkomen 
 

 1  Volgens het woordenboek betekent ‘veilig 
zijn’ dat je buiten gevaar bent, dat je bent 
beschermd tegen personen of gevaren die je 
bedreigen. Veiligheid is de toestand van iets 
of iemand die veilig is, zo meldt de dikke Van 
Dale. Het staat er zo simpel, maar in het 
alledaagse leven is veiligheid een lastig te 
hanteren begrip, omdat het deels over meet-
bare en deels over nauwelijks meetbare zaken 
gaat. Zowel objectieve als subjectieve ele-
menten spelen hierbij een rol. Bij ‘veiligheid’ 
praat je vooral over gevoelens van mensen. 
Die gevoelens hoeven niet in overeenstem-
ming te zijn met wat er daadwerkelijk aan de 
hand is in de maatschappij. Zo sterven, anders 
dan de meeste mensen denken, veel meer 
burgers door verkeersonveiligheid dan door 
criminaliteit. Toch zien de meeste mensen in 
criminaliteit een grotere bedreiging van de 
veiligheid dan in het voortrazende verkeer.  

 2  Het onderzoek naar het fenomeen veilig-
heid kent verschillende benaderingswijzen. 
Men bestudeert bijvoorbeeld objectieve 
gegevens, zoals de statistische kans dat 
iemand het slachtoffer van een roofoverval 
wordt. Of men richt zich op wat mensen 
denken over de kans dat ze zelf van iets of 
iemand slachtoffer worden. Men kan ook 
onderzoeken of mensen zich prettig voelen in 
hun buurt of leefomgeving. Deze verschillen-
de onderzoeken leiden tot uiteenlopende, 
soms tegenstrijdige bevindingen.  

 3  Studies naar wat burgers zelf op veilig-
heidsgebied belangrijk vinden, laten zien dat 
het aandachtsgebied in de loop der tijden is 
verschoven. In het begin van de twintigste 
eeuw kwam arbeidsveiligheid hoog op de 
agenda te staan. Veel kinderen, die al vroeg 
naar de fabrieken werden gestuurd, veronge-
lukten tussen de raderen van de onbeveiligde 
machines of stortten uitgeput op de werkvloer 
neer. In diezelfde tijd trachtte de arbeiders-
beweging de maatschappelijke positie van 
haar leden te verbeteren en een einde te 
maken aan arbeidsomstandigheden met een 
hoog risicogehalte. Na de Tweede Wereld-
oorlog kwam de veiligheid in het verkeer 
volop in de maatschappelijke belangstelling te 
staan. Later, in de jaren zestig en zeventig, 
werden onveiligheidsgevoelens gekoppeld aan 
de talloze ordeverstoringen door de opstan-
dige jeugd en protesterende studenten, en het 
verlies aan gezag waarmee de autoriteiten te 
kampen hadden. Vanaf de jaren tachtig werd 
criminaliteit een belangrijke bron van 
onveiligheidsgevoelens.  

 4  De laatste jaren zijn er op het gebied van 
onveiligheidsgevoelens twee nieuwe thema’s 
bij gekomen. Ten eerste zijn er de vermeende 
bedreigingen op het vlak van gezondheid. Als 
er ergens een geval van nekkramp wordt 
geconstateerd, ontstaat er elders in het land 
paniek en wordt door veel verontruste burgers 
onmiddellijk inenting geëist tegen de 
meningokokbacterie, ook al is er geen 
geschikt vaccin voorhanden en ook al is het 
besmettingsgevaar gering.  

 5  Een ander thema vormen de te vrezen 
ongelukken en rampen. Vroeger stond men 
nogal lankmoedig tegenover onheil. Tijdens 
het leven overkwamen je nu eenmaal dingen. 
Deze houding had wellicht iets fatalistisch, 
maar ging toch ook met gemoedsrust gepaard. 
Tegenwoordig kunnen we nauwelijks het 
geringste risico verdragen. We eisen van 
politici en overheid dat zij voorkomen dat ons 
iets kan overkomen. Maar een overheid kan 
natuurlijk nooit aan alle veiligheidswensen 
van de burgers voldoen. We leven immers in 
een zeer complexe en dynamische samen-
leving. Er rijden dagelijks treinen en tank-
auto’s met gevaarlijke stoffen heen en weer, 
schepen vol met gevaarlijk spul varen door 
het land. Dat is allemaal nodig om onze 
economie draaiende te houden. In die hectiek 
is het onvermijdelijk dat er wel eens iets mis 
gaat. 

 6  Het is niet precies duidelijk waardoor de 
hedendaagse, bangelijke houding van de 
burgers wordt veroorzaakt. Er zijn verschil-
lende verklaringen denkbaar. De afgelopen 
jaren is door de voortschrijdende technologie 
en ontwikkelingen in de wetenschap de 
wereld om ons heen in allerlei opzichten veel 
meer ‘beheersbaar’ geworden. Daardoor is bij 
veel mensen het idee ontstaan dat werkelijk 
het héle leven beheersbaar is. Een andere 
verklarende factor is dat politici en politie-
mensen de laatste jaren meer met concrete 
doelstellingen zijn gaan werken. Hun voorne-
mens worden in de publiciteit gebracht en bij 
de burgers wekt deze informatie de indruk dat 
politici en politiemensen hun werkveld daad-
werkelijk beheersen. Het uit de jaren zeventig 
stammende idee van de maakbare samenle-
ving is nog hoogst actueel.  

 7  Nee, de gevoelens van onveiligheid bij de 
bevolking zijn er niet minder op geworden. 
Maar zijn die gevoelens realistisch? Laten we 
om die vraag te beantwoorden eens kijken 
naar twee bronnen van onveiligheidsgevoe-
lens: rampen en criminaliteit.  
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 8  De vuurwerkramp in Enschede, de café-
brand in Volendam en de terroristische aan-
slagen op de Twin Towers in de Verenigde 
Staten hebben ervoor gezorgd dat de gevoe-
lens van onveiligheid bij veel Nederlanders 
zijn toegenomen. Het effect van deze rampen 
op veel mensen is dat ze zich zijn gaan 
afvragen of ze hun omgeving wel werkelijk 
kunnen beheersen. Die ervaring heeft geleid 
tot onzekerheid en uiteindelijk tot de aanwas 
van onveiligheidsgevoelens die niet meer in 
verhouding staat tot de werkelijke kans op een 
soortgelijke ramp.  

 9  En dan zijn er de onveiligheidsgevoelens 
die samenhangen met criminaliteit. Het zijn 
voornamelijk de burgers uit wijken die 
dreigen te verloederen, die aandringen op 
meer veiligheid. De steun voor Fortuyn1)en de 
roep om een einde te maken aan de 
straatcriminaliteit klinken in dergelijke woon-
omgevingen het luidst. Hier wonen veel 
mensen die vrezen dat de onveiligheid alleen 
maar toeneemt. Zij hebben niet langer het 
gevoel dat ze de voortschrijdende verloede-
ring in hun buurt zelf onder controle kunnen 
krijgen. Het zijn deze mensen die roepen om 
zwaardere straffen en meer politie. De 
verklaring dat de toename van hun gevoelens 
van onveiligheid vooral wordt veroorzaakt 
door hun specifieke situatie en de daaraan 
gekoppelde houding en manier van denken, 
zegt hun niets. Zij verwachten juist dat de 
overheid actie onderneemt en maatregelen 
treft.  

 10  Er is nog een aspect dat verklaart waarom 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 
criminaliteit toenemen op een manier die niet 
meer in verhouding tot de realiteit staat. Uit 
onderzoek blijkt dat een substantieel deel van  

de bevolking er geen been in ziet zelf (kleine) 
strafbare feiten te plegen. De aandacht in de 
media voor dit gegeven heeft de argeloze 
burger het besef bijgebracht dat criminaliteit 
niet langer het exclusieve domein van de 
‘grote’ criminelen is, maar onder brede lagen 
van de bevolking voorkomt en dus altijd vlak 
in de buurt is. Hierbij zien we de grootste 
angst bij oudere mensen. Ook al begeven zij 
zich zelden in gevaarlijke situaties, juist bij 
hen leeft het onveiligheidsgevoel het sterkst. 
Ze kunnen zich niet snel uit de voeten maken, 
laat staan dat ze zich fysiek kunnen verdedi-
gen, mocht er iets gebeuren. 

 11  Het wekt geen verbazing dat menig burger 
pleit voor een hardere aanpak bij wetsovertre-
dingen. Maar een hardere aanpak heeft 
nauwelijks effect. Zwaardere straffen leiden 
niet tot minder criminaliteit, zo laat bijvoor-
beeld de strafrechtpraktijk in de Verenigde 
Staten zien. In een aantal staten krijg je, als je 
voor de derde keer wordt gepakt voor een 
misdrijf, automatisch levenslang. Dat is zelfs 
het geval, als het om relatief lichte overtre-
dingen gaat. Toch wijzen de cijfers uit dat de 
criminaliteit er niet daalt. De roep om nog 
weer zwaardere straffen is er echter niet 
minder om. 

 12  Het lijkt erop dat – willen we ons veiliger 
gaan voelen – onze mentale houding jegens 
onheil dat ons kan overkomen, moet 
veranderen. Het besef van weleer dat narig-
heid en rampen gewoon bij het leven horen, 
was zo gek nog niet. In elk geval zou ons 
denken over onveiligheid en dreigend gevaar 
wat genuanceerder, ten minste realistischer, 
moeten worden. Het maatschappelijk debat 
over de veiligheid en verantwoordelijkheid 
zou erbij gebaat zijn. 

  
 
 naar: prof. dr. K. van der Vijver, hoogleraar Veiligheidsstudies 
 uit: Friesch Dagblad, 8 juni 2002 
 
 
 
Pim Fortuyn: oprichter van de LPF, een partij die in 2002 de onveiligheid van de 
samenleving tot een belangrijk verkiezingsthema maakte. 

noot 1 

 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
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Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 

Pagina: 521Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600061-2-37o 2 Lees verder 

Tekst 1 Zestien miljoen kuddedieren 
 
 

1p 1  Welke (impliciete) hoofdvraag wordt in de tekst Zestien miljoen kuddedieren beantwoord? 
Moet in het belang van de samenleving 

A de onderlinge onverschilligheid worden aangepakt? 
B de voortschrijdende individualisering worden bestreden? 
C het oude waarde- en normenstelsel worden hersteld? 
D het proces van fragmentering worden gestimuleerd? 

 
De tekst Zestien miljoen kuddedieren kan in een vijftal verschillende tekstdelen worden 
verdeeld. Aan deze tekstdelen kunnen achtereenvolgens de volgende functies worden 
toegekend: 
Deel 1: probleemstelling  
Deel 2: onderzoeksvraagstelling 
Deel 3: beantwoording onderzoeksvraagstelling  
Deel 4: alternatieve analyse 
Deel 5: voorstel naar aanleiding van alternatieve analyse  

1p 2  Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3  Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4  Bij welke alinea begint deel 4? 
1p 5  Bij welke alinea begint deel 5? 

 
“Niemand wil meer aangesproken worden op zijn gedrag en omgekeerd wil of kan niemand 
meer de ander daarop aanspreken.” (regels 12-14) 

1p 6  Welke kritiek kan vanuit argumentatief oogpunt op deze bewering worden gegeven? 
Er is sprake van 

A een cirkelredenering. 
B een overhaaste generalisatie. 
C het maken van een verkeerde vergelijking. 
D het verwisselen van oorzaak en gevolg. 

 
“Maar de stemming sloeg om.” (regel 18) 

1p 7  Welk verschil in stemming bestaat er vóór en ná het omslagpunt? 
A Eerst accepteerde men diverse uitingsvormen van individualisme, maar later niet meer.  
B Eerst kreeg links de schuld van de te ver doorgeschoten individualisering, maar later rechts. 
C Eerst liet men zich aanspreken op zijn gedrag, maar later accepteerde men dat niet meer. 

 
De regering heeft de renaissance van normen en waarden tot speerpunt van haar beleid 
gemaakt. (zie regels 34-36) 

2p 8  Welke opvatting over het verschijnsel ‘individualisering’ ligt ten grondslag aan de keuze 
van dit beleid? 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 
In alinea 3 beschrijft de auteur uitvoerig een persoonlijke ervaring.  

1p 9  Wat wordt hiermee duidelijk gemaakt, gelet op het onderwerp van de tekst? 
Duidelijk gemaakt wordt dat 

A de inrichting van de huizen een duidelijke smaakvervlakking laat zien. 
B doorsnee-burgers helemaal niet zo geïndividualiseerd zijn als veelal wordt gedacht. 
C er verschillende invalshoeken zijn om het verschijnsel individualisering te typeren.  
D normen en waarden weinig te maken hebben met de inrichting van huizen. 

 
In alinea 4 worden verschillende invalshoeken om het verschijnsel individualisering te 
typeren, besproken. (zie regels 65-69) 

1p 10  Waartoe dient deze bespreking?  
Deze bespreking dient ertoe 

A aan te tonen hoe onbetrouwbaar een wetenschappelijke benadering is. 
B de keuze voor één van deze invalshoeken te verantwoorden. 
C een algehele conclusie te trekken. 
D persoonlijke indrukken te weerleggen. 
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“op het idee dat de Nederlandse samenleving steeds verder individualiseert, valt nogal wat 
af te dingen.” (regels 82-84) 

3p 11  Geef drie argumenten uit de tekst voor deze bewering. Nummer deze argumenten.  
 
“op het idee dat de Nederlandse samenleving steeds verder individualiseert, valt nogal wat 
af te dingen.” (regels 82-84) 

1p 12  Hoe wordt deze bewering in alinea 5 en 6 onderbouwd? 
Deze bewering wordt onderbouwd met een argumentatie op basis van 

A feiten en intuïtie. 
B gezag en feiten. 
C voorbeelden en intuïtie. 

 
1p 13  Welke functie heeft het tekstgedeelte van alinea 10 en 11 ten opzichte van de laatste zin van 

alinea 9? 
Alinea 10 en 11 bevatten 

A argumenten. 
B bewijzen. 
C conclusies. 
D verklaringen. 

 
In de regels 130-131 is sprake van de paradox van de moderne samenleving. 

1p 14  Wat houdt die paradox in? 
A Hoewel we bij de aanschaf van een product de belofte krijgen dat we iets unieks kopen, is 

dat in werkelijkheid nauwelijks het geval omdat het net zo is als alle andere producten. 
B Hoewel we denken dat we ons best kunnen onttrekken aan de marketing van de 

individualisering, is dat in werkelijkheid bijna niet mogelijk door de grote schaal waarmee 
die marketing plaatsvindt. 

C Hoewel we denken dat we uniek zijn in onze smaak, voorkeuren en opvattingen, zijn we in 
werkelijkheid lid van een groep met ongeveer dezelfde smaak, voorkeuren en opvattingen. 

D Hoewel we onder invloed van de media denken dat we allemaal geïndividualiseerd zijn, zijn 
we in werkelijkheid dikwijls lid van allerlei lichte gemeenschappen. 
 
“Toch kan niet ontkend worden dat er in de afgelopen decennia wel wat veranderd is in de 
samenleving.” (regels 145-147) 

1p 15  Welke functie heeft deze zin ten opzichte van het voorafgaande tekstgedeelte? 
A nuancering 
B ontkenning 
C uitwerking 
D verklaring 

 
“Maar zelfs de ergste hooligan is niet fulltime asociaal. In zijn rol van vader of werknemer 
staat hij echt niet de hele dag te schreeuwen en met wc-rollen te gooien.” (regels 189-193) 

1p 16  Wat demonstreert dit citaat, gelet op de voorafgaande tekst? 
A Mensen gedragen zich in verschillende situaties zoals ze dat bij die situatie passend vinden. 
B Mensen hebben er moeite mee vast te houden aan hun eigen normen en waarden. 
C Mensen passen hun gedrag aan als er sociale druk op hen wordt uitgeoefend. 
D Mensen weten heel goed dat ze zich in bepaalde situaties ongepast gedragen. 

 
“Veel politici willen in hun strijd tegen de verruwing en onverschilligheid in de 
samenleving het individualisme aanpakken …” (regels 194-196) 

1p 17  Wordt deze aanpak in de tekst toegejuicht? 
A Ja, omdat uit ervaringen in lichte gemeenschappen blijkt dat de invloed van het 

individualisme toch groot is. 
B Ja, omdat uit onderzoek blijkt dat individualisme inderdaad de oorzaak van de problemen in 

de samenleving is. 
C Nee, omdat uit persoonlijke ervaringen en uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks sprake is 

van individualisme. 
D Nee, omdat vanwege de verschillende invalshoeken het moeilijk is het verschijnsel 

individualisme te typeren. 
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“De meeste burgers hebben in hun talrijke lichte gemeenschappen echter al een goed norm- 
en waardebesef ontwikkeld, en ook een sociaal gevoel voor medemensen kan de meeste 
mensen niet ontzegd worden …” (regels 200-205). 

1p 18  Citeer uit het tekstgedeelte van alinea 10 en 11 de zin die het argument bevat waarmee dit 
standpunt genuanceerd kan worden. 
 
“een verschijnsel dat in werkelijkheid eigenlijk niet bestaat” (regels 215-216) 

1p 19  Welk verschijnsel wordt bedoeld? 
Het verschijnsel van  

A de uniekheid van afzonderlijke burgers. 
B de vele lichte gemeenschappen in de samenleving. 
C de verruwing en de onverschilligheid in de samenleving.  
D het loslaten van collectieve verbanden in de samenleving. 

 
1p 20  Wat is de belangrijkste functie van alinea 12?  

A Een beknopte samenvatting geven. 
B Een beperkte toekomstvisie geven. 
C Een genuanceerde afweging maken. 
D Een voorzichtig advies geven. 

 
1p 21  Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de tekst Zestien miljoen kuddedieren? 

A Amuseren, want aan de hand van komieke voorbeelden wordt het verschijnsel 
individualisme besproken. 

B Beschouwen, want er wordt een antwoord gezocht op de vraag of individualisering verband 
houdt met de verloedering van de samenleving. 

C Betogen, want er wordt beargumenteerd dat het debat over individualisering opnieuw 
gevoerd moet worden.  

D Uiteenzetten, want er wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken naar de 
individualisering van de samenleving. 
 
 
 
Als we onder individualisering het proces verstaan waarbij traditionele 
maatschappelijke verbanden (dorp, buurt, klasse, gezin, kerk etc.) gaandeweg hun 
functie verliezen, moeten we voor het begin van dit proces op zijn minst een paar 
eeuwen terug. Dat de bepalende factoren van het individualiseringsproces zo diep 
verankerd liggen in de fundamenten van onze cultuur, relativeert al meteen een 
flink deel van de discussies rondom het thema. Individualisering is een 
onomkeerbaar proces en er voor of er tegen zijn, lijkt net zoveel zin te hebben als 
voor of tegen een regenbui of aardverschuiving te zijn.  
 
Naar: Frits de Lange, home-hetnet.nl / fritsdelange 
 
 
 

1p 22  Wat voegt fragment 1 toe aan wat in de tekst Zestien miljoen kuddedieren over het 
verschijnsel ‘individualisering’ wordt duidelijk gemaakt? 

A In het fragment wordt het verschijnsel ‘individualisering’ geschetst als een door culturele 
factoren bepaald verschijnsel en wordt het getypeerd als een onderschatte ontwikkeling. 

B In het fragment wordt het verschijnsel ‘individualisering’ in een bredere historische context 
geplaatst en wordt het verschijnsel als een logische ontwikkeling geschetst. 

C In het fragment wordt verduidelijkt dat individualisering een natuurlijk verschijnsel is en 
dat het vanzelfsprekend is dat de maatschappij van nu er ook mee te kampen heeft. 

D In het fragment wordt verduidelijkt dat individualisering samenhangt met maatschappelijke 
ontwrichting en wordt aangegeven hoe onvermijdelijk voortschrijdende individualisering is. 
 
 
 
 
 

fragment 1 

Pagina: 524Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600061-2-37o 5 Lees verder 

Tekst 2 Welkom in Europa 
 

22p 23  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van 
de tekst Welkom in Europa. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand die 
de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• wat kenmerkend is voor de huidige immigratiepolitiek in Europa; 
• welke andere immigratiepolitiek zou moeten worden uitgevoerd en om welke redenen; 
• welke bezwaren tegenstanders van immigratie hebben en met welke argumenten deze 

bezwaren worden ontkracht; 
• op welk idee een moderne immigratiepolitiek gebaseerd zou moeten zijn en wat de 

positieve effecten daarvan zouden zijn. 
 
 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1 
 

Zestien miljoen kuddedieren 
 
 

 1  “Vijftien miljoen mensen, op dat hele 
kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de 
wetten voor, die laat je in hun waarde.” Deze 
gezongen tekst uit een voormalig reclame-
spotje van de Postbank verbeeldt het grootste 5 

cliché aller tijden over Nederlanders: wij zijn 
vrijgevochten, onafhankelijk, houden er mil-
joenen verschillende meningen op na, maar 
dringen die elkaar niet op, tolerant als we 
zijn! Die bejubelde tolerantie blijkt vandaag 10 

de dag in feite niets anders dan wegkijken. 
Niemand wil meer aangesproken worden op 
zijn gedrag en omgekeerd wil of kan niemand 
meer de ander daarop aanspreken. 

 2  Tot het einde van de jaren negentig klonk 15 

alom de lofzang op de Nederlandse individua-
lisering en de daarmee samenhangende tole-
rantie. Maar de stemming sloeg om. De eerste 
tekenen kwamen uit de Amsterdamse binnen-
stad, waar sommige bewoners het gewoon 20 

niet meer pikten dat er junkies lagen dood te 
gaan in hun portieken. Nederland maakte 
kennis met het verschijnsel zinloos geweld in 
de vorm van de moord op Meindert Tjoelker. 
In de pers verscheen het ene na het andere 25 

artikel over normloosheid, agressie, hufterig 
(weg)gedrag en kleine criminaliteit. En vrij-
wel steeds werd de verloedering toegeschre-
ven aan te ver doorgeschoten individualise-
ring. In de politiek werd gekissebist over wie 30 

daar de schuld van is: links, met zijn half-
zachte utopieën uit de jaren zestig, of juist 
rechts met zijn nadruk op liberalisering of 
zelfredzaamheid. De regering, die de renais-
sance van normen en waarden inmiddels tot 35 

speerpunt van haar beleid heeft gemaakt, ziet 
de bestrijding van die individualisering als 
prioriteit nummer één. 

 3  Zijn we echter wel zo geïndividualiseerd 
als media en politiek ons willen doen gelo-40 

ven? Die vraag drong zich bij mij op toen ik 
een paar jaar geleden, na een scheiding, 
gedwongen van adres naar adres zwierf. In 
korte tijd bewoonde ik in Amsterdam zeven 
etages van vrienden, collega’s en vage ken-45 

nissen die met vakantie waren. Niet echt leuk, 
maar wel een mooie gelegenheid om ander-
mans huizen eens goed te bestuderen. Wat me 
opviel, was dat al die huizen eigenlijk nauwe-
lijks van elkaar verschilden. Natuurlijk, niet 50 

ieder huis was hetzelfde ingedeeld en niet 
iedereen had exact dezelfde spullen. Maar 
toch, de eenvormigheid gaf flink te denken. 
Een paar voorbeelden van spullen die in niet 
één van de huizen ontbraken: een trofee van 55 

een verre reis, een tweederangs kunstwerk, 
een nagemaakt designmeubel, een ‘gekke’ 
oude kroonluchter en een verzameling boeken 
uit de toptien. Het leek wel alsof al mijn ken-
nissen een hersenspoeling hadden ondergaan 60 

van een onzichtbaar instituut dat uit is op de 
absolute, totale smaakvervlakking. Waar 
komt dat hardnekkige idee van de geïndivi-
dualiseerde Nederlander dan toch vandaan?  

 4  Wie een serieuze studie wil verrichten 65 

naar het verschijnsel individualisering, 
bemerkt al snel dat er nogal verschillende 
invalshoeken zijn om het verschijnsel te 
typeren. In de literatuur over de jaren zeven-
tig, tachtig en negentig worden ten minste de 70 

volgende verschijningsvormen genoemd:  
veel Nederlanders hebben zich in de loop van 
de jaren zestig en zeventig losgemaakt van de 
kerk en later van politieke partijen, zij wijken 
in hun meningen vaker af van de groep, vol-75 

gen in hun opvattingen over verschillende 
vraagstukken steeds minder één lijn en 
denken steeds minder traditioneel. Deze ver-
schillende invalshoeken vergemakkelijken het 
niet om het begrip ‘individualisering’ zuiver 80 

en eenduidig te gebruiken, maar welke invals-
hoek men ook kiest, op het idee dat de Neder-
landse samenleving steeds verder individuali-
seert, valt nogal wat af te dingen. 

 5  Zo blijkt uit een recent onderzoek van het 85 

Sociaal en Cultureel Planbureau dat onze 
meningen veel minder uiteenlopend zijn, dan 
verwacht zou kunnen worden. De sociaal-
demografische groep (bepaald door sekse, 
opleidingsniveau en leeftijd) waartoe we 90 

behoren, beïnvloedt veel sterker onze opvat-
tingen en ons gedrag dan in het begin van de 
jaren zeventig. We zijn, om het wat direct te 
formuleren, de afgelopen decennia niet 
minder, maar juist meer kuddegedrag gaan 95 

vertonen.  
 6  En als we minder groepsgericht zouden 

zijn geworden, zou je dat toch terug moeten 
zien in de ledentallen van sport- en andere 
verenigingen. Het aantal leden van georgani-100 

seerde sporten is de afgelopen twintig jaar 
juist gegroeid met een kwart van 3,6 naar 4,5 
miljoen. De deelname aan natuur- en milieu-
clubs steeg zelfs van niets naar een kwart van 
de bevolking. In 1979 was de helft van de 105 

Nederlanders nergens lid van, in 2003 nog 
maar één op de drie. 

 7  Kunnen de tweeënhalf miljoen ‘happy’ 
singles in Nederland misschien wel het beeld 
van voortschrijdende individualisering beves-110 
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tigen? Het zouden toch immers allemaal 
mensen zijn die afkerig zijn van traditionele 
samenlevingsvormen en een bewuste keuze 
hebben gemaakt voor de vrijheid van wisse-
lende contacten? Helaas zit de werkelijkheid 115 

anders in elkaar. Dat er meer alleenstaanden 
zijn, betekent nog niet dat zij ervoor gekozen 
hebben om alleen te zijn, laat staan dat zij 
gelukkig zouden zijn. Volgens onderzoek van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek voelen 120 

alleenstaanden zich het minst gelukkig van 
alle Nederlanders. Een overweldigende 97 
procent van de jonge alleenstaanden zegt te 
willen trouwen of in ieder geval te willen 
samenwonen. Van de oudere singles wil 125 

vrijwel honderd procent graag een relatie. 
 8  Weliswaar staan ons meer keuzes ter be-

schikking dan vorige generaties, maar dat we 
ons daardoor meer van elkaar zouden gaan 
onderscheiden, is een fictie. De paradox van 130 

de moderne samenleving is, dat we in grote 
vrijheid vrijwillig dezelfde keuzes maken uit 
een steeds groter aanbod. Dat we dénken dat 
we geïndividualiseerd zijn, komt doordat de 
media ons dat voortdurend wijsmaken. De 135 

marketing van de individualisering vindt 
plaats op een ongekend grote schaal. Ieder 
massaproduct wordt verkocht met de belofte 
dat het bezit ervan de koper tot een uniek 
persoon maakt. Hoe massaler het product, 140 

hoe groter de noodzaak de uniciteit ervan te 
benadrukken. We hebben allemaal een 
personal computer. En de ene is nog persoon-
lijker dan de andere …  

 9  Toch kan niet ontkend worden dat er in de 145 

afgelopen decennia wel wat veranderd is in 
de samenleving. Maar ‘individualisering’ is 
voor die ontwikkeling niet het goede woord. 
Je kunt veel beter spreken van een proces van 
‘fragmentering’. We willen nog steeds op-150 

gaan in sociale verbanden, maar zoeken het 
niet meer in een groot, allesomvattend ver-
band – zoals in de ‘zuilen’1) van vroeger – 
maar in een veelheid aan clubs en groepjes 
rond een beperkt thema. Dit soort kleinere 155 

sociale verbanden wordt in de vakliteratuur 
ook wel ‘lichte gemeenschappen’ genoemd. 

 10  Ze zijn ‘licht’ omdat het lidmaatschap 
ervan niet een volledige overgave vereist. 
Binnen deze verbanden staat niet vast wat 160 

mensen maximaal moeten delen, maar welke 
minimaal gedeelde waarden en normen het 
samengaan mogelijk maken. Rond Kerstmis 

maak je bijvoorbeeld deel uit van een clubje 
wintersporters. Op het werk ben je lid van 165 

een ander clubje: de collega’s. ’s Avonds ben 
je lid van het clubje ‘familie’, in het weekend 
van het clubje ‘ouders die meehelpen de 
musical van groep acht voor te bereiden’. Je 
kunt lid zijn van een linkse politieke partij en 170 

tegelijkertijd in een beleggingsclubje zitten. 
 11  Je deelt met de andere leden van zo’n 

clubje de waarden en normen die bij dat club-
je horen. En zo hanteert iedere burger ver-
schillende setjes met normen en waarden. 175 

Voor ieder gezelschap een ander setje, met de 
bijpassende gewoontes, bijpassend taalge-
bruik, bijpassende grapjes. Wat we anders 
doen dan vroeger, is dat we steeds beter kun-
nen schakelen tussen die setjes. Mijn vader 180 

liep altijd en overal in een keurig pak en hij 
was overal dezelfde oppassende burger. Wij 
wisselen soms wel een paar keer per dag van 
kleren. In je pak ben je de manager, in je trui 
de echtgenoot of wat anders. En overal ben je 185 

jezelf. Jammer genoeg is niet iedereen even 
vaardig in het switchen tussen al die verschil-
lende identiteiten, wat tot problemen in de 
samenleving kan leiden. Maar zelfs de ergste 
hooligan is niet fulltime asociaal. In zijn rol 190 

van vader of werknemer staat hij echt niet de 
hele dag te schreeuwen en met wc-rollen te 
gooien. 

 12  Veel politici willen in hun strijd tegen de 
verruwing en onverschilligheid in de samen-195 

leving het individualisme aanpakken en de 
burgers bewustmaken van een groter, collec-
tief, alomvattend maatschappelijk verband. 
IJverig zwengelen zij het debat aan over 
nieuwe normen en waarden. De meeste bur-200 

gers hebben in hun talrijke lichte gemeen-
schappen echter al een goed norm- en 
waardebesef ontwikkeld, en ook een sociaal 
gevoel voor medemensen kan de meeste 
mensen niet ontzegd worden (zie bijvoor-205 

beeld het overdonderende succes van de 
onlangs gehouden actie voor de slachtoffers 
van de tsunami-ramp in Azië). De overheid 
zou daarom kunnen volstaan met de burgers 
erop te wijzen dat normen als ‘respect voor 210 

elkaar’ of ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ niet 
alleen in de eigen ‘lichte gemeenschappen’ 
gehanteerd moeten worden, maar ook in de 
publieke ruimte. Dat is beter dan de strijd 
aanbinden met een verschijnsel dat in 215 

werkelijkheid eigenlijk niet bestaat.
 

       naar: Bart van Oosterhout 
        uit: Intermediair, 27 januari 2005 
 
 
zuilen: maatschappelijke organisaties of instellingen op basis van godsdienst of levensbeschouwelijke 
grondslag 
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Tekst 2 Welkom in Europa 
 
 

 1  Enkele berichten uit kranten van de laatste 
tijd: In Palermo, Italië, zijn 37 Afrikanen aan-
gehouden vanwege illegaal verblijf. Ze werden 
aan land gebracht door een Duitse olietanker 
die ze van de verdrinkingsdood had gered. 
Direct na hun aanhouding zijn deze illegalen 
naar hun land van herkomst teruggestuurd. 
En: Aan de Hongaarse grens bij Hegyshalom 
hebben grenswachten negentien Oekraïeners 
zonder verblijfsvergunning uit een vracht-
wagen gehaald. De zeventien vrouwen en twee 
mannen kregen al snel daarna een enkeltje 
Kiev in de handen gedrukt. Tot slot: Op het 
Londense vliegveld Heathrow komen volgens 
de politie wekelijks meer dan honderd illega-
len het Verenigd Koninkrijk binnen. Je zou ze 
helden kunnen noemen, deze onverschrokke-
nen die slagbomen, bijtgrage honden, snelle 
politieboten en infraroodcamera’s weten te 
trotseren. Jaarlijks lukt het een half miljoen 
van hen ‘Fort Europa’ binnen te komen. Dat 
zijn er dertienhonderd per dag.  

 2  Europa zou zich trots moeten voelen, want 
iedereen wil ernaartoe. Maar van de 48 meest 
ontwikkelde naties ter wereld, waaronder een 
aantal Europese, voeren er 21 een keiharde 
anti-immigratiepolitiek. En dat tot grote 
vreugde van corrupte douaniers, mensen-
smokkelaars, louche uitzendbureautjes, 
pandjesmelkers, exploitanten van bedompte 
naaiateliers en koppelbazen, want die ver-
dienen een dikke boterham aan de illegale 
migratie. Hoe meer de grenzen worden dicht-
gehouden, des te lucratiever het voor deze pro-
fiteurs wordt. Britten met een geldig paspoort 
kopen een enkeltje Sjanghai voor 500 dollar, 
maar de bende die de Chinezen bij Morecambe 
Bay naar Groot-Brittannië smokkelde, tou-
cheerde voor een enkeltje 37.000 dollar! 

 3  Het invloedrijke Human Development 
Report van de Verenigde Naties beschouwt 
migratie, althans de legale vorm ervan, als een 
nuttig verschijnsel, “want met internationale 
migratie worden ook vaardigheden, werk en 
ideeën verspreid die onze levens verrijken”. 
Dat zijn mooie woorden. In werkelijkheid 
ervaren veel Europese burgers de komst van al 
die immigranten, of ze nu legaal of illegaal 
zijn, allerminst als positief. 

 4   Maar hoe hard men het ook probeert, 
migratie valt niet te stoppen. Volgens de IOM, 
de International Organisation for Migration, 
waren in de jaren zeventig rond de 85 miljoen 
mensen op pad. Op dit moment zijn dat er al 
175 miljoen; dat is één op de 35 wereld-
burgers. Wat de toekomst zal brengen, laat 
zich gemakkelijk raden. Alleen al in Marokko 
wachten ongeveer anderhalf miljoen Afrikanen 

op een kans de overtocht naar Europa te 
maken, vermoedelijk onwetend van het feit dat 
op de route naar Gibraltar naar schatting jaar-
lijks tweeduizend gelukzoekers verdrinken.  

 5   De doorlopend negatieve aandacht in de 
media voor incidenten wekt de indruk dat 
immigratie eigenlijk altijd al een ongewenst 
verschijnsel is geweest. Die indruk is onjuist: 
honderd jaar geleden kende de wereld amper 
grenzen en onze voorouders maakten van die 
vrijheid volop gebruik. Tussen 1820 en 1924 
trokken maar liefst zestig miljoen Europeanen 
naar de Verenigde Staten. Ongeveer in dezelf-
de periode wisten dertig miljoen Indiërs zich 
in Zuid-Amerika en aan de Afrikaanse oost-
kust te vestigen. Hun beweegreden was dezelf-
de als die van de migranten in onze tijd: hoop 
op een beter leven. Migratie is niets anders 
dan het zich verplaatsen van een plek waar de 
levenskansen gering zijn, naar een plek waar 
deze groter zijn. 

 6   Er zijn tal van redenen om Europese 
overheden aan te manen een ruimhartiger toe-
latingsbeleid te voeren en ook mensen van 
buiten Europa legaal tot de Europese markt toe 
te laten. In de eerste plaats heeft de gemiddel-
de westerling het beter dan ooit tevoren. 
Volgens de Human Development Index steeg 
gedurende de laatste vijftig jaar in de rijkere 
Europese landen de verwachte levensduur met 
zo’n vijftig procent. Gestage groei van het 
inkomen en vrijere toegang tot het onderwijs 
hebben het welzijn aanzienlijk vergroot. 
Alleen al om humanitaire redenen zouden we 
moeten toestaan dat ook anderen van deze ver-
worvenheden profiteren. Dat kan eenvoudig-
weg door arbeidskrachten van elders de moge-
lijkheid te bieden op onze markten hun boter-
ham te verdienen. 

 7   Migratie is bovendien een uitermate 
effectieve manier om de economie in arme 
landen zelf te stimuleren. Als migranten het 
eigen land verlaten, wordt door hun uittocht de 
arbeidskracht schaarser en stijgen de lonen 
voor de achterblijvers. Volgens cijfers van de 
Wereldbank maken migranten zo’n 88 miljard 
dollar per jaar over naar hun familie thuis. En 
dat zijn dan alleen nog maar de formele over-
boekingen. Waarschijnlijk sturen de migranten 
al met al zo’n 200 miljard dollar naar huis.  
Dat bedrag is niet alleen vijf keer zo hoog als 
wat de rijke wereld uitgeeft aan officiële ont-
wikkelingshulp, maar dat geld wordt - omdat 
het van direct betrokkenen afkomstig is - 
zonder twijfel ook veel verstandiger geïn-
vesteerd.  

 8   Het liberale Europa is niet gebaat bij een 
gesloten economie en ook nu al is er volop 
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handel met bijvoorbeeld Indonesië (textiel) of 
met Afrika (landbouwproducten). Wie over-
tuigd is van het belang van vrijheid als 
drijvende economische kracht in de samen-
leving, zou ook een vrije uitwisseling van 
arbeidskrachten moeten toestaan. Onder Euro-
pese experts bestaat daarover steeds meer 
consensus. Het vergrijzende Europa heeft 
immers jonge werkers nodig om de economie 
draaiend te houden. 

 9   Tegenstanders van immigratie denken 
dat nieuwkomers de toch al schaarse banen 
van de eigen bevolking inpikken, onze ver-
zorgingsstaat zwaar onder druk zetten en een 
braindrain1) op gang brengen van mensen die 
veel hadden kunnen bijdragen aan de ontwik-
keling van hun eigen land. Ook menen ze dat 
immigratie de oorzaak is van het stijgen van 
de criminaliteit.  

 10   Wie meent dat immigranten de banen 
van de eigen bevolking inpikken, gaat uit van 
een statische economie waarin slechts een 
bepaalde hoeveelheid werk bestaat. Maar 
migranten zijn behalve werknemers ook con-
sumenten die daarmee banen creëren. Boven-
dien zijn migranten vaak ondernemender dan 
autochtonen. In Nederland bijvoorbeeld 
groeide het aantal ondernemers onder nieuw-
komers de afgelopen vijf jaar met 44 procent. 
Onder de autochtonen steeg het aantal onder-
nemers met slechts twee procent. Migranten 
zijn dus niet alleen werknemers, maar ook 
werkgevers, en wel in toenemende mate. Een 
vergelijkbare ontwikkeling was zichtbaar in de 
economie van de Verenigde Staten die in de 
late negentiende eeuw expandeerde. Dat ge-
beurde niet ondanks, maar dankzij de zestig 
miljoen arbeidsmigranten uit Europa. 

 11   Sommigen verkeren in de veronder-
stelling dat immigranten alleen maar komen 
om gedurende de rest van hun leven te profi-
teren van onze verzorgingsstaat. Deze tegen-
standers zien over het hoofd dat de meeste 
immigranten helemaal niet van plan zijn zich 
levenslang in het Westen te vestigen. De 
meesten willen alleen maar een paar jaren wat 
geld verdienen en vervolgens terugkeren naar 
vrienden en familie. 

 12   In tegenstelling tot wat sommige tegen-
standers beweren, dragen de migranten niet bij 
aan een braindrain, maar aan een brain-
circulation, want zij vergaren in het Westen 
kennis en ideeën en maken die in hun thuis-
land weer productief. Uitzondering daarop is 
misschien de illegaal die duizenden euro’s 
moet neertellen om zich Amerika of de Euro-
pese Unie binnen te laten smokkelen. Die zal 
er niet over piekeren op korte termijn naar 
huis terug te keren, omdat zijn investering 
moet worden terugverdiend. 

 13   En wat de criminaliteit betreft: uit recent 
onderzoek blijkt dat de naar schatting 140 dui-
zend illegale immigranten in Nederland daarin 
geen rol van betekenis spelen. Raken zij bij 
hoge uitzondering toch op het slechte pad, dan 
betreft het diefstal om te kunnen overleven. 

 14   Een eigentijdse migratiepolitiek zoals ik 
die voor ogen heb, mikt niet op een permanent 
verblijf van geschoolde migranten. Europa 
moet werkers uit Azië, Afrika of Zuid-
Amerika welkom heten en tegelijkertijd een 
prikkel scheppen om ze na verloop van tijd 
weer te laten terugkeren. Dat kan bijvoorbeeld 
door immigranten een werkvergunning te 
geven voor een afgebakende periode van drie, 
vijf of tien jaar. Zij betalen bij binnenkomst 
een borgsom, die later weer wordt terugge-
geven. Gedurende hun verblijf worden aan 
deze geldsom de premies toegevoegd die de 
immigranten moeten afdragen voor hun pen-
sioen, hun arbeidsongeschiktheids- of hun 
werkloosheidsverzekering. Bij het verlaten van 
Europa wordt alles, vermeerderd met rente, in 
één keer uitgekeerd. 

 15   Als Europa niet verstandiger omgaat met 
de vele immigranten en de toegang verder 
blijft bemoeilijken, belemmert het zijn eigen 
ontwikkeling en is er op den duur maar één 
groep die er voordeel van heeft: corrupte 
douaniers, mensensmokkelaars, louche uit-
zendbureautjes, pandjesmelkers, exploitanten 
van bedompte naaiateliers en koppelbazen. 
Voor hen zou een even slimme als humane 
immigratiepolitiek ronduit dramatisch zijn. 

       naar: Ralf Bodelier 
       uit: Intermediair, 30 september 2004  

 
braindrain: het wegtrekken van geleerden en intellectuelen, met name uit de ontwikkelingslanden naar 
de geïndustrialiseerde landen 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het examen. 
Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 
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Examen  HAVO
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Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 18 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Ban de armoede 
 
 
Alinea 1 en 2 hebben ten opzichte van elkaar elk een eigen functie. Benoem die functie 
door een van de volgende functiewoorden te kiezen: constatering, conclusie, oorzaak, 
samenvatting, uitwerking, verklaring en voorbeeld. 

1p 1  Wat is de functie van alinea 1? Kies als antwoord één van bovenstaande functiewoorden. 
1p 2  Wat is de functie van alinea 2? Kies als antwoord één van bovenstaande functiewoorden. 

 
“Vandaag de dag vraagt men zich bezorgd af of niet door de ideeën van elders het erfgoed 
van de Verlichting wordt aangetast.” (regels 26-28) 

2p 3  Waarom is die bezorgdheid, gelet op alinea 4, onterecht?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden. 
 
“De tegenstelling tussen arm en rijk is niet Gods werk. Ze is ook niet het werk van de 
natuur. Ze is mensenwerk.” (regels 64-66)  

1p 4  Op welke wijze wordt deze uitspraak in de tekst Ban de armoede aannemelijk gemaakt? 
A Door te verwijzen naar de economische gevolgen van politieke gedragingen. 
B Door te verwijzen naar verschillen in inkomen en levensomstandigheden. 
C Door te verwijzen naar voorbeelden van een confrontatie tussen culturen. 

 
2p 5  Om welke reden zou het Westen zich verplicht moeten voelen om ten strijde te trekken 

tegen de mensonterende armoede in een groot deel van de wereld, gelet op alinea 4? 
Gebruik maximaal 25 woorden.  
 

3p 6  Om welke reden zou het Westen zich aangesproken moeten voelen om ten strijde te trekken 
tegen de mensonterende armoede in een groot deel van de wereld, gelet op alinea 5? 
Gebruik maximaal 25 woorden.  
 
“Waarom duurt het dan zo ontzaglijk lang voordat we iets ondernemen?” (regels 74-75) 

2p 7  Wat is blijkens het vervolg van de tekst het belangrijkste excuus om niets te ondernemen?  
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 

1p 8  Welke conclusie kan worden getrokken uit alinea 6?  
A Het is ondoenlijk de armoede binnen enkele jaren te laten verdwijnen. 
B Het rijke Westen heeft geen baat bij het bestrijden van de armoede elders. 
C Het verbeteren van de wereldeconomie lost de armoede niet op. 
D Het vergt betrekkelijk weinig middelen om de armoede in de wereld te bestrijden. 

 
“Het Westen houdt willens en wetens een internationale orde in stand die voor 
systematische scheefgroei van de welvaart zorgt.” (regels 112-115)  

1p 9  Welke functie heeft deze zin ten opzichte van de voorafgaande alinea, alinea 6? 
Deze zin 

A beschrijft een argument. 
B beschrijft een conclusie. 
C beschrijft een doel. 
D beschrijft een gevolg. 

 
“De klacht is dat het Westen zelf de ideeën van de Verlichting niet langer serieus neemt. 
Dit verwijt zouden we ons moeten aantrekken.” (regels 150-153)  

2p 10  Waarom zouden juist wij ons dit moeten aantrekken, gelet op het tekstgedeelte van alinea 1 
en 2? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
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“Why do they hate us? vroegen de Amerikanen zich (…) verbijsterd af.” (regels 141-143) 
Blijkens alinea 9 hangt de afkeer van Amerika samen met het verwijt dat het Westen zelf de 
ideeën van de Verlichting niet langer serieus neemt.  

1p 11  Welk Verlichtingsidee zou door het Westen onvoldoende serieus worden genomen, gelet op 
alinea 9? 

A Het idee dat alle mensen gelijke rechten hebben. 
B Het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 
C Het idee dat de mens een vrij wezen is. 
D Het idee dat de mens een wezen is met gezond verstand. 

 
 
 
In het Afrikaanse land Malawi kwam in 1994 een einde aan de dictatuur. Het land werd een 
democratie met veelbelovende vooruitzichten. Nu, acht jaar later, is het land armer dan 
ooit. Dertig procent van alle Malawianen lijdt honger en twintig procent is besmet met het 
aidsvirus. Er is niemand van de regering die er ook maar één nacht wakker van ligt. 
Volgens een voormalige minister willen voormalige donorlanden geen geld meer steken in 
Malawi, omdat ze geen mismanagement en corruptie willen. De wortels daarvan liggen in 
de Afrikaanse plattelandscultuur. Wie macht en rijkdom vergaart, moet zijn stam- en 
dorpsgenoten mee laten delen. Je eigen club bevoordelen is vanzelfsprekend. Doe je dat 
niet, dan lig je eruit.  
 
naar: Ralf Bodelier, Verzwolgen toekomst, de Volkskrant, 21 december 2002 
 
 

2p 12  Welke veronderstelling uit alinea 10 en 11 van de tekst Ban de armoede wordt door het 
voorbeeld in fragment 1 tegengesproken? 
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 

3p 13  Welke concrete actie zou, gelet op alinea 12, mogen worden verwacht om een einde te 
maken aan de toestand in Malawi, zoals geschetst in fragment 1? 
Gebruik maximaal 20 woorden.  
 
 
 
Sommigen denken dat veel buitenlandse onvrede jegens Amerika wordt veroorzaakt door 
armoede, maar armoede is maar een deel van het probleem. Vooral de islamitische wereld 
zit met een dilemma. Marktwerking is misschien goed voor de economie, maar soms slecht 
voor de religie. Sommigen meten voorspoed af aan het aantal vestigingen van Nike en 
McDonald’s, de aanwezigheid van MTV en grote bioscopen. Maar dat is tegelijkertijd een 
indicatie van de corruptie van religieuze waarden.  
 
naar: Jim Schilder, De totalitaire markt, HP/De Tijd, 21 juni 2002  
 
 

3p 14  Toon met behulp van fragment 2 aan dat de Westerse beïnvloeding van de economie in 
arme landen zich tegen het Westen kan keren. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In de tekst Ban de armoede zijn de volgende tekstdelen te onderscheiden: 
deel 1: Situatie- en probleemschets 
deel 2: Centrale vraagstelling(en) bij het probleem 
deel 3: Verklaringen voor het uitblijven van oplossingen 
deel 4: Afronding 

1p 15  Met welke alinea begint deel 2?  
1p 16  Met welke alinea begint deel 3?  

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

fragment 1 

fragment 2 
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1p 17  Hoe kan het schrijfdoel bij de tekst Ban de armoede het beste worden getypeerd?  
De tekst is vooral 

A activerend, want er wordt een oproep gedaan om de internationale orde die de armoede in 
stand houdt, te wijzigen. 

B beschouwend, want er wordt een antwoord gezocht op de vraag naar de oorzaken van de 
Noord-Zuid-tegenstelling. 

C betogend, want er wordt beargumenteerd dat armoedebestrijding een kwestie is van 
navolging van Verlichtingsideeën. 

D uiteenzettend, want er wordt een mondiale misstand uit de doeken gedaan zonder dat een 
standpunt wordt ingenomen. 
 

1p 18  Welke van de onderstaande beweringen geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer? 
A Het rijke Westen is er te weinig op uit de kloof tussen arm en rijk te dichten, die ontstaan is 

doordat de Verlichtingsidealen maar binnen een beperkt gebied zijn geëffectueerd. 
B Het Westen wijt de kloof tussen Noord en Zuid te gemakkelijk aan cultuurverschillen, 

waardoor te weinig ondernomen wordt om de bestaande internationale orde te wijzigen. 
C Men moet oog krijgen voor de oorzaken van de Noord-Zuid-tegenstelling om te voorkomen 

dat de afkeer tegen het Westen steeds dreigender vormen aanneemt. 
D Niet-democratische regeringen van arme landen zorgen ervoor dat de ideeën van de 

Verlichting in die landen geen wortel kunnen schieten, zodat de macht in handen van 
weinigen blijft. 
 
 
 
Tekst 2 De reiziger en de toerist 
 
 

21p 19  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst De reiziger en de toerist. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• welke ontwikkeling zich in de opeenvolgende periodes vanaf de Middeleeuwen tot de 
Tweede Wereldoorlog heeft voorgedaan in de motieven om te reizen; 

• wat de belangrijkste kenmerken zijn van het toerisme sedert de Tweede Wereldoorlog; 
• wat de belangrijkste kenmerken zijn van de moderne toerist. 

 
 
 

Einde 
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Tekst 1  
 
 

BAN DE ARMOEDE 
 

 
1   Tot aan het eind van de jaren tachtig 

stonden twee wereldbeschouwingen 
tegenover elkaar: de communistische en de 
liberale. Met de val van de Muur in Berlijn, 
in 1989, kwam er een einde aan een 5 

ideologisch conflict dat tientallen jaren 
duurde. In de plaats van dat conflict doemt er 
nu een wereldwijde ‘botsing van 
beschavingen’ op, met aan de ene kant het 
Oosten, dat geworteld is in de Islam, en aan 10 

de andere kant het Westen, dat zijn 
maatschappelijke ideeën ontleent aan de 
Verlichting1). 

 2  In Europa vrezen velen overspoeld te 
worden door migranten die de westerling 15 

confronteren met andere dan de vertrouwde 
denkbeelden. Men ervaart een wereld van 
verschil tussen de vrijgevochten westerse 
vrouw en de streng-islamitische die zich 
onderworpen weet aan tal van religieuze 20 

voorschriften. Opvallend is dat men in de 
jaren zestig nog gefascineerd was door 
denkbeelden die van elders kwamen. In die 
tijd waren veel mensen bijvoorbeeld hevig 
geïnteresseerd in yoga en boeddhisme. 25 

Vandaag de dag vraagt men zich bezorgd af 
of niet door de ideeën van elders het erfgoed 
van de Verlichting wordt aangetast. 

 3  Naast het onderscheid tussen ‘het Westen’ 
en ‘het Oosten’ domineert nog een andere 30 

tegenstelling het wereldtoneel: die tussen 
‘Noord’ en ‘Zuid’. Het gaat daarbij meer om 
een economische dan om een culturele 
tegenstelling. Centraal thema is de kloof 
tussen arm en rijk. Deskundigen die zich over 35 

de Noord-Zuid-tegenstelling buigen, wijzen 
erop dat de huidige, ongelijke 
machtsverhoudingen ertoe leiden dat groei 
van de wereldproductie vrijwel uitsluitend ten 
goede komt aan het al zo rijke Westen. Het 40 

Noorden, waarmee feitelijk het rijke Westen 
wordt bedoeld, vreest dat door politieke 
woelingen, honger en ziekte vluchtelingen uit 
verre landen naar het Westen worden 
gedreven. Als een adequate opvang ontbreekt, 45 

worden velen de illegaliteit ingejaagd en 
stijgt de criminaliteit. 

 4  Overal op aarde, dus heus niet alleen in 
het rijke Westen, koesteren mensen ideeën 
die overeenstemmen met die van de Europese 50 

Verlichting. Een overgrote meerderheid van 
de wereldbevolking keert zich tegen slavernij 
en tegen kolonialisme. In veel landen verzet 
men zich tegen de onderdrukking van de 

vrouw. We hebben onder VN-vlag een 55 

handvest over de rechten van de mens, dat het 
individu waar ook ter wereld moet 
beschermen. Dictatoriale regeringen worden 
veroordeeld. Waar ter wereld komt men niet 
op voor democratie en milieu? 60 

 5  Juist in dit licht is de Noord-Zuid-
verhouding, het wereldwijde contrast tussen 
schrijnende armoede en patserige rijkdom, 
onduldbaar. De tegenstelling tussen arm en 
rijk is niet Gods werk. Ze is ook niet het werk 65 

van de natuur. Ze is mensenwerk. Het mag 
toch niet zo zijn dat bijna de helft van de 
mensheid in bittere, mensonterende armoede 
leeft? We hebben op nationaal niveau geleerd 
politieke en economische oplossingen voor 70 

armoede te bedenken, dus waarom zou het 
niet mogelijk zijn dergelijke oplossingen ook 
op internationaal niveau te realiseren? 
Waarom duurt het dan zo ontzaglijk lang 
voordat we iets ondernemen?  75 

 6  Eigenlijk is er iets heel vreemds aan de 
hand. Er is een groeiende internationale 
bereidheid om soevereine staten binnen te 
dringen als dat noodzakelijk is om terrorisme 
te bestrijden of burgeroorlogen te beëindigen. 80 

Maar die bereidheid is er klaarblijkelijk niet 
om de mensonterende armoede te bestrijden, 
terwijl er in onze wereld toch veel meer 
mensen door armoede dan door geweld 
overlijden. Een derde van alle doodsoorzaken 85 

in de wereld houdt verband met armoede. 
Volgens een recent rapport van de Verenigde 
Naties leven op dit moment 2,8 miljard 
mensen van slechts twee dollar per dag. Dat 
is 46 procent van de wereldbevolking. De 90 

rijkste 1 procent van de wereldbevolking 
heeft een gezamenlijk jaarinkomen dat gelijk 
is aan het totale jaarinkomen van de armste 
57 procent. Volgens cijfers van de 
Wereldbank is de armoede de laatste jaren 95 

aan het afnemen, maar beneden de Sahara 
neemt de armoede juist toe. Het tempo waarin 
de armoede mondiaal afneemt, is zo traag dat 
het nog wel zo’n honderd jaar zal duren 
voordat elke wereldburger boven de twee-100 

dollargrens leeft. Als we één procent van het 
totale globale inkomen (ongeveer 312 miljard 
dollar) zouden benutten om de levens-
omstandigheden te verbeteren van degenen 
die van twee dollar per dag leven, dan zou de 105 

ergste armoede in de wereld binnen een jaar 
of tien verholpen zijn. Helaas is de tendens 
tot nu toe omgekeerd. Wat er bijvoorbeeld 
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aan economische groei in de jaren negentig 
plaatsvond, kwam vrijwel geheel ten goede 110 

aan de rijke landen. 
 7  Het Westen houdt willens en wetens een 

internationale orde in stand die voor 
systematische scheefgroei van de welvaart 
zorgt. Westerse regeringen zijn bereid 115 

miljarden te investeren in humanitaire 
interventies in bijvoorbeeld Joegoslavië of 
Afghanistan, maar beschouwen geld dat 
besteed wordt aan de wereldwijde bestrijding 
van armoede zo goed als weggegooid. 120 

Waarom eigenlijk? 
 8  Het is waar dat de cultuur ter plaatse en de 

corruptie van de lokale machthebbers een 
belangrijke verklaring vormen van het 
moeizame karakter van de strijd tegen de 125 

armoede. Dat er op zoveel plaatsen in de 
wereld gemoord en geplunderd wordt, dat er 
op grote schaal etnische zuiveringen 
plaatsvinden en mensen in mensonterende 
armoede leven, valt het Westen niet direct 130 

aan te rekenen. En toch is men er in het 
Westen medeverantwoordelijk voor. Om de 
simpele reden dat het in de macht van het 
Westen ligt er wat aan te doen. Als we zonder 
al te grote economische, politieke en militaire 135 

offers de internationale spelregels die ons 
leven beheersen, zo kunnen veranderen dat ze 
ook de allerarmsten in de wereld ten goede 
komen, zijn we medeverantwoordelijk voor 
hun lot.  140 

 9  Why do they hate us? vroegen de 
Amerikanen zich na de aanslagen op 11 
september 2001 verbijsterd af. De afkeer van 
het Westen, die vrijwel dagelijks in kranten 
van de Arabische wereld wordt opgetekend, 145 

is voor een deel juist op ideeën gebaseerd die 
hun oorsprong hebben in de Europese 
Verlichting, zoals de idee dat mensen recht 
hebben op zelfbeschikking en op een 
menswaardig bestaan. De klacht is dat het 150 

Westen zelf de ideeën van de Verlichting niet 
langer serieus neemt. Dit verwijt zouden we 
ons moeten aantrekken. Zoals we in 
toenemende mate weigeren onze ogen te 
sluiten voor mensonterend geweld, zo zouden 155 

we onze ogen niet langer mogen sluiten voor 
de mensonterende armoede waarin bijna de 
helft van de mensheid verkeert. 

 10  Het bovengenoemde rapport van de 
Verenigde Naties maakt in tal van paragrafen 160 

duidelijk dat voor economische ontwikkeling 
politieke democratie een factor van enorme 
betekenis is. We kunnen politieke en 
economische zaken niet van elkaar scheiden: 
de politieke situatie in een land is een 165 

belangrijke graadmeter voor de economische. 
De econoom en Nobelprijswinnaar Amartya 
Sen heeft onlangs nog eens aangetoond dat 
hongersnoden in arme landen met een 
democratisch bestuur beduidend minder vaak 170 

voorkomen dan in even arme, niet-
democratische landen. 

 11  Wanneer een bende misdadigers een bank 
berooft, wordt deze nationaal en 
internationaal vervolgd. Wanneer een bende 175 

misdadigers de staatsmacht grijpt, zich bij 
buitenlandse banken in de schulden steekt en 
vervolgens de grondstoffen van dat land 
uitverkoopt zonder dat dit de bevolking van 
het land ten goede komt, dan valt daar echter 180 

binnen de huidige internationale orde vrijwel 
niets aan te doen. Regeringen die niet langs 
democratische weg aan de macht zijn 
gekomen, kunnen veel te makkelijk geld 
lenen bij (veelal westerse) banken. Ze vinden 185 

ook te gemakkelijk grote bedrijven die met 
hen willen samenwerken, die vervolgens aan 
de corruptie ter plaatse meebetalen en dat 
geld vaak in eigen land van de belasting 
mogen aftrekken. Niet-democratisch gekozen 190 

regeringen kunnen nu nog dikwijls zonder 
noemenswaardige internationale tegenstand 
hun bevolking met harde hand onderdrukken. 

 12  Laten we ons niet blindstaren op de 
cultuurverschillen tussen West en Oost. Ze 195 

zijn er en beïnvloeden ook de verhouding 
tussen Noord en Zuid. Maar laten we niet 
vergeten dat ‘cultuurverschillen’ in de 
huidige internationale verhoudingen al te 
vaak als excuus worden gebruikt om niets te 200 

hoeven veranderen aan de economische of 
politieke situatie. De Noord-Zuid-
tegenstelling berust op economische en 
politieke machtsverhoudingen die herzien 
kunnen worden op basis van het 205 

Verlichtingsidee over rechtvaardigheid. 
Gemeten aan dat criterium is het 
onbegrijpelijk waarom er wel internationale 
coalities gevormd kunnen worden om 
mensonterend geweld te voorkomen, maar 210 

niet om mensonterende armoede te bestrijden.

 naar: Pieter Pekelharing 
 uit: Trouw, 19 oktober 2002 

 
 
 
Verlichting: een ideeënstelsel uit het achttiende-eeuwse Europa waarin men aannam dat de mens een 
betere wereld kon scheppen als hij zich liet leiden door het vrije, kritische denken en door zijn gezonde 
verstand. Men huldigde de opvatting dat mensen gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben. De 
Verlichting leidde tot grote veranderingen op politiek en maatschappelijk gebied. 

noot 1 
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Tekst 2 De reiziger en de toerist 
 
 
 

 1  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de 
mobiliteit een explosieve groei doorgemaakt. 
De auto en later het vliegtuig werden in 
versnelde vaart gemeengoed: de voorwaarden 
voor een permanente stroom vakantiegangers 
waren geschapen. Terwijl de doorsnee-
volwassene rond 1900 nog niet meer dan 
ongeveer tweeduizend kilometer per jaar 
aflegde, is deze afstand voor de hedendaagse 
mens met één vliegreisje naar een Spaanse 
kustplaats of Grieks eiland al ruimschoots 
gehaald. 

 2  Dat de reisdrift zo’n hoge vlucht heeft 
genomen, is niet louter terug te voeren op de 
vergrote technische mogelijkheden waardoor 
de mens zich over lange afstanden kan 
verplaatsen, maar heeft vooral te maken met 
een in de loop der eeuwen sterk veranderd 
mens- en wereldbeeld. 

 3  Het prototype van de middeleeuwse 
reiziger was de pelgrim. Zijn beweegredenen 
waren religieus van aard. Hij ging niet op 
reis om het genoegen van de reis zelf, maar 
om uitdrukking te geven aan zijn geloof, om 
God te eren. Zijn landkaart bestond niet uit 
autoroutes du soleil, maar uit de smalle 
wegen die naar Rome, Santiago de 
Compostela of Vézelay leidden, naar 
bedevaartplaatsen, naar kerken en kloosters. 
Zijn tocht door de wereld stond in het teken 
van de hemel; zijn lichamelijke inspanningen 
kregen betekenis in het licht van het zielen-
heil dat hem – daarvan was hij overtuigd – op 
de plekken van het geloof ten deel zou 
vallen. 

 4  In de Renaissance, met het ontwaken van 
het moderne seculiere2) bewustzijn, verandert 
dit echter. De renaissancist verlangt naar 
kennis en wil zich op allerlei terreinen 
ontwikkelen; zijn ‘verticale’, op God gerichte 
oriëntatie maakt plaats voor een vastberaden 
‘horizontale’ blik, een gerichtheid op nog 
onbekende verten. De mens voelt zich niet 
meer uitsluitend door God bewogen om Hem 
op een aantal vaststaande plaatsen te eren, 
maar hij zet zich als autonoom wezen zelf in 
beweging – hij wordt automobiel! – in zijn 
drang om zijn macht en kennis over de aarde 
te vergroten en feitelijk zichzelf te eren. Een 
ander soort reiziger treedt op de voorgrond: 
de wetenschapper, de koopvaarder en de 
ontdekker, die gedreven worden door andere 
dan religieuze motieven: kennis van de 
wereld, economische en politieke expansie.  

 5  Voor de Europeaan uit de tijd van de 
Verlichting was reizen de manier om te leren 
en zichzelf te ontplooien. Idealiter bracht de 

reis de mens in contact met andere culturen 
en leefwijzen, andere ideeën en gewoontes. 
Door zich hiervoor open te stellen kon hij 
zich bevrijden van eigen vooroordelen. 
Zelfkennis kwam aldus in een ruimer 
perspectief te staan: de diversiteit van 
maatschappijen, mensen en meningen vormde 
een spiegel waarin de reiziger zichzelf, zijn 
eigen leven en cultuur op een nieuwe wijze 
kon gaan zien. 

 6  Het afscheid van het traditionele 
religieuze wereldbeeld gaf een enorme 
impuls aan het reizen, maar het is vooral 
sinds het begin van de negentiende eeuw, de 
Romantiek, dat de voorlopers van de 
moderne toerist opdoemen: de mens voor wie 
de reis een doel op zichzelf is, die er zijn 
eigen heil en vrijheid in zoekt. Uit onbehagen 
zoekt de romantische reiziger naar nog niet 
aangetaste plekken in de natuur waar hij tot 
zichzelf kan komen. Het donkere woud, de 
kust en de weidse zee, het stille meer, het 
diepe dal en het hoge gebergte vormen voor 
hem de nieuwe ‘heilige’ plaatsen die een 
tegenwicht bieden aan de benauwde ruimte 
van de industrieel-burgerlijke maatschappij. 
De Romantiek ontdekt dat de natuur een 
intrinsieke waarde heeft, een autonome 
schoonheid bezit, die haar nuttige functie als 
bijvoorbeeld hout- en voedselleverancier in 
hoge mate overstijgt.  

 7  Als wij vandaag de dag onze steden 
verlaten, weg willen uit de economische 
drukte waarin we ons dagelijks bewegen, om 
te gaan genieten van de natuur, dan koesteren 
we in wezen dezelfde verlangens als de 
romanticus van vervlogen tijden. Het is 
echter maar zeer de vraag of we nog wel in 
staat zijn om in onze tijd zo te genieten als 
hij. De romantische reiziger was op zoek naar 
een authentieke ervaring, naar een bevrijding 
van het burgerlijke juk. Hij wilde over nog 
ongebaande wegen gaan, alleen, om oog in 
oog te kunnen staan met de overweldigende, 
duistere natuur. Voor de moderne toerist 
bestaat deze ‘eenzaamheid’ nauwelijks meer, 
als hij er al naar op zoek is. Het moderne 
toerisme heeft immers zodanig massale 
vormen aangenomen dat het de ervaringen 
waar een romanticus naar hunkert, vrijwel 
onmogelijk maakt. 

 8  De hedendaagse exploratie van de natuur 
als reisbestemming gaat gepaard met haar 
vernietiging. Om al die miljoenen 
vakantiegangers aan hun jaarlijkse portie 
natuurschoon te helpen, is een ongekende 
aantasting van diezelfde natuur noodzakelijk. 
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Om te kunnen genieten van de stilte in de 
bergen, moet men eerst een enorme 
hoeveelheid lawaai produceren, en om de 
schoonheid te kunnen ervaren van de 
ondergaande zon in de Provence, moet men 
eerst de lucht vervuilen op de weg erheen. 

 9  De meeste toeristen verkiezen de 
veiligheid van de nabijheid van soortgenoten. 
De stad ontvlucht, vlijen ze zich neer op 
overvolle stranden, staan ze hutje mutje in 
complete campingdorpen of genieten ze en 
masse van het uitzicht op een per kabelbaan 
bereikbare bergtop. Hun zucht tot vrijheid 
lost op in aanpassing. Ze rijden achter 
anderen aan over dezelfde wegen, zien wat 
anderen zien, maken dezelfde kiekjes bij 
dezelfde sightseeings. Ja, soms vormen zij 
met landgenoten een knusse kolonie die  
’s avonds gezellig bij elkaar zit met een 
Hollands bakje koffie. Als een karikatuur van 
zichzelf kopieert de moderne toerist het 
bestaan dat hij juist achter zich gelaten had. 

 10  Zoals de bijbel de pelgrim op het rechte 
pad hield, zo klampt de doorsneetoerist zich 
vast aan zijn reisgids die hem vertelt wat hij 
gezien moet hebben. Het bezienswaardige – 
twee sterren: de omweg waard; drie sterren: 
de reis waard! – heeft voor hem de status van 
het heilige. Hij zoekt in de reis dan ook niet 
zozeer een authentieke confrontatie met het 
vreemde en onbekende, maar een bevestiging 
van de beelden en beschrijvingen die 
toeristen vóór hem al hebben gemaakt. Dit 
geldt ook voor menig avontuurlijke 
backpacker, de ‘reizende romanticus’ van de 
eenentwintigste eeuw die zich, eenmaal 
aangekomen aan de andere kant van de 
wereld, laat leiden door de tips in zijn 
stukgelezen Lonely Planet en aldus vooral 
mensen als hijzelf ontmoet. De titel van zijn 
reisgids moet dan ook welhaast ironisch 

bedoeld zijn! De moderne toerist reist door 
een wereld die al volledig in kaart is 
gebracht. Zijn bestemming is in reisboeken 
en vakantiefolders al in veelvoud 
gereproduceerd en is met uitgebreide 
accommodaties, uitgezette wandelingen en 
plaatselijke zomerprogramma’s op zijn komst 
voorbereid. 

 11  Het paradoxale is dat de reiziger vandaag 
de dag een economisch gedicteerde wereld 
opzoekt die hij thuis juist wilde ontvluchten. 
“De bevrijding uit de industriële wereld is 
zelf een industrie geworden, de reis uit de 
consumptiewereld vandaan is zelf verbruiks-
goed geworden”, schreef de Duitse essayist 
Hans Magnus Enzensberger begin jaren 
zestig al. Het toerisme is inmiddels een 
belangrijk economisch product; voor een 
aantal landen is het zelfs de grootste bron van 
inkomsten. De reiziger die zich geheel aan 
dit product onderwerpt, zal niet veel meer 
kunnen zijn dan een consument met een korte 
broek aan; een consument van voorgekookte 
ervaringen, van ansichtkaarten die bewijzen 
dat hij er is geweest, van prijzige 
consumpties en van (gratis!) zonnestralen die 
hij in zijn kikkerlandje zo node heeft gemist. 

 12  En toch. Ondanks de vercommercialise-
ring en verzakelijking van het reizen zijn er 
nog steeds mogelijkheden om ver weg van 
huis ervaringen op te doen die niet zonder 
meer zijn in te passen in de vertrouwde 
(denk)kaders. Om te proeven van een cultuur 
die zich niet al heeft aangepast aan de 
wensen van de toerist. Om ergens op een 
verlaten, rotsig pad, terwijl de zon brandt op 
je hoofd, plots overvallen te worden door 
ontzag voor de stilzwijgende vreemdheid van 
de eeuwige natuur, die met een soort 
onverschillige trots de mens met al zijn 
economische plannen blijft weerstaan …

 
naar: Cyril Lansink 
uit: Intermediair, 18 juli 2002 

 
 
seculier: niet op het religieuze, maar op het aardse, het wereldse gericht 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

Einde 

noot 2 
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Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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500047-2-1o 2 Lees verder 

Tekst 1 Donor worden, dat doe je voor jezelf! 
 
 

1p 1  Welke impliciete hoofdvraag wordt in de tekst Donor worden, dat doe je voor jezelf! 
beantwoord? 

A Hoe kan bereikt worden dat de oude wet voor orgaantransplantatie wordt hersteld? 
B Hoe kan bereikt worden dat de wachtlijsten voor ziekenhuizen verdwijnen? 
C Hoe kan bereikt worden dat er in Nederland een geen-bezwaarsysteem wordt ingevoerd? 
D Hoe kan bereikt worden dat meer mensen zich als donor voor orgaantransplantatie opgeven? 

 
De tekst Donor worden, dat doe je voor jezelf! kan in een vijftal verschillende tekstdelen 
worden verdeeld. Aan deze tekstdelen kunnen achtereenvolgens de volgende functies 
worden toegekend: 
deel 1: anekdotische inleiding; 
deel 2: probleemstelling; 
deel 3: analyse overheidsoptreden; 
deel 4: analyse hedendaagse bereidheid tot solidariteit; 
deel 5: conclusies en oplossing. 

1p 2  Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3  Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4  Bij welke alinea begint deel 4? 

 
1p 5  Welk idee wordt door de nierspecialist, aangehaald in alinea 3, bevestigd? 

Deze specialist bevestigt het idee 
A dat bij orgaandonatie persoonlijke betrokkenheid een belangrijke rol speelt. 
B dat de nieuwe wet op de orgaandonatie de donorproblemen heeft verergerd. 
C dat nierdialyse veel vergt van de patiënt en zijn omgeving. 
D van algemene onverschilligheid van de gemeenschap tegenover orgaandonatie. 

 
In alinea 4 wordt de Wet op Orgaandonatie (WOD) bekritiseerd. 

1p 6  Op welk type argumentatie is die kritiek gebaseerd? 
Deze kritiek is vooral gebaseerd op 

A feiten. 
B geloof. 
C gezag. 
D intuïtie. 

 
1p 7  Welke functie heeft alinea 5 ten opzichte van alinea 4? 

In alinea 5 
A worden enkele landen genoemd waar een systeem als de WOD wel goed functioneert. 
B worden enkele voorbeelden gegeven van het niet goed functioneren van de WOD. 
C wordt een alternatief genoemd voor de niet goed functionerende WOD. 
D wordt een nadere verklaring gegeven voor het niet goed functioneren van de WOD. 

 
“Nederlanders zijn bereid ver te gaan.” (regel 68) 

2p 8  Waarom is deze bewering niet in strijd met de bewering dat mensen minder dan vroeger 
bereid zijn donor te worden (zie regels 164-166)? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 
“We zijn dus aangewezen op anonieme solidariteit …” (regels 90-91) 

1p 9  Welke van onderstaande zinnen vormt de beste interpretatie van deze zin? 
A Aangezien familie lang niet altijd toestemming geeft voor een orgaandonatie, moet de 

samenleving andere regels opstellen. 
B Als we geen rekening met elkaar houden, zullen de slachtoffers die geen orgaan kunnen 

krijgen, in anonimiteit sterven. 
C Een goed systeem van donortransplantatie werkt alleen als er veel mensen bij betrokken 

zijn, die elkaar niet per se hoeven te kennen. 
D Voor donortransplantatie is het maar beter dat je elkaar niet kent; een confrontatie tussen 

donor en patiënt is soms te pijnlijk. 
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500047-2-1o 3 Lees verder 

“Wie zo redeneert, komt vanzelf uit bij een geen-bezwaarsysteem.” (regels 95-97) 
1p 10  Welke kritiek kan op deze bewering worden gegeven? 

A Zij berust op een cirkelredenering. 
B Zij berust op een onjuiste oorzaak-gevolgrelatie. 
C Zij berust op een overhaaste conclusie. 
D Zij berust op een verkeerde vergelijking. 

 
“… doordat de overheid niet krachtig genoeg durft te zijn” (regels 105-106) 

1p 11  Om welke reden trad de overheid bij het invoeren van de WOD niet krachtig genoeg op? 
A De overheid vond het lastig goede voorlichting te geven. 
B De overheid vond orgaandonatie een minder belangrijk thema. 
C De overheid wilde de antidemocraten niet tot last zijn. 
D De overheid wilde niet al te sturend overkomen. 

 
Toen in 1998 de WOD werd ingevoerd, dacht de overheid dat met een goede voorlichting 
het aantal orgaandonoren zou toenemen. 

1p 12  Citeer uit het tekstgedeelte van alinea 10 en 11 de zin waaruit feitelijk blijkt dat de overheid 
beter had kunnen of moeten weten. 
 
“De campagne rondom de invoering van de WOD had weinig aantoonbare invloed.” (regels 
129-131) 

2p 13  Wat was de oorzaak van het geringe succes van deze voorlichtingscampagne? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 
 

1p 14  Welke functie vervult de eerste zin van alinea 12, regels 164-166, ten opzichte van de 
voorafgaande twee alinea’s (alinea 10 en 11)? 
Deze zin geeft 

A een bewijs. 
B een conclusie. 
C een gevolg. 
D een oorzaak. 

 
In de alinea’s 6, 11 en 12 wordt het Nederlandse orgaandonatiesysteem vergeleken met een 
verzekeringsstelsel. 

1p 15  Wat is het belangrijkste verschil tussen het huidige Nederlandse orgaandonatiesysteem en 
het beschreven verzekeringsstelsel? 

A In het verzekeringsstelsel ben je in principe solidair met alle medeverzekerden, maar in het 
huidige orgaandonatiesysteem is de solidariteit verdwenen. 

B In het verzekeringsstelsel kom je meestal in aanmerking voor een schadevergoeding, maar 
bij het huidige orgaandonatiesysteem kom je alleen in uitzonderlijke omstandigheden in 
aanmerking voor een donororgaan. 

C In het verzekeringsstelsel komen alle medeverzekerden in aanmerking voor een vergoeding, 
terwijl bij het huidige orgaandonatiesysteem alleen geregistreerde familieleden kunnen 
profiteren van orgaandonatie. 

D In het verzekeringsstelsel moet premie betaald worden om een vergoeding te krijgen, maar 
in het huidige orgaandonatiesysteem hoeft men niets bijzonders te doen om in aanmerking 
te komen voor een donororgaan. 
 
“Overigens, de mensen waren vroeger, in de tijd van ‘onderlinge’ verzekeringsclubs, ook 
niet gek.” (regels 166-168) 

1p 16  Wat kan uit deze zin in de gegeven context geconcludeerd worden? 
A Het hulpbetoon van vroeger was voor de mensen van toen van levensbelang. 
B Niet alleen in onze tijd, maar ook vroeger hielden de mensen elkaar goed in de gaten. 
C Ook vroeger speelde het profijtbeginsel bij de mensen een belangrijke rol. 
D Vroeger hadden de mensen toch minder voor elkaar over dan je zou denken. 

 
1p 17  Wat is de belangrijkste functie van alinea 14? 

A Een conclusie trekken. 
B Een oplossing aanbieden. 
C Een samenvatting geven. 
D Een toekomstvisie uitdragen. 
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500047-2-1o 4 Lees verder 

Lees de volgende twee slogans: 
1 Donor worden, dat doe je voor elkaar! 
2 Donor worden, dat doe je voor jezelf! 

2p 18  Waarom zou in voorlichting over orgaandonatie de tweede slogan in deze tijd vermoedelijk 
effectiever zijn dan de eerste, gelet op de tekst Donor worden, dat doe je voor jezelf!? 
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden. 
 

3p 19  Leg uit dat een geen-bezwaarsysteem vermoedelijk veel meer resultaat heeft dan het in 
alinea 14 genoemde systeem. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 

1p 20  Hoe kan de tekst Donor worden, dat doe je voor jezelf! qua tekstsoort het beste getypeerd 
worden? 

A Een beschouwende tekst met amuserende elementen. 
B Een betogende tekst met activerende elementen. 
C Een uiteenzettende tekst met beschouwende elementen. 

 
1p 21  Welke van onderstaande zinnen drukt het beste de hoofdgedachte uit van de tekst Donor 

worden, dat doe je voor jezelf!? 
A Als Nederlanders meer mogelijkheden krijgen tot zelfbeschikking, zal het huidige systeem 

voor orgaandonatie beter gaan functioneren. 
B Als Nederlanders meer solidariteit zouden tonen met familie, vrienden en kennissen, is een 

ander systeem voor orgaantransplantatie niet nodig. 
C Omdat de hedendaagse burger eigenbelang vooropstelt, is een nieuw donorsysteem nodig 

dat hierop inspeelt. 
D Omdat de overheid geen goede voorlichting geeft, functioneert het huidige systeem voor 

orgaantransplantatie niet goed. 
 
 
 
De Nierpatiëntenvereniging Nederland pleit al lang voor een geen-bezwaarsysteem. De 
tweede evaluatie van de Wet op de Orgaandonatie in 2004 laat er echter weinig van heel. 
Het is duur en levert nauwelijks meer donoren op. 
De Nierpatiëntenvereniging bestrijdt de gehanteerde gegevens. Of dat wel of niet terecht is, 
de keuze voor een geen-bezwaarsysteem mag niet louter gebaseerd zijn op cijfers. Al zou dit 
systeem leiden tot meer donoren en meer gespaarde levens, ook dan blijft zo’n systeem in de 
eerste plaats een principiële keuze. 
Tegenover de zwaarwegende belangen van patiënten staan de rechten van de potentiële 
orgaandonoren. Zij kunnen verschillende redenen hebben om het donorformulier niet in te 
vullen; niet in de laatste plaats vanwege het onvermogen een keuze te maken. ‘Wie zwijgt, 
stemt toe’, het principe van het geen-bezwaarsysteem, is voor zo’n fundamentele keuze een 
misplaatst uitgangspunt, dat te veel afbreuk doet aan het recht op zelfbeschikking. 
 
uit: Trouw, 5 april 2004 
 
 
Zowel in de hoofdtekst Donor worden, dat doe je voor jezelf! als in het fragment wordt het 
‘recht op zelfbeschikking’ gehanteerd als een argument. 

1p 22  Welk verschil is er in het gebruik van dit argument? 
A In de hoofdtekst wordt het als argument gebruikt vóór de noodzaak tot 

‘verantwoordelijkheid nemen voor jezelf’ en in het fragment vóór de belangenbehartiging 
van potentiële orgaandonoren. 

B In de hoofdtekst wordt het als argument vóór een geen-bezwaarsysteem gebruikt en in het 
fragment tégen het principe ‘wie zwijgt stemt toe’. 

C In de hoofdtekst wordt het als argument vóór een verenigingsaanpak gebruikt en in het 
fragment als argument tégen het geen-bezwaarsysteem. 

D In de hoofdtekst wordt het als argument vóór het profijtbeginsel gebruikt en in het fragment 
tégen een cijfermatige benadering van het geen-bezwaarsysteem. 
 
 

fragment  
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500047-2-1o 5 Lees verder 

Tekst 2 Eigen identiteit eerst! 
 
 

22p 23  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst Eigen identiteit eerst!. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand 
die de oorspronkelijke tekst niet kent.  
Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• welke actuele ontwikkeling zich voordoet betreffende het verschijnsel ‘xenofobie’ en wat 
de oorzaken van die ontwikkeling zijn; 

• welke invloed die ontwikkeling heeft op de handelwijze van nogal wat Nederlandse politici 
en wat het belangrijkste verwijt is dat hun gemaakt kan worden; 

• van welke bijzonderheden ze zich met betrekking tot het verschijnsel ‘vreemdeling’ bewust 
zouden moeten zijn; 

• van welke factoren met betrekking tot de acceptatie van de vreemdeling politici zich bewust 
zouden moeten zijn; 

• tot welk inzicht menig politicus zou moeten komen. 
 
 
 
 

Einde 

Pagina: 544Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500047-2-1t  Begin 

N
ed

er
la

nd
s 20 05

Tijdvak 2
Dinsdag 21 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

   

Tekstboekje 
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500047-2-1t 2 Lees verder 

Tekst 1  
 
Donor worden, dat doe je voor jezelf! 
 

 1  Tweeënhalf miljoen Nederlanders zijn 
bereid na hun dood organen af te staan voor 
transplantatie, en ik ben een van hen. Dat 
komt door Jeroen. Niet dat ik hem zo vaak 
heb ontmoet. Hij is de kleinzoon van een 5 

vriendin van mij. Toch ken ik hem goed – uit 
haar verhalen. Een moedeloos makende 
feuilleton over wachten en hopen, over niet op 
vakantie kunnen, over machteloosheid. Vier 
jaar moest Jeroen, een tiener destijds, wachten 10 

op een nieuwe nier. De transplantatie was 
geen succes en de dialyses begonnen op-
nieuw. Weer vier jaar wachten en vechten. Nu 
heeft Jeroen een nieuwe nier die het wel doet. 

 2  Met die vier jaar zat Jeroen nog iets onder 15 

de gemiddelde wachttijd voor een donornier. 
Die bedraagt in Nederland namelijk vier-
eneenhalf jaar. Van de vijftienhonderd 
mensen op wachtlijsten voor orgaantrans-
plantatie sterven er jaarlijks zo’n honderd. 20 

Nog eens honderd worden van de lijst 
gehaald, omdat hun gezondheid te veel is 
achteruitgegaan voor een transplantatie. 

 3  Het waren niet deze koele cijfers die me 
ertoe brachten me als orgaandonor op te ge-25 

ven, maar de lotgevallen van Jeroen. En ik 
ben niet de enige die het zo is vergaan. “Je 
merkt dat mensen niet nadenken over dona-
tie,” zei nierspecialist Willem Jan Bos in een 
interview, “totdat ze in hun omgeving worden 30 

geconfronteerd met iemand die drie keer per 
week aan de nierdialyse moet. Dan melden ze 
zich wel aan als donor.” Maar niet iedereen 
heeft een Jeroen in de buurt. 

 4  Slechts één op de vijf volwassen Nederlan-35 

ders wil donor zijn. Dat is de schamele oogst 
van de Wet op de Orgaandonatie (WOD) die 
in 1998 is ingevoerd. Die nieuwe wet leek 
nodig, omdat het oude systeem – waarbij 
mensen in een codicil konden aangeven dat ze 40 

donor wilden zijn – niet meer voldeed. Al een 
aantal jaren was een daling van het aantal 
donoren zichtbaar, terwijl het aantal trans-
plantatiebehoeftigen toenam. Nederlanders 
konden nu via een centraal register aangeven 45 

of ze na hun dood organen willen afstaan. Al 
snel is echter gebleken dat ook dit systeem 
niet goed werkt. De meeste mensen vinden 
orgaandonatie iets engs en laten de beslissing 
aan hun nabestaanden over. Die zeggen in 50 

driekwart van de gevallen nee, waardoor de 
wachtlijsten alleen maar langer worden. 

 5  Ook in landen als België en Spanje worden 
de nabestaanden geraadpleegd, maar het 
percentage dat weigert, ligt daar veel lager.  55 

Dat komt door het daar ingevoerde ‘geen-
bezwaarsysteem’: iedere overledene is 
automatisch donor, tenzij hij of zijn familie 
uitdrukkelijk heeft aangegeven dat niet te 
willen. Als Jeroen in België was geboren, had 60 

hij niet zo lang hoeven te wachten. Sinds het 
geen-bezwaarsysteem daar werd ingevoerd, is 
het aantal gedoneerde organen verdubbeld. 
Het tekort aan nieren is opgeheven. 

 6  ‘Donor worden, dat doe je voor elkaar’ – 65 

zo luidde de slogan van de voorlichtings-
campagne bij de invoering van de WOD. 
Nederlanders zijn bereid ver te gaan. In ons 
land, met zijn lange wachtlijsten, is het aantal 
nieren dat wordt afgestaan door levende 70 

familieleden en vrienden, veel hoger dan in 
andere landen. In verzekeringstermen zou je 
kunnen zeggen dat je met je dierbare naasten 
een soort ‘onderlinge’ vormt. Vroeger vorm-
den de bewoners van een bepaald gebied of de 75 

werknemers van een bedrijf een spaarkas, die 
een bescheiden bedrag uitkeerde bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. Het waren kleine 
verenigingen waarin een ‘familiegevoel’ een 
belangrijke rol speelde. De kreet dat je donor 80 

wordt voor elkaar, zou goed passen bij zo’n 
onderlinge verzekering. 

 7  Maar als er één arrangement is waarbij 
kleinschaligheid en nabijheid geen rol van 
betekenis spelen, dan is het de orgaantrans-85 

plantatie. Juist een grootschalige opzet ver-
hoogt de kans op succes; een transplantatie-
stelsel werkt het beste als over de hele wereld 
gezocht kan worden naar de juiste ‘match’. 
We zijn dus aangewezen op anonieme 90 

solidariteit: niet alleen aan jezelf denken, 
maar alles voor de gemeenschap. Eigenlijk 
hoort al je bezit na je dood aan de gemeen-
chap toe te vallen. Waarom zou dat ook niet 
gelden voor je stoffelijk overschot? Wie zo 95 

redeneert, komt vanzelf uit bij een geen-
bezwaarsysteem.  

 8  De wachtlijst voor orgaandonatie wijkt af 
van de andere wachtlijsten in de zorg. De 
meeste wachtlijsten zijn het resultaat van 100 

overheidsingrijpen in de Nederlandse gezond-
heidszorg: de overheid bepaalt hoeveel bed-
den en verrichtingen per ziekenhuis zijn toe-
gestaan. De wachtlijsten voor orgaandonatie 
zijn juist zo lang doordat de overheid niet 105 

krachtig genoeg durft te zijn. In de jaren 
negentig, toen de WOD zijn beslag kreeg, 
werkten denkbeelden uit de jaren zeventig 
nog door. Democratisering en zelfbeschikking 
stonden hoog in het vaandel. Betutteling door  110 
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de staat kon worden gemist als kiespijn. 
 9  Een belangrijke veronderstelling was dat 

goede voorlichting vanzelf tot het gewenste 
resultaat zou leiden. Leg de mensen uit wat de 
overheid wil, dan zullen ze hun handelen 115 

vanzelf afstemmen op wat voor de maatschap-
pij het beste is. Maar burgers van een verzor-
gingssamenleving hoeven helemaal niet door-
drongen te worden van wat de overheid wil 
bereiken. Ze snappen die doeleinden juist 120 

prima en zijn het er van harte mee eens. 
 10  Bij opinieonderzoek geeft een flinke 

meerderheid van de Nederlanders steevast te 
kennen vóór orgaandonatie te zijn. Toch is 
slechts één op de vijf bereid zelf donor te zijn. 125 

Van maatschappelijke arrangementen wil men 
liefst zo weinig mogelijk last en zoveel moge-
lijk voordeel hebben. Voorlichting brengt 
daarin nauwelijks verandering. De campagne 
rondom de invoering van de WOD had weinig 130 

aantoonbare invloed. In 1991 stelde de 
Algemene Rekenkamer al vast dat de gedrags-
veranderingen door voorlichtingscampagnes 
schril afstaken bij de doelstellingen ervan. 
Voorlichting kan wel iets bereiken als de 135 

aanbevolen handelwijze voordelig is voor je 
directe eigenbelang. Geen gevaarlijke seks, 
niet roken, geen illegaal vuurwerk afsteken – 
dat zijn boodschappen die een beroep doen op 
een hoogst concreet verlangen: niet doodgaan. 140 

Ook overheidsvoorlichting over orgaan-
donatie zou in theorie succesvol kunnen zijn 
als ze op dat verlangen inspeelde. 

 11  Toch zal zo’n boodschap voorlopig niet 
overkomen, want recht op een orgaan heb je 145 

in Nederland sowieso. Wie ervoor in aanmer-
king komt, wordt nu nog bepaald op puur 
medische gronden: een zo goed mogelijke 
match qua bloedgroep- en weefselovereen-
komsten, plus medische urgentie. En je mag 150 

niet te oud zijn. Iemand die zelf als donor 
staat ingeschreven en buiten zijn schuld een 
levertransplantatie nodig heeft, moet dus 
voorrang geven aan een niet-donor die zijn 
lever naar de knoppen heeft gedronken, als 155 

die een betere match vormt. En als diezelfde 
trouwhartige donor te oud is, mag hij zelfs 
niet eens op de wachtlijst. Bekijk je het 
Nederlandse donatiesysteem als een verzeke-

ringsstelsel, dan komt het erop neer dat je 160 

vrijwel altijd in aanmerking komt voor een 
schadevergoeding, ook als je nooit een cent 
premie hebt betaald. 

 12  De trend is onmiskenbaar: mensen zijn 
minder dan vroeger bereid donor te worden 165 

‘voor elkaar’. Overigens, de mensen waren 
vroeger, in de tijd van ‘onderlinge’ verzeke-
ringsclubs, ook niet gek. Een ziekengeldje 
kreeg je alleen als je contributie betaalde en 
wie misbruik maakte van de regeling, kon 170 

erop rekenen dat hij daarop door zijn dorps-
genoten of collega’s werd aangekeken. In de 
grootschalige en anonieme omgeving van nu 
is die sociale controle en die duidelijkheid 
rondom sociaal hulpbetoon verdwenen. Wat 175 

schiet ik er zelf mee op? Wie garandeert me 
dat een ander hetzelfde voor mij zou doen? Ik 
wil best solidair zijn met een nierpatiënt in 
Almelo of Irkoetsk, maar dan wil ik ook dat 
hij solidair is met mij. Dus ik wil alleen een 180 

orgaan afstaan aan volwassenen die ook donor 
willen zijn. 

 13  Nederland koos voor een systeem dat ver-
trouwde op vrijwilligheid en solidariteit. 
Daarmee vielen we tussen de wal en het schip 185 

van de twee opties die reëel zijn in een ano-
nieme samenleving. De ene optie is het geen-
bezwaarsysteem. De andere de verenigings-
aanpak op basis van het profijtbeginsel. Een 
vereniging heeft leden en sympathisanten. 190 

Sympathisanten betalen weinig contributie en 
krijgen een keer per jaar een blaadje toege-
stuurd. Leden betalen meer en kunnen aan-
spraak maken op alle rechten die de vereni-
ging biedt. Ieder kan zelf zijn keuze maken – 195 

een uitgangspunt dat mooi in overeenstem-
ming is met beginselen als zelfbeschikking en 
verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. 

 14  Op donatiegebied hebben de meeste 
Nederlanders ervoor gekozen sympathisant te 200 

zijn: ze betuigen in woord hun steun aan de 
doeleinden van de club, maar doen verder 
niks. Eén op de vijf Nederlanders is lid en 
steunt de vereniging ook metterdaad. Maak 
dus een puntensysteem met behandelings-205 

voorrang voor mensen die als lid staan 
ingeschreven. Dan zul je zien hoe snel dat 
lidmaatschapspercentage gaat stijgen.

 
 naar: Herman Vuijsje, socioloog en journalist 
 uit: NRC Handelsblad, 15 november 2003 
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Tekst 2  
 

Eigen identiteit eerst! 
 

 1  Al sinds mensenheugenis trekken indivi-
duen, families, stammen, zelfs hele volkeren 
naar nieuwe streken in de hoop op een betere 
toekomst. Vaak worden die nieuwkomers door 
de autochtone bevolking met wantrouwen 
gadegeslagen.  

 2  Wij Nederlanders bijvoorbeeld zijn bang 
dat onze banen of huizen door nieuwkomers 
worden ingepikt. En vrijwel altijd bejegenen 
wij een vreemdeling met argwaan, omdat hij 
zo anders is dan ‘wij’. Hij koestert in onze 
ogen ‘foute’ gewoonten, hij verbouwt ‘foute’ 
groenten, hij verspreidt ‘foute’ geuren, hij 
aanbidt de ‘foute’ goden en hij brabbelt een 
onverstaanbaar taaltje, wat we niet prettig 
vinden, want misschien zijn wijzelf wel het 
gespreksonderwerp. 

 3  Xenofobie is van alle tijden, maar van 
sommige tijden toch wat meer. In het Europa 
van de vroeg-eenentwintigste eeuw, met zijn 
vervagende nationale grenzen en zijn vele 
intercontinentale immigranten, neemt de angst 
voor vreemdelingen toe. Wie zijn zij, nu we 
steeds minder zeker weten wie wij zélf eigen-
lijk zijn? Wat is een Nederlander nog, nu wij 
op 11 september 20011) allemaal New Yorkers 
lijken te zijn geworden? 

 4  De laatste tijd meent menig politicus zijn 
eigen onzekerheid te moeten overschreeuwen 
door van iedere allochtoon acute inburgering 
te verlangen. Als de vreemdeling dat niet wil, 
wat komt hij hier dan doen? Dan kan hij toch 
alleen maar kwaad in de zin hebben, gezien 
die foute groenten en foute goden? Was het tot 
voor kort zo dat iemand die het multiculturele 
samenleven met moslims niet als een paradijs 
beschouwde, van demonisering werd beschul-
digd, nu krijgt iedereen die de islam níet 
demoniseert het verwijt de problemen niet te 
willen zien. Politici schamen zich niet elkaar 
voortdurend te overbieden met de roep om nóg 
hardere maatregelen als blijkt dat de vorige 
niet direct het gewenste effect hebben gesor-
teerd. Voor velen blijkt het moeilijk nuchter 
de conflictstof te onderkennen zonder de 
ander te verdoemen en van de eigen waarden 
de tijdgebondenheid te erkennen. 

 5  Begrijpen waarom de ander anders is, leidt 
overigens niet vanzelf tot onvoorwaardelijke 
acceptatie, maar vormt wel een noodzakelijke 
voorwaarde om iets te kunnen veranderen.  
Misschien willen de anderen niet zo worden 
als wij, omdat ze negatieve ervaringen hebben 
opgedaan met de praktische vertaling van onze 
waarden. Wie dat niet wil of kan zien, geeft 
blijk van een eendimensionaal wereldbeeld. 

 6  Die eendimensionale blik heeft ook in 
Nederland een deel van de politici bevangen. 
Van de vreemdeling wordt verwacht dat hij 
zich in ijltempo omvormt tot ‘volledig-
Nederlander’ en als dat niet lukt, worden 
meteen de motieven voor zijn komst in twijfel 
getrokken. Zo’n identiteitsaanpassing heeft 
echter tijd nodig en forceren leidt waarschijn-
lijk alleen maar tot een afweerreactie, omdat 
de eigen identiteit voor de vreemdeling in een 
nieuw land vaak nog het weinige eigene is dat 
hij bezit. En wat is eigenlijk het principiële 
verschil tussen iemand die vanwege onze 
welvaart besluit om Nigeria voor Nederland  
te verruilen en iemand die vanwege een beter 
betaalde baan van Rotterdam naar Groningen 
verhuist? Zijn niet beiden op ‘profijt’ uit en 
dan vooral op persoonlijk profijt? En is de 
ideologie van onze markteconomie niet juist 
op de legitimiteit van dit profijtstreven 
gebouwd? 

 7  De begrippen ‘eigen’ en ‘vreemd’ zijn, zo 
zouden politici zich verder moeten realiseren, 
aan cultuur, tijd en plaats gebonden en worden 
niet door een universele etnische waarheid 
bepaald. In het Westen betreft ‘het eigene’ 
allereerst de natie, het hele volk, wonend in 
het eigen land: de vreemdeling is een buiten-
lander. Elders, waar staat en natie, land en 
volk, wat minder vanzelfsprekend samenval-
len, kan de vreemdeling echter ook iemand 
van een andere stam of clan zijn of van een 
andere variant van het heilige geloof; de 
vreemdeling is dan wel binnenlander, deelt 
dezelfde staatkundige overheid, maar hoort 
niet tot de eigen groep. 

 8  Trouwens, het nationale eenheidsgevoel 
zoals wij dat in Nederland kennen, is geen 
vanzelfsprekendheid die teruggaat tot de tijd 
van de oude Batavieren. Nederland is pas veel 
later en volstrekt bij toeval ontstaan. Het 
gevoel van verwantschap reikte lange tijd niet 
veel verder dan het eigen gewest, het eigen 
hertogdom of de eigen stad. Tot rond 1800 
was Nederland een zwakke federatie van 
nagenoeg soevereine steden die elkaar slechts 
in hoge nood vonden. In die soevereine steden 
reserveerden een handvol regentenfamilies 
onder het motto ‘eigen volk eerst’ de lucra-
tieve overheidsbaantjes voor zichzelf. In 1768 
keerde de Amsterdamse koopman Cornelis 
Ploos van Amstel zich in een scherp geschrift 
tegen de benoeming van de ‘vreemdeling’ 
Cornelis Rauws tot stadsbouwmeester; Rauws 
stamde namelijk uit Woudrichem. Maar ook in 
1968 nog opperde een christen-democratische 
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wethouder verbolgen dat de plaatselijke 
PvdA-top niet uit ‘echte’ Limburgers, maar 
vooral uit Hollandse import bestond. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen werd de PvdA in 
Maastricht voor het eerst groter dan het CDA. 
In zijn ogen hadden vreemdelingen ‘zijn’ stad 
overgenomen. 

 9  De vreemdeling kan vele gedaanten aan-
nemen en het gaat te ver ze over één kam te 
scheren. Hij is zowel de islamitische Iraniër in 
de Amsterdamse Pijp, als de Amerikaanse 
emigrant die gedropt wordt in de Amsterdam-
se grachtengordel, als de Belgische kunsthis-
toricus die directeur wordt van een Nederlands 
museum, maar daar wegens de oeverloze 
vergadercultuur niet aarden kan. En hij is ook 
de stedeling die zich op het platteland vestigt 
en zich daar aan het matineuze geknor van de 
laatste varkens ergert of anderszins maar niet 
in het dorpsleven integreren wil.  

 10  Politici moeten oog hebben voor factoren 
die bij de burgers tot een zekere vooringeno-
menheid jegens afzonderlijke individuen 
leiden. Of de komst van de vreemdeling door 
de autochtone bevolking positief gewaardeerd 
wordt, hangt allereerst af van de portemonnee. 
Komt hij als toerist en laat hij geld achter bij 
souvenirshop, rondvaartboot en horeca, dan is 
hij welkom. Komt hij concurreren bij de solli-
citatie op die ene leuke baan en heeft hij geld 
nodig, dan ziet men hem liever direct weer 
vertrekken. “Geen vreemde profiteurs van wat 
‘wij’ met noeste arbeid hebben opgebouwd”, 
is dan de leidende gedachte. Het gaat hierbij 
dus om factoren van sociaal-economische 
aard. 

 11  Daarnaast zijn er de culturele factoren. 
Past de vreemdeling zich geruisloos aan, of 
gedraagt hij zich door kleding, gebaren of 
taalgebruik afwijkend en opvallend? Vóór de 
opkomst van de Franse hofmode, de Engelse 
confectie en de Amerikaanse spijkerbroek kon 
men de vreemdeling moeiteloos aan zijn 
regionale klederdracht herkennen. De foute 
pofbroek van een passerende reiziger deed 
bange inboorlingen eeuwen geleden argwa-
nend de luiken van hun boerenstulpje sluiten. 
Nu gaan bij het voorbijruisen van de kaftan 

van een imam de gordijnen achter de gerani-
ums dicht: hij brengt toch geen verderfelijke 
zeden mee, die Gods gebod ondermijnen? 
Toen honderd jaar geleden de fiets aan Rotter-
dammers de mogelijkheid verschafte om  
’s zondags wat op de Zuid-Hollandse zwarte-
kouseneilanden rond te kijken, trok de 
plaatselijke bevolking regelmatig de ANWB-
borden uit de grond om deze vreemdelingen 
met hun stedelijke fratsen uit de nog onbedor-
ven, gereformeerde natuurreservaten weg te 
houden. 

 12  En de vreemdeling weet toch wel met zijn 
vingers van onze dochters af te blijven, ook 
als die in zijn ogen frivool en losbandig zijn 
gekleed? Hier is sprake van een oude angst, 
die men niet alleen aantreft bij de woestijn-
volkeren uit de bijbel, waar de stamoudsten 
voortdurend met argusogen waakten over de 
vrouwen.  

 13  Ten slotte zijn er de demografische facto-
ren. Het al dan niet welkom zijn van de 
vreemdeling hangt af van de omvang van de 
migratiestroom. De eerste Surinamer die ooit 
in Hoek van Holland voet aan wal zette, werd 
nog als een held binnengehaald. Daarna is het 
enthousiasme wat afgevlakt. Het zijn namelijk 
vooral de aantallen die nu als probleem 
worden ervaren en de overheid vervolgens 
dwingen te selecteren. 

 14  Iedere politicus die vanuit zijn Haagse 
studeerkamer voor strengheid pleit, zou zich, 
gegeven bovenstaande factoren, de vraag 
moeten stellen of hij de behandeling die hij 
voor vreemdelingen voorstaat, fatsoenlijk acht 
en of hij er zichzelf elders als vreemdeling aan 
zou willen onderwerpen. En of hij, nog veel 
belangrijker, de poging om hem met dwang tot 
Afrikaan of Aziaat om te smeden lijdzaam zou 
ondergaan wanneer hij Dakar of Jakarta tot 
verblijfplaats kiest. Als hij zich dan realiseert 
dat dit bij hem fel verzet zou oproepen, zal hij 
niet aan de conclusie kunnen ontkomen dat 
een soortgelijke poging tot hardhandige 
hersenspoeling in het geval van in Nederland 
belande vreemdelingen, slechts tot een tegen-
gesteld effect leidt.

 
naar: Thomas von der Dunk, publicist 
uit: Vrij Nederland, 27 maart 2004  

 
Op 11 september 2001 werd door een terroristische aanslag in New York het World Trade 
Centre verwoest. 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 

noot 1 

Pagina: 549Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400015-1-1o  Begin 

N
ed

er
la

nd
s 20 04

Tijdvak 1
Vrijdag 28 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en 
een samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Gezin in de tang 
 
 

1p 1  Wat is het onderwerp van de tekst? 
A gezin en geluk 
B gezin en huwelijk 
C gezin en opvoeding 
D gezin en werk 

 
De tekst Gezin in de tang kan in vier opeenvolgende stukken worden verdeeld. 
Deze vier delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
deel 1: Gezin van de jaren vijftig en van nu 
deel 2: Gezinsvorming: ideaal en werkelijkheid 
deel 3: Kritische buitenwereld en andere bedreigende factoren 
deel 4: Conclusies met betrekking tot levensvatbaarheid gezin 

1p 2  Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 3  Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 4  Bij welke alinea begint deel 4? 

 
In het tekstgedeelte alinea 1, 2 en 3 hebben alinea 1 en 2 samen en alinea 3 een eigen 
functie. Benoem die functies door één van de volgende functiewoorden te kiezen: 
aanleiding, conclusie, definitie, gevolg, oorzaak, samenvatting, voorbeelden. 

1 p 5  Wat is de functie van alinea 1 en 2 samen? Kies voor je antwoord één van bovenstaande 
begrippen. 

1 p 6  Wat is de functie van alinea 3? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen. 
 
“Vergelijk deze twee taferelen: wat zijn we opgeschoten?” (regels 47-48) 
In alinea 3 wordt deze vraag gekoppeld aan de positie van vrouwen. 

1p 7  Waardoor zijn vrouwen weinig tot niets opgeschoten? 
A door democratisering van het onderwijs 
B door emancipatie 
C door geringe hulp van mannen 
D door werkzaamheden buitenshuis 

 
1p 8  Hoe luidt de hoofdgedachte van alinea 3 en 4? 

A Door het krijgen van kinderen is de positie van de vrouw in vijftig jaar nauwelijks 
verbeterd. 

B Kinderen én ouders zijn er in vijftig jaar nauwelijks op vooruitgegaan. 
C Kinderen van een werkende moeder hebben het nu lastiger dan vijftig jaar geleden. 
D Zowel de positie van de moeder als van het kind is in vijftig jaar niet verbeterd. 

 
“We zijn de architect geworden van ons eigen geluk, dus we zullen het weten.”  
(regels 73-74) 

1p 9  Welke van onderstaande zinnen maakt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt? 
Wie welbewust een gezin sticht, 

A heeft daar later veel profijt van. 
B is niet realistisch. 
C kan niet om de nadelige gevolgen heen. 
D krijgt later spijt van eerder gemaakte keuzes. 

 
1p 10  Waarom kan de wijze van argumenteren in alinea 6 worden bekritiseerd? 

Er is sprake van  
A een cirkelredenering. 
B een overhaaste generalisatie. 
C een persoonlijke aanval. 
D het verwisselen van oorzaak en gevolg. 
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Volgens P. Cuyvers zijn werkende moeders “onbetrouwbaar” (zie regels 105-106). 
1p 11  Wat heeft hij feitelijk met deze uitspraak bedoeld? 

A De werkomgeving mag niet uitgaan van permanente inzetbaarheid van werkende moeders. 
B Het valt niet goed te praten, als werkende moeders zich ziek melden vanwege een ziek kind. 
C Vrouwen met kinderen kunnen maar beter geen volledige baan nemen. 
D Werkende moeders zijn vanwege hun regelmatige afwezigheid niet te vertrouwen. 

 
In het tekstgedeelte van alinea 8 en 9 heeft elke alinea zijn eigen functie.  

1p 12  Welke functie heeft alinea 8 ten opzichte van alinea 9?  
Alinea 8 bevat 

A een beschrijving. 
B een definitie. 
C een oorzaak. 
D een vraagstelling. 

 
1p 13  Welke functie heeft alinea 9 ten opzichte van alinea 8?  

Alinea 9 bevat  
A een conclusie. 
B een gevolg. 
C een oplossing. 
D een verklaring. 

 
“Het gezin is niet langer de norm.” (regels 120-121) 

1p 14  Welke van onderstaande zinnen heeft, gelet op de context, dezelfde betekenis? 
A De meeste mensen zien het gezin als een achterhaald instituut. 
B De tolerantie voor kinderen is de laatste jaren flink afgenomen. 
C Het gezin is niet langer de overheersende leefvorm. 
D In het gezin leren de kinderen niet meer hoe ze zich moeten gedragen. 

 
In de regels 138-141 zegt de auteur dat de economische noodzaak om een kindje te nemen 
aanwezig is. In de regels 165-167 staat echter “Voor zowel mannen als vrouwen is de 
economische noodzaak om een gezin te stichten verdwenen.” Deze twee beweringen lijken 
in tegenspraak met elkaar. 

3p 15  Leg uit dat beide beweringen tegelijkertijd waar kunnen zijn.  
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 

3p 16  Welke drie uiteenlopende, algemene motieven voor het nemen van kinderen worden in de 
tekst genoemd?  
 
Een afsluitende alinea kan ten opzichte van de rest van een artikel verschillende functies 
hebben. 

1p 17  Wat is de belangrijkste functie van de slotalinea van de tekst Gezin in de tang? 
A een conclusie geven 
B een oplossing geven 
C een samenvatting geven 
D een toekomstvisie geven 

 
De titel van de tekst luidt: “Gezin in de tang”. 

1p 18  Uit welke twee componenten bestaat deze tang?  
A emancipatie en democratisering 
B krachten van buitenaf en van binnenuit 
C maatschappelijke en demografische factoren 
D materialisme en egoïsme 
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1p 19  Welke van de onderstaande beweringen drukt de hoofdgedachte van de tekst het beste uit? 
A Door grote maatschappelijke veranderingen is het aanzien van het gezinsleven en de 

opvoeding sterk gedaald. 
B Het gezin is een maatschappelijke eenheid die, alhoewel ze onder druk staat, krachtig 

genoeg is om te overleven. 
C Het gezin kan niet zonder maatschappelijke steun, want krachten van buiten vormen een 

ernstige bedreiging voor het voortbestaan ervan. 
D Kinderen bezorgen buitenstaanders overlast, maar ook ouders en opvoeders zijn zelden 

gelukkig met ze. 
 
Een schrijver van een tekst kan verschillende schrijfdoelen hebben, zoals activeren, 
amuseren, beschouwen en betogen.  

1p 20  Wat is, gelet op de tekstsoort, het hoofddoel bij deze tekst? 
A activeren 
B amuseren 
C beschouwen 
D betogen 

 
 

 
1   Nederland is ‘dolgedraaid’, constateert Cuyvers, beleidsmedewerker bij de 
Nederlandse Gezinsraad. “De voorzieningen voor het ouderwetse kostwinnersgezin zijn in snel 
tempo afgebouwd. Zo is het belastingvoordeel voor kostwinners afgeschaft en de kinderbijslag 
fors gedaald. Ouders stellen hun leven in dienst van het grootbrengen van hun kinderen, een 
gemiddeld gezin met twee kinderen kost tien jaar van hun leven en zo’n 250.000 euro, maar ze 
krijgen er nauwelijks iets voor terug. Daarbij vergeet men dat kinderen van essentieel belang 
zijn voor de toekomst van ons allemaal. We vergrijzen en komen kinderen tekort om de 
vergrijzing te betalen.”  
2   De pedagoog wijst naar het buitenland, waar de overheid van harte meewerkt aan 
voorzieningen voor werkende ouders met kinderen. In Duitsland zijn ouders vrijgesteld van het 
betalen van een deel van de pensioenpremies en in Frankrijk worden de kosten voor een crèche 
aanzienlijk gecompenseerd.  
3   Cuyvers is het van harte eens met het advies van het CDA om een 
‘levensloopverzekering’ in te stellen, waarmee ouders de terugval in inkomen als ze kinderen 
krijgen, kunnen compenseren. Ook is hij voor verruiming van het ouderschapsverlof (nu nog 
vaak onbetaald en beperkt). “Ouders moeten de mogelijkheid krijgen om de eerste twee jaar 
voor hun kinderen te zorgen: dat zijn de belangrijkste jaren.” Ook pleit hij al jaren voor het 
oprichten van een nieuw bedrijf dat ouders op aanvraag bijstaat bij de opvang en opvoeding 
van hun kinderen. Wie vastloopt, belt Family Facts, de hulpdienst die hij wil oprichten.  

naar: Erwin Kreulen, Op naar een ANWB voor ouders 
uit: Trouw, 30 november 2001 
 

 
De auteur van fragment 1 noemt verschillende argumenten om werkende ouders te helpen. 

1p 21  Welk argument heeft Aleid Truijens in de tekst Gezin in de tang ook genoemd? 
A De voorzieningen voor het ouderwetse kostwinnersgezin zijn in snel tempo afgebouwd. 
B In het buitenland werkt de overheid van harte mee aan ondersteuning van werkende ouders. 
C Kinderen zijn van essentieel belang voor de toekomst van ons allemaal. 
D Ouders krijgen nauwelijks iets terug van de hoge kosten voor hun kinderen. 

 
In alinea 2 en 3 van fragment 1 worden verschillende maatregelen genoemd ter 
ondersteuning van werkende ouders. 

1p 22  Bij welke alinea van de tekst Gezin in de tang sluiten deze alinea’s goed aan? 
A alinea 10 
B alinea 11 
C alinea 12 
D alinea 13 

 
 
 

fragment 1 
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De Nederlandse Gezinsraad vindt dat het tijd wordt om in het beleid weer nadrukkelijk 
rekening te houden met de belangen van het gezin. Zolang moeder thuisblijft bij de kinderen, is 
het mogelijk het gezin als privé-aangelegenheid te beschouwen: hij zorgt voor het geld, zij voor 
de kinderen. Maar als de overheid meent dat het goed is wanneer vrouwen gaan werken, zowel 
voor de emancipatie als de economie, dan verdient het gezin meer hulp en steun. De laatste 
jaren hebben meerdere commissies zich gebogen over problemen die het combineren van zorg 
en werk met zich meebrengt. Zij hebben praktische suggesties gedaan om het gezin de 
noodzakelijke steun te geven, zoals het op elkaar afstemmen van school- en werktijden, de 
introductie van de witte oppas en sportvelden en clubhuizen dicht bij huis. Hun nuttige 
aanbevelingen moeten, veel meer dan tot dusver het geval is, in de praktijk gestalte krijgen. 
 

naar: de Volkskrant, 24 maart 2001 
 

 
Het standpunt van de Nederlandse Gezinsraad (in tekstfragment 2) met betrekking tot de 
combinatie van zorg en werk is hetzelfde als dat van de auteur van de tekst Gezin in de 
tang. 

3p 23  Formuleer dit standpunt. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
 
 
Tekst 2 Het gevaar van minder privacy 
 
 

21p 24  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 
de tekst Het gevaar van minder privacy. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is 
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk 
worden: 

• welke omslag in het denken over privacy zich heeft voorgedaan na “11 september”; 
• welke kanttekeningen naar aanleiding van dit veranderde denken worden gemaakt; 
• welke historische verklaring voor deze omslag te geven is; 
• welke gevolgen de beperking van privacy kan hebben. 

 

 
Einde 

fragment 2 fragment 2 
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Tekst 1 
 
 

Gezin in de tang 
 

 1  Een jong gezin in de jaren vijftig, zondag-
middag in de bus. De onlangs overleden auteur 
F.B. Hotz beschreef het tafereel in Een verschil 
van touché: “Jonge, getrouwde mannen – nog 
even en ze zijn oud – kan men zien worstelen 5 

met ongewilde wandelwagentjes. Ze kijken niet 
geërgerd, niet nerveus, maar uitgeblust. Hun 
hoop is vervlogen. Hun vrouwen balanceren een 
mooi aangekleed kindje als een pop op hun 
bovenbenen. Voor de manoeuvrerende man 10 

hebben ze geen blik over. Ze wachten gelaten 
en vinden dat hij stom doet. ‘Eerst opklappen’, 
roepen ze zuchtend. Een chroom wieltje haakt 
opnieuw achter een stijl.” De man doet boete 
voor zijn begeerte: levenslang kostwinnerschap, 15 

met inlevering van zijn liefhebberijen, is zijn 
deel. Na het werk kan hij zich persen in een van 
de damesfauteuiltjes in haar huiskamer. Ook al 
verdient hij het geld, thuis is zij de baas. 

 2  Vijftig jaar later. In de documentaire Alles 20 

van Marije Meerman, onlangs uitgezonden door 
de VPRO, sloft een jonge moeder achter een 
wandelwagentje. Kringen onder de ogen, de 
schouders moedeloos. Ze heeft een man, een 
kind, een huis en een baan – en haar hoop is 25 

vervlogen. Hij is voor zaken in Japan, maar ook 
als hij dat niet is, komt hij laat thuis. We zien 
haar sjokken en weten, ook zonder documentai-
re, hoe haar leven eruitziet. Zij is de doorsnee 
werkende moeder in Nederland, in het hier zo 30 

populaire ‘anderhalfverdienersgezin’. Het is 
haar ‘vrije’ dag. Ze moet nog boodschappen 
doen, het huis opruimen, even bij haar bejaarde 
moeder langs en daarna koken, afwassen en het 
kind in bad doen. Bij het journaal zullen haar 35 

ogen dichtvallen. ’s Nachts zal de kleine schat 
nog drie keer wakker worden. Morgenochtend 
moet ze om acht uur op de crèche zijn. Ze heeft 
een hbo-diploma en ze verdient geld, al is het te 
weinig om in haar eentje van te leven. Thuis is 40 

zij niet de baas, op haar werk evenmin. In de 
enige vrije kamer in het krappe nieuwbouwhuis 
staat zijn computer. Ze zou wel een tijdje willen 
stoppen met werken. Maar dat zou zonde zijn 
van haar opleiding. En dan is er nog de hypo-45 

theek. En de studie van de kinderen, straks. 
 3  Gezin & geluk. Vergelijk deze twee tafere-

len: wat zijn we opgeschoten? Vijftig jaar 
emancipatie, vijftig jaar democratisering van 
het onderwijs. Vrouwen zijn net zo goed opge-50 

leid als mannen en hun deelname aan de 
arbeidsmarkt steeg enorm. Maar vrouwen krij-
gen kinderen. Aangezien de deelname van hun 
mannen aan de huishoudelijke zorg nauwelijks 
steeg, betalen zij een hoge prijs voor hun 55 

emancipatie: een magere carrière en een jachtig 
gezinsleven.  

4  En dan is er nog het wicht in het wagentje. 
Hoeveel is dat er eigenlijk de laatste decennia 
mee opgeschoten? Het kan er niet op rekenen 60 

dat zijn ouders bij elkaar blijven. Kinderen 
mogen niet weglopen, ouders wel: één op de 
vier huwelijken eindigt in een scheiding. Nie-
mand vraagt het of het niet liever thuis is dan op 
de crèche of de naschoolse opvang. Het heeft 65 

veel speelgoed, maar zijn ouders zijn te moe om 
met hem te spelen. Op straat is het gevaarlijk en 
ieder plekje groen wordt volgebouwd. Op 
school moet het geweldig z’n best doen. Want 
dat het kind, in wie zoveel is geïnvesteerd, 70 

maatschappelijk mislukt, is de nachtmerrie van 
hoogopgeleide anderhalfverdieners. 

5  We zijn de architect geworden van ons eigen 
geluk, dus we zullen het weten. Wie een kind 
krijgt, draait ervoor op. De beknottingen van het 75 

gezinsleven staan in schril contrast met het 
soort leven dat alom verrijkend, uitdagend en 
smaakvol wordt bevonden. Twee mensen van 
dertig met een goede baan die, na een langge-
rekte jeugd zonder verantwoordelijkheden, na 80 

jaren van reizen, shoppen, ‘stappen’ en onge-
remd geld uitgeven, besluiten een kind te krij-
gen, staat de schok van hun leven te wachten. 

6  Hun wens? Een Kind, een pril wezentje, 
symbool van hun liefde. De realiteit? Een 85 

Gezin: zo’n triest groepje dat zich, gehuld in 
gele regenpakken, op huurfietsen naar het 
Center-Parcs-huisje spoedt. Heerlijk jongens, 
vakantie! Twintig jaar lang niet uitslapen, nooit 
meer doorzakken. Geen weekendje naar New 90 

York, maar naar Slagharen. Bert en Ernie-
bandjes in de auto, waar ooit Bach of Spring-
steen klonk. Een gezin, dat betekent één half in-
komen inleveren plus nog zo’n duizend gulden 
per maand voor de crèche, terwijl het net ge-95 

kochte gezinshuis tweemaal zo duur is als het 
oude flatje.  

7  Behalve opa en oma staat niemand te jui-
chen. Mensen met jonge kinderen worden hin-
derlijk gevonden. Op het werk moeten ze vroeg 100 

weg, omdat de crèche sluit; het overwerk moet 
maar door collega’s gedaan worden. Ze melden 
zich ziek als er weer eentje de waterpokken 
heeft. 

 8  “Werkende moeders zijn onbetrouwbaar”, 105 

zei P. Cuyvers, stafmedewerker van de Neder-
landse Gezinsraad, onlangs in een interview in 
NRC Handelsblad. Hij zei het ter verdediging 
van de overbelaste moeders, maar kreeg een 
hoop onbedoelde bijval van kinderlozen die  110 
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geen greintje begrip opbrengen voor tobbende 
ouders. Die vonden kinderen verwend en onop-
gevoed, in de puberteit vaak crimineel. 

9  Waarschijnlijk is het een kwestie van per-
ceptie. Niet het kind is lastiger, maar de tole-115 

rantie jegens kinderen is afgenomen. Slechts 
één procent van de jongeren is gewelddadig en 
de iets grotere groep van spijbelaars en winkel-
diefjes komt nu juist niet uit gezinnen van druk-
bezette en hardwerkende ouders. Het gezin is 120 

niet langer de norm. Slechts één op de drie 
huishoudens is een gezin en de onverdraag-
zaamheid van die andere twee groeit. Als op een 
dertigers-feestje drie kinderen rondrennen, 
wordt dat storend gevonden, terwijl veertig jaar 125 

geleden niemand zich geërgerd zou hebben aan 
twintig spelende kinderen; die hoorden er ge-
woon bij.  

10  Kinderen opvoeden wordt niet langer als een 
maatschappelijk hooggewaardeerde bezigheid 130 

beschouwd. De vanzelfsprekende solidariteit 
tussen mensen met en zonder kinderen is ver-
dwenen. Wie geen zin heeft in de verantwoorde-
lijkheid van een gezin en zich voluit aan zijn 
carrière wil wijden, heeft daar alle recht toe. 135 

Eenderde van de hoogopgeleide vrouwen be-
dankt voor het moederschap. 

11  Al zal tegenwoordig geen paar een kindje 
nemen omdat het de demografische en econo-
mische noodzaak daarvan voelt, toch is die 140 

noodzaak er wel. Het aloude argument ‘die 
lastige peuters van nu betalen straks jouw 
AOW’ is een dooddoener. Het gaat om meer 
dan AOW. Iedereen die nu dertig is, wil straks 
een arts aan zijn bed, een trein die rijdt, een 145 

volle supermarkt, een welvarende en aangename 
samenleving die doordraait. 

12  Het gaat nu goed met de economie, mede 
dankzij de massale toeloop van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Maar aan de randvoorwaarden om 150 

kinderen behoorlijk op te kunnen voeden in een 
gezin met twee werkende ouders is lang niet 
voldaan. Daarbij gaat het niet alleen om het 
eeuwige ‘meer crèches’ – al zijn we op dat ge-

bied het achterlijke broertje van alle Europese 155 

landen – maar ook om de houding van werkge-
vers en kinderlozen. Een gezin is handzaam en 
goedkoop. Als alles wat kinderen nu thuis leren 
– van taalvaardigheid en fietsen tot goede ma-
nieren en teamgeest – moet worden uitbesteed 160 

aan instituties, is de samenleving heel wat duur-
der uit. 

13  Niet alleen krachten van buitenaf bedreigen 
het gezin, ook van binnenuit kan het evenwicht 
verstoord worden. Voor zowel mannen als vrou-165 

wen is de economische noodzaak om een gezin 
te stichten verdwenen. Het gezin heeft tegen-
woordig een louter affectieve grondslag. Het is 
voor velen een bolwerk van liefde, een warme 
hut om in te schuilen. En laten we eerlijk zijn: 170 

als het lukt, dan is het ook fantastisch, zo’n 
harmonieus gezin waarin iedereen aan z’n trek-
ken komt en wordt bemind. Maar die liefdes-
band tussen drie, vijf, zeven mensen kent alle 
gevoeligheden en risico’s die een relatie tussen 175 

twee mensen al zo ingewikkeld maken. Eén on-
aangepaste die de saamhorigheid verstoort, één 
ouder die vertrekt of sterft, één inkomen dat 
wegvalt, en de harmonie is verdwenen. 

14  Is het gezin ten dode opgeschreven? Te oor-180 

delen naar het merendeel van de gezinnen, dat 
zich volmondig ‘gelukkig’ noemt, niet. Want 
ach, – en nu onderdrukt de kinderloze een 
geeuw – het is al die moeite waard. Het cliché is 
waar: ‘Je krijgt er veel voor terug.’ Wat dan? 185 

Louter immateriële vreugde: de fascinerende 
aanwezigheid van jong leven; liefde die niet 
opzegbaar is; het genoegen om iets te doen wat 
niet in klinkende munt wordt terugbetaald. 

15  Kennelijk is dat genoeg. Niemand zal op zijn 190 

sterfbed als hoogtepunt van zijn leven het jaar 
memoreren waarin hij een torenhoge omzet 
haalde of eindelijk chef van de boekhouding 
werd. Het zijn andere mensen die een leven, 
met alle onzin en ongemak ervan, de moeite 195 

waard maken. Het gezin is niet stervend – maar 
iets meer steun aan dat bedreigde gemeenschap-
je zou welkom zijn. 

 
  naar: Aleid Truijens 
  uit: de Volkskrant, 23 december 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 557Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400015-1-1t 4 Lees verder 

Tekst 2 
 
 

Het gevaar van minder privacy 
 

 
1   Het is eigenaardig gesteld met onze 

behoefte aan privacy. Flink wat Neder-
landers kijken met de gordijnen open naar 
de televisie, maar voorbijgangers worden 
niet geacht deze kans op voyeurisme te 
benutten. Bovendien is de gesuggereerde 
openheid misleidend: de deuren zijn in de 
regel vergrendeld en gaan alleen open voor 
wie men kent. In de trein kan men vaak 
ongevraagd getuige zijn van gesprekken – 
dikwijls per mobieltje – die ondanks het 
intieme karakter van de mededelingen voor 
iedereen verstaanbaar worden gevoerd. De 
medepassagiers kunnen maar beter niet 
laten merken dat ze meeluisteren. Ze zouden 
zich schuldig maken aan een ongeoorloofde 
inbreuk op de privacy. 

2   Privacy geldt als een onaantastbaar 
grondrecht. Zo’n dertig jaar geleden nog 
liepen de Nederlanders, beducht voor 
aantasting van dit grondrecht, massaal te 
hoop tegen de volkstelling: een poging van 
de overheid om een gedetailleerd overzicht 
te krijgen van het leven van elke burger. De 
overheid wilde deze gegevens gebruiken 
voor het ontwikkelen van beleid op het 
gebied van wonen, recreëren en verkeer. 
Die volkstelling is er nooit van gekomen. De 
angst voor misbruik van informatie door de 
overheid - men dacht daarbij terug aan de 
Duitse bezetting -  leidde tot een algemeen 
protest.  

3   Het effect van de recente gebeurte-
nissen in Amerika is daarom verrassend te 
noemen. Op 11 september 2001 boorden 
twee vliegtuigen zich in de torens van het 
World Trade Centre in New York. Bij deze 
aanslag kwamen duizenden mensen om. Al 
op de dag zelf, toen de omvang van de 
ramp in de Verenigde Staten nog lang niet 
zichtbaar was, gingen in Nederland stem-
men op om afstand te doen van een deel 
van de burgerlijke vrijheden teneinde de 
westerse samenleving tegen terrorisme te 
beschermen. Vrijheid en veiligheid stonden 
ineens op gespannen voet met elkaar. Om 

de veiligheid te kunnen garanderen moest 
de vrijheid aan banden worden gelegd. 
Privacy, het recht van burgers om zelf te 
bepalen in hoeverre zij zich willen bloot-
geven, gold ineens als een luxe die wij ons 
niet langer kunnen veroorloven.  

4   Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo 
gek. Als burgers het doelwit blijken te 
vormen van terreur, is een beetje privacy 
wel het minste waar zij afstand van kunnen 
doen. Maar die opvatting berust volgens Jan 
van Dijk, hoogleraar communicatieweten-
schap, op een misverstand. Allereerst zijn de 
aanslagen in de Verenigde Staten een 
incident, niet in menselijk maar in statistisch 
opzicht. Een incident kan nooit de ver-
gaande conclusies rechtvaardigen die er nu 
door velen aan worden verbonden. Verder 
is de stelling dat de veiligheid zou zijn 
gediend met het opgeven van individuele 
vrijheden, niet goed onderbouwd. Ook de 
opvatting dat veiligheid een hoger belang 
vertegenwoordigt dan vrijheid, is dat niet. 
En de veronderstelde tegenstelling tussen 
beide bestaat niet: verdediging van burger-
lijke vrijheden en democratie is juist het 
belangrijkste wapen tegen terroristen. Als 
we die verworvenheden gaan aantasten, 
doen wij eigenlijk wat terroristen nou juist 
graag zien, aldus Van Dijk. 

5   Van Dijk lijkt vrijwel alleen te staan 
met zijn opvatting dat voor enigerlei be-
perking van de burgerlijke vrijheden geen 
enkele noodzaak bestaat. Het merendeel 
van de burgers blijkt tegen invoering van 
een identificatieplicht geen enkel bezwaar te 
hebben. Met bewakingscamera’s, die door 
Orwelliaanse somberaars ooit als het sluit-
stuk van de totalitaire staat werden gezien, 
hebben ze geen enkele moeite. “Baten die 
dingen niet, ze schaden ook niet”, zeggen 
bijvoorbeeld de bewoners van Utrecht. 
Bezoekers van de binnenstad zijn zich niet 
anders gaan gedragen sinds er camera’s 
hangen. Er zijn nog steeds geen camera’s 
vernield, terwijl ze toch laag boven de 
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grond hangen. De doorsneeburger heeft er 
kennelijk geen moeite mee dat zijn doen en 
laten wordt vastgelegd. 

6   Als gevolg van de aanslagen op 11 
september zullen de burgerlijke vrijheden 
waarschijnlijk verder ingeperkt worden. De 
Rotterdamse strafrechtdeskundige T. Blom 
stelde in 1998 nog, dat de zware crimina-
liteit in Nederland niet dermate ernstig en 
omvangrijk is dat ze vergaande inbreuken in 
de privé-sfeer rechtvaardigt. Maar vanwege 
het terrorisme zoals dat zich de laatste tijd 
heeft gemanifesteerd, heeft hij zijn mening 
herzien. Dat terrorisme raakt de burgers 
frontaal. Zij zijn immers allemaal potentiële 
slachtoffers. Het is niet meer dan logisch dat 
zij afstand willen doen van hun privacy om 
meer veiligheid te verkrijgen. De wereld is 
door die aanslagen ingrijpend en blijvend 
veranderd.  

7   Voor degenen die niet tot de groepen 
behoren die met het terrorisme in verband 
worden gebracht, zullen de gevolgen van 
een strenger controleregime niet zo groot 
zijn. Zij moeten een uurtje eerder op het 
vliegveld zijn voor een extra veiligheids-
controle. Als ze een grote geldtransactie 
plegen, zal daar misschien meer tijd mee 
zijn gemoeid dan tot nu toe, want geldstro-
men zullen zich in de niet aflatende aan-
dacht van opsporingsautoriteiten kunnen 
verheugen. Maar in het leven van sommige 
andere burgers zal veel meer veranderen. 
Als gevolg van de aanslag zullen mensen 
met een Arabische en islamitische achter-
grond meer dan voorheen worden gecontro-
leerd, niet alleen door de overheid maar 
ook door andere instellingen. 

8   Het recht op privacy is volgens historici 
een typische verworvenheid van de liberale 
samenleving. Tot in de achttiende eeuw was 
er vrijwel geen onderscheid tussen het 
private en het publieke domein. Binnenshuis 
was je nooit alleen en buiten werden je 
gangen nauwlettend door stads- of dorps-
genoten gevolgd. Wie ergens naartoe ging, 
kon niet volstaan met de mededeling dat hij 
wegging, maar moest ook vertellen wát hij 
ging doen en hoelang hij wegbleef. In de 
negentiende eeuw werd onder invloed van 
de Romantiek het individu meer en de groep 
minder belangrijk. De mens werd steeds 
meer gezien als een uniek en zelfstandig 

wezen. De sociale controle, zoals we die tot 
in het midden van de negentiende eeuw 
kenden, raakte in de versukkeling of werd 
overgelaten aan de overheid. Hoe sterker en 
succesvoller het individu in het maatschap-
pelijk leven was, hoe geringer zijn afhanke-
lijkheid van die overheid. Dat is tegenwoor-
dig nog steeds zo. Wie niet voor zichzelf 
kan of wil zorgen, moet – om voor onder-
steuning in aanmerking te komen – verant-
woording afleggen over zijn doen en laten 
en de overheid een kijkje gunnen in zijn 
persoonlijke omstandigheden. Privacy is 
klaarblijkelijk voorbehouden aan de econo-
misch sterken. 

9   De historicus E. Jonker ziet de recente 
bereidheid van veel burgers om afstand te 
doen van bepaalde vrijheden als een fase in 
een historische golfbeweging. Een periode 
van individualisering wordt altijd gevolgd 
door een periode van grotere sociale ver-
bondenheid. Volgens hem wijst alles erop 
dat we nu toe zijn aan hechtere groeps-
verbanden. Privacy fungeert in zijn theorie 
als een soort barometer voor het maatschap-
pelijk welbevinden: het individu eist privacy 
op als het zich sterk voelt en doet er afstand 
van als het wordt bedreigd. Een eeuw gele-
den was het nog heel gewoon dat burgers 
zonder identiteitspapieren over de aardbol 
trokken, tegenwoordig moet iemand die van 
het openbaar vervoer gebruikmaakt, zich al 
kunnen legitimeren. 

10   De burgers lijken zich op dit moment 
niet goed te realiseren wat de schadelijke 
kanten zijn van de afbraak van hun privacy. 
Dat is op termijn misschien nog gevaarlijker 
dan het terrorisme zelf. De beperking van de 
privacy die wij onder invloed van terroris-
tische aanslagen zo welwillend toestaan, 
zou wel eens definitief kunnen zijn. Invoe-
ring van een identificatieplicht kan de 
samenleving blijvend beschadigen, want het 
gevoel van veiligheid kan er juist door 
worden verminderd. Iedere keer als iemand 
een pasje moet tonen, wordt die persoon 
immers herinnerd aan de gevaren om hem 
heen. De vijandigheid tussen verschillende 
bevolkingsgroepen kan versterkt worden, 
want het is niet moeilijk te voorspellen dat 
mensen met een exotisch uiterlijk vaker 
worden aangehouden dan autochtone 
bewoners. 

Pagina: 559Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400015-1-1t 6 Lees verder 

11   De ellende is al helemaal niet meer te 
overzien als een kwaadwillige overheid kan 
beschikken over alle informatie die wij 
burgers tamelijk achteloos aan allerlei 
instanties en bedrijven ter beschikking 
stellen. In de jaren dertig en veertig van de 
vorige eeuw konden de nationaal-socialisten 

nog niet eens dromen van de mogelijkheden 
die de informatiemaatschappij hun zou 
hebben geboden. Ze zouden niet eens meer 
een bevolkingsregister nodig gehad hebben 
om hun vernietigende werk te kunnen doen. 
Met zo’n overheid houdt de burger kennelijk 
geen seconde rekening.

 
 naar: Sander van Walsum 
 uit: de Volkskrant, 6 oktober 2001

 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 
van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

Einde 
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Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Misdaad uit de anonimiteit 
 
 

1p 1  Welke uitspraak over alinea 1 is juist? 
Alinea 1 

A bevat een anekdote die dient ter introductie van het onderwerp van het artikel. 
B dient ter verklaring van de titel boven het artikel. 
C formuleert de probleemstelling die de kern van het artikel vormt. 
D noemt de aanleiding die aan het schrijven van dit artikel ten grondslag ligt. 

 
“Dat staat een goede aanpak in de weg.” (regels 17-18) 

1p 2  Welke aanpak is volgens de auteur de goede? 
A het uitbreiden van de bevoegdheden van de politie 
B het verzwaren van de straffen en het verhogen van de pakkans 
C meer oog krijgen voor degene die een strafbaar feit pleegt 
D preventief fouilleren en een algemene identificatieplicht 

 
Het lage opsporingspercentage bij de politie is volgens Mariëtte Christophe misleidend. 
(zie regels 29-31) 

2p 3  Leg uit waarom ze dit lage opsporingspercentage misleidend noemt. 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In alinea 3 gaat Christophe in op de kritiek op het lage oplossingspercentage bij de politie. 

1p 4  Van welk type argumentatie bedient ze zich? 
Ze bedient zich van argumentatie op basis van 

A feiten. 
B geloof. 
C gezag. 
D intuïtie. 

 
1p 5  Met welk begrip kan de functie van alinea 3 ten opzichte van alinea 1 en 2 samen het beste 

getypeerd worden? 
A conclusie 
B stelling 
C tegenstelling 
D tegenwerping 

 
“De oude maatschappelijke idealen over ‘het beter maken’ van de misdadiger zijn ingeruild 
voor een hardere houding.” (regels 64-67) 

2p 6  Wat is het verschil in houding van de burgers tegenover het straffen volgens de ‘oude’ en 
de ‘nieuwe’ manier? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
“Toch verdient deze aanpak de voorkeur boven andere vormen van  
criminaliteitspreventie …” (regels 193-195) 

1p 7  Met welk argument keurt de auteur die andere vormen van criminaliteitspreventie af? 
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De Duitse politie lost verhoudingsgewijs driemaal zoveel misdrijven op als de Nederlandse, 
ontdekten de hoogleraren Tak en Fiselier een jaar geleden. Oplossingspercentages zeggen echter 
lang niet alles over de inspanningen en successen van de politie. Dat is ook de conclusie van 
Caroline Liedenbaum na een vergelijkend onderzoek tussen Munster en Utrecht, steden die qua 
inwoneraantal en aantal agenten vergelijkbaar zijn. 
Utrecht kampt wel met een beduidend hogere criminaliteit. Neem het aantal autokraken. In 2002 
ruim 19000 tegenover 2100 in Munster. Een misdrijf dat bovendien niet eenvoudig is op te lossen en 
daarmee wordt meteen al duidelijk waarom er geen harde conclusies mogen worden getrokken uit het 
naast elkaar leggen van Duitse en Nederlandse opsporingscijfers. 
“Een misdrijf dat in Utrecht veel vaker voorkomt dan in Munster en waarvan de dader ook nog 
moeilijk is op te sporen, zoals bij autokraken, heeft een sterk negatief effect op het aantal opgeloste 
misdrijven en verbloemt de successen. Het is daarom belangrijk de oorzaken te weten van het grote 
verschil”, zo stelt Liedenbaum. 
Zij bespeurde een duidelijk verschil in werkwijze aan weerskanten van de grens. Een belangrijk 
verschil is dat de Duitsers een hogere prioriteit geven aan recherchewerk. Een beduidend groter  
deel van de agenten is fulltime bezig met recherche. In Munster zijn twee keer zoveel rechercheurs, 
en de Utrechtse rechercheurs zijn daarbij ook nog verplicht een deel van hun tijd te besteden aan 
surveillance en noodhulp. Liedenbaum: “Dat vinden ze zelf prima, omdat het hun werk afwisselend 
maakt, maar het heeft wel een nadelig effect op de opsporing. Met hetzelfde aantal agenten slaagt de 
politie in Munster erin procentueel twee keer zoveel misdrijven op te lossen.” 
De Nederlandse politie is onderbezet vergeleken met die van Duitsland. Zij stuurt onder druk van 
maatschappij en politiek meer blauw op straat om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid dat 
veel burgers hebben. Dat leidt tot meer zaken op het bureau van de rechercheur. De toch al 
onderbezette recherche kan het aantal zaken niet meer aan. Dat heeft gevolgen voor het 
opsporingsonderzoek. De onveiligheid op straat neemt daardoor niet af. Het is een vicieuze cirkel. 
 
naar: Marjon Bolwijn, de Volkskrant, 23 mei 2003 
 
 
Mariëtte Christophe (tekst 1) en Caroline Liedenbaum (fragment 1) reageren beiden op het 
lage opsporingspercentage van de Nederlandse politie. 

1p 8  In welk opzicht komen hun visies op het lage opsporingspercentage overeen? 
 
Liedenbaum probeert de verschillen in opsporingspercentages tussen Nederland en 
Duitsland te verklaren. 

2p 9  Noem drie verklaringen van Caroline Liedenbaum.  
 

1p 10  Van welke wijze van argumenteren maakt Liedenbaum gebruik? 
Zij argumenteert op basis van 

A kenmerken/eigenschappen. 
B oorzaak en gevolg. 
C overeenkomst/vergelijking. 
D voorbeelden. 

 
 
 
Het imago van de politie is de laatste tien jaar aanzienlijk verslechterd. Dit geslonken gezag moet 
weer groeien, daarover is iedereen het eens. Maar dat kan nooit meer met van bovenaf opgelegde 
macht, zoals in de jaren vijftig – het moet een nieuw gezag zijn dat van onderaf wordt toegekend. 
En dat begint allemaal op straat, in de wijk, waar burgers en agenten elkaar weer moeten ontmoeten. 
De wijkagent, die nu op de onderste sport van de carrièreladder van de politie staat, zou juist de 
commissaris van de straat moeten zijn. Niet langer de begrijpende diender op de fiets, maar iemand 
die handelend optreedt, bekeuringen uitdeelt en zichtbaar repressief is als daar aanleiding toe is. 
Hij is de aangewezene om op te treden als grenzen worden overschreden. 
 
naar: Hans Marijnissen, De hond zoekt zijn tanden, Trouw, 21 december 2002 
 
 

fragment 1 

fragment 2 
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In fragment 2 wordt, net als in de tekst Misdaad uit de anonimiteit, een nieuwe werkwijze 
van de politie voorgesteld. 

3p 11  Komt de reden die hiervoor in fragment 2 wordt gegeven overeen met die in de tekst 
Misdaad uit de anonimiteit? Verklaar je antwoord.  
Gebruik maximaal 30 woorden. 
 

1p 12  Wat is de belangrijkste functie van alinea 10? 
In alinea 10 wordt 

A een afweging gemaakt tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ aanpak. 
B een gevolg besproken van de beleidskeuzes van politie en overheid. 
C een kanttekening geplaatst bij de persoonsgerichte aanpak. 
D een toelichting gegeven op nieuwe vormen van criminaliteitsbestrijding. 

 
1p 13  Wat is de belangrijkste functie van alinea 11? 

In alinea 11 wordt 
A een afweging gemaakt. 
B een samenvatting van het voorafgaande gegeven. 
C een tegenstelling geformuleerd. 
D een verklaring gegeven. 

 
“Een dadergerichte aanpak biedt een alternatief met zoveel perspectief dat de wet er 
desnoods voor zou moeten worden aangepast.” (regels 202-205) 

2p 14  In welk opzicht zou de wet aangepast moeten worden? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 

1p 15  Welke van onderstaande zinnen geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer? 
A De neiging van de politie om met preventief fouilleren en een algemene identificatieplicht 

de criminaliteit te bestrijden komt voort uit een onjuiste visie op het probleem. 
B Maatregelen als preventieve fouillering en een algemene identificatieplicht zijn weinig 

bruikbaar om de criminaliteitsbestrijding effectiever te maken. 
C Misdaadbestrijding levert naar verwachting het meeste rendement op als de opsporing 

gericht wordt op de persoon van de dader. 
D Op het gebied van de criminaliteitsbestrijding leiden cynisme en onwetendheid bij de 

politici tot te weinig aandacht voor de reclassering van de dader. 
 
Hieronder staan, in willekeurige volgorde, vijf kopjes die in de tekst Misdaad uit de 
anonimiteit gebruikt zouden kunnen zijn: 
1 Anonimiteit schijn 
2 Beleidsverandering noodzakelijk 
3 Criminaliteit anoniem gevaar 
4 Harde aanpak ineffectief 
5 Privé-sfeer bedreigd. 

1p 16  Welk van deze kopjes zou het beste passen boven alinea 1? 
1p 17  Welk van deze kopjes zou het beste passen boven alinea 4? 
1p 18  Welk van deze kopjes zou het beste passen boven alinea 5? 

 
1p 19  Welke van onderstaande zinnen omschrijft het beste het tekstdoel? 

Het doel van de tekst Misdaad uit de anonimiteit is vooral 
A de lezer aan het denken te zetten over de gevolgen van een hardere houding tegenover 

criminaliteitsbestrijding. 
B de lezer erop te wijzen dat de criminaliteitsbestrijding gediend zou zijn met een 

persoonsgerichte preventie. 
C de lezer op de hoogte te stellen van de stand van zaken op het gebied van de 

criminaliteitsbestrijding. 
D de lezer te stimuleren zelf actiever deel te nemen aan de criminaliteitsbestrijding in de eigen 

buurt. 
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1p 20  Hoe kan de houding van de auteur ten opzichte van het onderwerp van de tekst het beste 
omschreven worden? 

A geëmotioneerd 
B kritisch 
C neutraal 

 
 
 
Tekst 2 De eeuw van het oude 
 
 

21p 21  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van 
de tekst De eeuw van het oude. Zorg ervoor dat je samenvatting begrijpelijk is voor iemand 
die de oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk worden: 

• hoe men vandaag de dag tegen het verschijnsel ‘oud’ en ‘jong’ aankijkt, welke 
ontwikkeling wordt verwacht en welk probleem zich daarbij voordoet; 

• welke belangrijke veranderingen zich in het denken over het verschijnsel ‘oud’ hebben 
voorgedaan in de loop der tijd; 

• welke paradox zich voordoet met betrekking tot het verschijnsel ‘oud’ en welke 
maatschappelijke problemen daaruit zouden kunnen voortvloeien; 

• hoe deze maatschappelijke problemen kunnen worden voorkomen. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

MISDAAD UIT DE ANONIMITEIT 
 
 

 1  Een jaar of twintig geleden alweer liet de 
politie de kijkers een spotje zien waarin enkele 
dieven op stelten en met aan hun handen 
enorme witte, ballonachtige vingers, op zoek 
naar buit, in een argeloze menigte lopen. Een 5 

stem op de achtergrond houdt de kijkers voor 
dat permanente waakzaamheid geboden is, 
want mensen met grijpgrage vingers zijn in 
werkelijkheid natuurlijk niet zo makkelijk te 
herkennen. 10 

 2  Ook vandaag de dag nog wordt criminaliteit 
in politieke discussies over veiligheid bij voor-
keur voorgesteld als een anoniem gevaar. 
Niemand lijkt te weten wie de criminelen zijn 
en wat hun achtergrond is. Politici hebben het 15 

wel veel over onveiligheid, maar hebben 
onvoldoende zicht op de daders. Dat staat een 
goede aanpak in de weg. Neem de discussie 
over het lage oplossingspercentage bij de 
politie. De Nederlandse politie lost slechts 20 

vijftien procent van de misdrijven op. Voor het 
vertrouwen van de burger in de politie is dat 
niet bevorderlijk. De reactie van de politiek is 
simpelweg dat er meer geld moet naar de 
politie. De afgelopen jaren is dat geld er ook 25 

gekomen en steeds weer menen politieke 
partijen in de verkiezingstijd méér blauw op 
straat te moeten beloven. 

 3  Maar het lage opsporingspercentage, dat 
de roep om meer blauw lijkt te rechtvaardigen, 30 

is misleidend. Volgens Mariëtte Christophe, lid 
van de korpsleiding van de politie 
Amsterdam/Amstelland, werd er in het jaar 
2002 in Amsterdam 51000 keer een arrestatie 
verricht. Daarbij ging het om 13000 mensen, 35 

van wie de helft voor de eerste keer werd 
gepakt. De andere helft bestond uit veel-
plegers die van de criminaliteit leven. Deze 
criminelen plegen zo’n honderd misdrijven per 
maand. Zij hebben doorgaans veel meer op 40 

hun kerfstok dan het misdrijf waarvoor ze 
worden gepakt. Natuurlijk kan de politie 
proberen om ze ook andere misdaden te laten 
bekennen. Dat zou het oplossingspercentage 
flink opschroeven. Maar de strafmaat loopt niet 45 

op naarmate de dader meer bekent. “Zo’n man 
weet zelf ook niet meer wat hij allemaal heeft 
gedaan. Veel misdaden worden dus niet 
officieel gekoppeld aan de veronderstelde 
daders, maar er zijn maar weinig daders die 50 

nooit worden gepakt. We kunnen ervan 
uitgaan dat we de laatste twee jaar alle veel-
plegers binnen hebben gehad en dat die ook 
veroordeeld zijn”, zegt Christophe. Het per-

centage gestrafte daders is volgens haar wél 55 

hoog en van het massaal straffeloos kunnen 
begaan van misdaden is geen sprake. 

 4  Het probleem van de criminaliteits-
bestrijding schuilt in andere factoren, bij-
voorbeeld in wat er na de periode van straf 60 

met de dader gebeurt. De onveiligheid in de 
samenleving is zo bezien niet te wijten aan 
een falen van de opsporing, maar aan een 
tekortschieten van de reclassering. De oude 
maatschappelijke idealen over ‘het beter 65 

maken’ van de misdadiger zijn ingeruild voor 
een hardere houding. Mensen willen niet 
langer begrijpen waardoor iemand tot zijn 
daden komt. Begrijpen komt immers verdacht 
veel in de buurt van accepteren. Een slechte 70 

jeugd geldt niet langer als excuus om te stelen 
of te slaan. Medelijden is ingeruild voor een 
oorlogsverklaring aan de hufters. De aanpak 
die bij deze cynische houding hoort, is het 
verzwaren van de straffen, het verhogen van 75 

de pakkans en het uitbreiden van de 
bevoegdheden van de politie. Misdaad mag 
niet langer lonen. Zo wordt de crimineel 
impliciet aangesproken als een homo 
economicus. Als de pakkans en de strafmaat 80 

hoger worden, zal een berekenende 
misdadiger wel eieren voor zijn geld kiezen. 
Maar een dwangmatige veelpleger, zo leert de 
ervaring, stelt zich niet op als een 
calculerende burger. 85 

 5  Het wordt daarom tijd voor eerherstel van 
de oude heropvoedingsgedachte. Met de 
regeling voor de strafrechtelijke opvang van 
verslaafden zijn we al een flink stuk op de 
goede weg. Criminele verslaafden kunnen 90 

sinds kort tot twee jaar opgesloten worden om 
gedwongen af te kicken. Waarom zouden voor 
andere groepen gedetineerden niet vergelijk-
bare plannen kunnen worden gelanceerd? Zou 
de strafmaat niet afhankelijk gemaakt kunnen 95 

worden van de initiatieven die een gedetineer-
de neemt om na zijn straf een ander leven te 
leiden? Het succesvol afronden van een 
opleiding zou bijvoorbeeld een reden voor 
strafverlaging kunnen zijn. Het idee iedere 100 

veroordeelde jongere een coach te geven, 
past eveneens in deze herwaardering van de 
heropvoeding. 

 6  Meer aandacht voor de persoon dient niet 
alleen tot een andere behandeling van de 105 

delictpleger te leiden, maar zou ook een 
andere vorm van opsporing moeten inhouden. 
De vaak als alternatief gepropageerde 

Pagina: 567Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-1t 3 Lees verder 

criminaliteitsbestrijding in de vorm van 
preventief fouilleren en een algemene 110 

identificatieplicht brengt het gevaar met zich 
mee, dat de politie mensen die niets verkeerds 
doen, van zich vervreemdt. In België en 
Frankrijk heeft het veelvuldig vragen naar 
papieren van jongeren die op straat rond-115 

hangen, alleen maar bijgedragen aan de 
polarisatie. Het invoeren van een legitimatie-
plicht voor iedereen die ouder is dan 12 jaar, 
leidt alleen maar tot nieuwe strafbare feiten en 
daarmee tot een verzwaring van het taken-120 

pakket van politie en justitie. 
 7  Tegenover deze vormen van criminaliteits-

bestrijding, die al te willekeurig en weinig 
doeltreffend zijn, staat een meer persoons- of 
wijkgerichte aanpak. De politie in Amsterdam 125 

werkt met zogenoemde buurtregisseurs. 
Idealiter weet zo’n regisseur wat er speelt in 
een wijk en wie er voor overlast zorgen. Deze 
functionaris staat in contact met de jeugdhulp-
verlening en de leerplichtambtenaar, is ervan 130 

op de hoogte welke jongeren problemen 
hebben op school en wie een risicofactor 
vormt. De latente crimineel is niet langer 
anoniem en op die manier wordt het mogelijk 
in een vroeg stadium in te grijpen. Als een van 135 

die jongens wordt gepakt, krijgt hij niet langer 
de softe behandeling die gebruikelijk was bij 
iemand die voor de eerste keer in de fout gaat 
– er wordt direct een passende straf opgelegd. 

 8  Veel burgers hebben heel goed in de gaten 140 

dat er in hun buurt iets niet pluis is. Zij weten 
vaak precies op welke plekken autoramen 
worden ingegooid, waar een drugspand is en 
in welk café gestolen goederen worden ver-
handeld. Bij gerichte criminaliteitsbestrijding 145 

hoort ook het gebruikmaken van deze 
informatie. Aan het structureel inventariseren 
van klachten wordt nu nog veel te weinig 
gedaan. De politie zou op haar beurt naar de 
burgers toe opener moeten zijn over haar 150 

activiteiten. Ze kan op internet laten zien wat 
er gebeurt met een aangifte, hen informeren 
over het aantal misdrijven dat in de wijk is 
gepleegd en het aantal mensen dat daarvoor 
is gepakt. Als misdaad een gezicht krijgt, 155 

verliest ze al veel van haar dreiging. 

 9  En waarom zouden buurtbewoners niet 
mogen meepraten over de beleidskeuzes van 
politie en overheid? Gevoelens van onveilig-
heid hebben namelijk niet alleen te maken met 160 

het aantal misdaden dat gepleegd wordt, maar 
ook met de verloedering van de openbare 
ruimte waarin niemand de ander kent. Hoe 
anoniemer een ruimte is, hoe minder de 
mensen zich op hun gemak voelen. Toezicht-165 

houders kunnen helpen het onbehagen in te 
dammen. Maar dat is niet de enige manier. De 
stad Schiedam, bijvoorbeeld, wil alle mensen 
die op straat werken, inschakelen bij het 
veiliger maken van een buurt. Schoonmakers, 170 

straatvegers, bewakingspersoneel en 
receptionistes worden aangemoedigd om 
contact te leggen met burgers. Dat betekent 
dat vuilnismannen niet zo efficiënt mogelijk 
moeten doorjakkeren, maar ook best eens een 175 

praatje mogen maken met buurtbewoners. 
Informatie of klachten die ze op deze manier 
horen, kunnen ze doorspelen aan een 
bevoegde instantie, zoals de politie. 

 10  Bij een meer persoonsgerichte aanpak stuit 180 

de politie echter nog wel op enkele problemen. 
Welke informatie mag allemaal over risico-
jongeren worden verzameld? Mag men van 
iemand die formeel nergens van wordt 
verdacht, bijhouden in welke coffeeshop hij 185 

vaak rondhangt? Mag je zomaar iemand 
volgen die net uit de gevangenis is vrijgelaten 
en zijn straf heeft uitgezeten? Een dader-
gerichte aanpak kan gemakkelijk leiden tot 
stereotypering van mensen met een bepaald 190 

uiterlijk of tot schending van de wettelijke 
regels met betrekking tot ieders privacy. 

 11  Toch verdient deze aanpak de voorkeur 
boven andere vormen van criminaliteits-
preventie, zoals het willekeurig fouilleren op 195 

straat van meestal onschuldige mensen en de 
algemene legitimatieplicht. Zulke maatregelen 
lijken vooral bedoeld om de ontevreden 
meerderheid van de Nederlandse burgers te 
overtuigen van de daadkracht van de politie, 200 

maar stimuleren echte criminelen nauwelijks 
om een ander leven te leiden. Een dader-
gerichte aanpak biedt een alternatief met 
zoveel perspectief dat de wet er desnoods 
voor zou moeten worden aangepast.205 

 
  naar: Pieter Hilhorst 
  uit: de Volkskrant, 18 januari 2003 
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Tekst 2 
 

De eeuw van het oude 
 
 

 1  Oud. Oud en der dagen zat. Wie durft er nog 
trots op te zijn dat iets oud is, dat hij of zij zélf 
oud is? Natuurlijk, we koesteren onze oude 
schilderijen en onze oude boerderijen, we 
zwelgen nostalgisch in onze oude Gouden 
Eeuw. En de historische feesten, waarbij even 
in de Middeleeuwen gegriezeld of Romeintje 
gespeeld kan worden, mogen zich in de belang-
stelling van het grote publiek verheugen. Het 
verleden, het oude en voorbije, wordt in ere 
gehouden, al was het maar voor de toeristen-
industrie. Nederlanders gaan graag naar Rome 
om het Forum te bezoeken; omgekeerd komen 
Italianen echt niet naar Nederland om een 
treurigstemmende nieuwbouwwijk in 
Zoetermeer-Oost te bekijken.  

 2  Maar voor het overige? Voor het overige 
staat ‘oud’ al snel voor achterlijk en achter-
haald. Een oude gedachte, een oude opvatting, 
een oude methode van lesgeven, een oude 
manier om een bedrijf te runnen? Ajakkes, nee! 
Oude Politiek, er schijnt sinds het volks-
opstootje bij de verkiezingen van vorig jaar 
niets gruwelijkers te zijn dan dat. Kennis en 
ervaring zijn uit: hoe minder je van vroeger 
weet, hoe minder je ook door al die kennis 
gehinderd kunt worden bij het onbevangen 
beoordelen van de problemen van de 
maatschappij. 

 3  Jong en nieuw: dat zijn de trefwoorden 
waardoor in deze flitsende tijden de harten 
sneller gaan kloppen. Jong staat voor spannend 
en dynamisch, voor verandering, voor het 
zoeken van nieuwe uitdagingen en het 
verbreden van de horizon. Nu nog nieuwer! 
Volledig vernieuwd! Dat schreeuwen niet 
alleen de wasmiddelenfabrikanten van de 
daken, maar ook de politici. 

 4  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en 
dus wil iedereen jong lijken, en wat oud is, 
moet daarom zo jeugdig mogelijk worden 
verpakt. Ook degenen die niet meer zo jong 
zijn, kleden zich jong, gedragen zich jong en 
hun taalgebruik passen zij eveneens aan dat  
van de jongeren aan. Veelzeggend is de opeen-
volgende reeks termen die in de afgelopen 
decennia werden gehanteerd: ouden van dagen, 
bejaarden, zestigplussers, ouderen, senioren. 
De jeugd bleef daarentegen gewoon de jeugd. 
Elke nieuwe term moest vergeefs verhullen wat 
de vorige evenmin verhullen kon: het feit dat 
het leven eindig is en mensen van zeventig nu 
eenmaal gemiddeld wat dichter bij de dood 
staan. Vraag niet naar de leeftijd van een 
vrouw, en als je die moet raden, gok dan altijd 

laag, want zij is dodelijk beledigd als je vijftig 
zegt, terwijl ze pas negenenveertig is. 

 5  De twintigste eeuw was in het Westen de 
eeuw van de jongeren, maar er is reden om aan 
te nemen dat de eenentwintigste die van de 
ouderen zal zijn. Van hen zijn er de komende 
decennia namelijk steeds meer. Jeugd wordt 
straks in Europa schaars, en wie niet op grote 
schaal jeugd van elders wil importeren, moet 
zich instellen op een vergrijsde maatschappij. 
De toekomst is niet aan het skateboard maar 
aan de rollator. De ouderen zullen zich minder 
makkelijk als uitgerold aan de kant laten 
schuiven. 

 6  Door de huidige overwaardering van nieuw 
en jong lijkt de samenleving mentaal nog niet 
goed voorbereid op die onvermijdelijke ver-
grijzing. De grote vraag is namelijk welk effect 
dit toenemende getalsmatige overwicht van 
ouderen in cultureel opzicht zal hebben. Wat 
wordt het ijkpunt en criterium? Wordt jeugdig-
heid door de toenemende schaarste aan echte 
jeugd nog gewilder? Of zal in plaats van de 
diskjockey van de Amsterdamse club iT de dia-
avondpresentator uit het Willem Dreeshuis 
sterallures verwerven? Wordt oud de nieuwste 
trend? Nu nog ouder! Volledig verouderd! 
Welke pr-functionaris durft deze slogan straks 
als eerste aan? Zal de belangrijkste mentale 
vernieuwing van de komende decennia niet 
juist blijken te zijn dat de waardering voor het 
oude in het Westen weer terugkomt? 

 7  Want inderdaad zal er dan van een terugkeer 
sprake zijn: ooit stond ook in Europa de ouder-
dom in hoog aanzien, of het nu om een mens, 
een opvatting of een stuk huisraad ging. In de 
Middeleeuwen was jeugdigheid beslist geen 
pre, en het nieuwe was onbekend en eng. Het 
begrip ‘ouderwets’ had een positieve lading; 
‘modern’ bezat als bijvoeglijk naamwoord een 
ongunstige ondertoon en dat betekende dat 
vernieuwingen vooral niet als verníeuwingen 
moesten worden gepresenteerd. 

 8  Tot de Franse Revolutie werden vrijwel alle 
kerkelijke en staatkundige veranderingen als 
vormen van restauratie gezien, als herstel van 
het oude, van een gelukzalige oertoestand die 
door latere gebeurtenissen was gecorrumpeerd. 
De Nederlandse opstand tegen Spanje: dat was 
in feite een reactionair geïnspireerd verzet 
tegen de moderne absolutistische eenheidsstaat 
die Filips II bezig was uit de grond te stampen. 
Het ging de opstandelingen niet om iets nieuws, 
maar om behoud van het oude, om behoud van 
hun traditionele, middeleeuwse vrijheden, en 
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hun strijd tegen de Spaanse koning werd 
derhalve met een beroep op een geïdealiseerd 
verleden, niet op een geïdealiseerde toekomst 
gelegitimeerd. 

 9  Aan het einde van de 18e eeuw vindt echter 
een belangrijke verandering in het denken over 
heden en verleden plaats: nieuw werd goed en 
oud werd achterhaald. Deze omslag in het 
denken valt samen met een toegenomen 
historisch besef: het besef dat het heden niet 
alleen wezenlijk anders dan het verleden is, 
maar ook dat het verleden niet herhaalbaar is  
en dat er dus geen eeuwigdurende vaste orde 
bestaat. Dit besef van wezenlijke verandering  
– waarbij die verandering dan bovendien als 
vooruitgang wordt opgevat – behelst de notie 
dat de manier van leven van vorige generaties 
afweek van die in de eigen tijd. De eigen tijd is 
niet meer met vroegere tijden inwisselbaar en 
daarmee verliezen ook de lessen uit het ver-
leden een deel van hun tot dan toe dominante 
betekenis. Verandering werd in plaats van iets 
engs iets positiefs, en de toenemende afstand 
tot het voorheen bestaande relativeerde het 
belang van de ervaring en kennis van eerdere 
generaties, omdat die oude kennis vaak 
gebaseerd was op verkeerde veronderstellingen: 
van de ontkenning van de omloop van de aarde 
om de zon tot die van de omloop van het bloed. 
Naarmate men de wereld en het eigen lichaam 
beter begon te begrijpen en meer enge ziekten 
wist te helen en men dankzij de stoomboot en 
de trein ook in ruimtelijke zin wat sneller 
voorwaarts kwam, raakte het Westen in de 
negentiende eeuw in de ban van een bijna 
onverwoestbaar optimisme: morgen wordt alles 
beter, morgen is iedereen rijker, achter de 
horizon gloort het ochtendrood van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap. 

 10  Wie het voorafgaande overziet, stuit op een 
merkwaardige paradox. Enerzijds dwingt de 
toenemende vergrijzing tot een herwaardering 
van de ouderdom, van ervaring en traditie: 
naarmate er minder jeugd is, zet deze minder de 

toon. ‘Oud’ wordt ‘in’, en geen regering kan 
daar onderuit. Anderzijds is sinds de verlichting 
‘nieuw’ en ‘jeugdig’ het fundament onder de 
enorme maatschappelijke voorsprong van het 
Westen, en is het streven naar vernieuwing de 
bron van onze welvaart. Als men stagnatie wil 
vermijden, zal het oude dus nooit te zeer be-
jubeld kunnen worden: de regering die de jeugd 
heeft, heeft de toekomst, en de toekomst kan 
slechts beter worden door experimenteerruimte 
voor de jeugd. 

 11  Feit is evenwel dat de menselijke flexi-
biliteit met het ouder worden afneemt: er komt 
een grens aan de bereidheid omwille van de 
vooruitgang wéér een nieuwe verandering te 
verinnerlijken. Hoezeer de overheid ook op de 
wenselijkheid van intensief e-mailverkeer 
tussen negentigplussers zou hameren, bij de 
meeste negentigplussers is die behoefte niet 
meer zo groot: het zal hun tijd wel duren. Dat 
houdt in dat ook als er alles aan gedaan wordt 
ouderen geestelijk jong te laten blijven, bij een 
afnemend aantal jongeren de totale maatschap-
pelijke innovatiekracht toch onvermijdelijk 
slijt. 

 12  Dat betekent dat de vergrijzing Europa op 
achterstand zal zetten ten opzichte van die 
delen van de wereld die (door immigratie of 
hoger geboortepeil) jonger en dus onstuimiger 
zijn en waar een hoge waardering voor jeugdig-
heid en vernieuwing bestaat, met andere 
woorden een Westers waardepatroon dominant 
is. En dat is allereerst in Amerika het geval. 
De voorsprong van de Verenigde Staten zal 
steeds groter worden, tenzij Europa zijn 
fortuynistische immigratieangst voor nieuw 
talent laat overwinnen. Van landen waar dat 
Westerse waardepatroon ontbreekt en dus ‘oud’ 
als waardevol, ‘modern’ als verwerpelijk geldt, 
heeft Europa weinig te vrezen: daar zet 
stilstand nog veel meer de toon. De kans dat 
Nederland, hoe grijs ook, in welvaartspeil 
binnenkort door het jeugdige Afghanistan 
gepasseerd wordt, is dan ook gering.

 
naar: Thomas von der Dunk 
uit: Vrij Nederland, 21 juni 2003 

 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 
van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

Einde 
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Tijdvak 1
Maandag 19 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Schoonheid en tragiek 
 
 

1p 1  Hoe kan de tekst Schoonheid en tragiek qua tekstsoort het beste getypeerd worden? 
A Een activerende tekst met beschouwende elementen. 
B Een amuserende tekst met activerende elementen. 
C Een betogende tekst met beschouwende elementen. 
D Een uiteenzettende tekst met amuserende elementen. 

 
Zowel in het tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 9 als in het tekstgedeelte van alinea 10 tot 
en met 15 geeft de schrijver antwoord op een impliciete vraag. 

2p 2  Welke impliciete vraag beantwoordt de schrijver in het tekstgedeelte van alinea 1 tot en 
met 9? 
Gebruik maximaal 10 woorden. 

3p 3  Welke impliciete vraag beantwoordt de schrijver in het tekstgedeelte van alinea 10 tot en 
met 15?  
Gebruik maximaal 10 woorden. 
 
Volgens Ginola (zie regel 24) mogen voetballers best veel geld verdienen, omdat ze veel 
mensen ontspanning bieden. Rob Schouten is bekend met de argumenten die Ginola 
gebruikt, maar is het niet met hem eens (zie alinea 2 en 3). 

3p 4  Leg uit waarom de schrijver het niet eens is met Ginola.  
Gebruik maximaal 30 woorden. 

2p 5  Wat concludeert de schrijver uit het feit dat voetballers zoveel geld verdienen? 
Gebruik maximaal 10 woorden.  
 
“Een erg overtuigend pleidooi voor de hoogte van de salarissen en transfersommen vind ik 
de redenering van Ginola niet.” (regels 43-46) 
Vergelijk de wijze van argumenteren van David Ginola (alinea 2) met die van de auteur 
(alinea 3).  

1p 6  Welke van onderstaande beweringen is juist?  
Beiden argumenteren op basis van 

A kenmerken / eigenschappen.  
B oorzaak en gevolg.  
C overeenkomst / vergelijking.  
D voorbeelden. 

 
“Voetbal kan dus leiden tot psychische loutering van de door stress geplaagde mens.” 
(regels 41-42) 

1p 7  Welk van onderstaande citaten drukt het beste dezelfde gedachte uit? 
A “Hardwerkende mensen willen in het weekend ontspannen bij een adembenemend potje 

voetbal.” (regels 35-37)  
B “Het is hun hoogtepunt van de week.” (regel 37) 
C “Zo kunnen ze de in de week opgespaarde woede en frustraties kwijt.” (regels 37-39)  
D “Wij leveren ze dat, zoals filmsterren een avondje ontspanning bieden.” (regels 39-40)  

 
1p 8  Welke gevoelswaarde heeft het woordje ‘zowaar’ in regel 66? 

A afgunst  
B afkeuring  
C bewondering  
D spot  

 
2p 9  Welke twee verschillende argumenten hanteert de schrijver in alinea 6 en 7 om aan te geven 

dat hij het niet eens is met de schoonheidsaanbidders?  
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1p 10  Van welk type drogreden bedient de schrijver zich in het tekstgedeelte van alinea 7 tot en 
met 9 bij het verwerpen van de opvattingen van de schoonheidsaanbidders en voetbalhaters? 

A de persoonlijke aanval 
B een onjuist verband tussen oorzaak en gevolg  
C een verkeerde vergelijking 
D het vertekenen van een standpunt  

 
1p 11  Welke functie heeft alinea 6 tot en met 9 ten opzichte van alinea 1 tot en met 5? 

Kies één woord uit de volgende reeks: bewijs, conclusie, gevolg, oorzaak, samenvatting, 
stelling, tegenwerping, toepassing, uitwerking, voorbeeld. 
 
“Zelf ben ik sinds mijn jonge jaren een trouwe fan van FC Groningen …” (regels 168-169) 

2p 12  Waarom is het volgens de auteur aantrekkelijk een trouwe fan te zijn van een club? 
Gebruik maximaal 10 woorden.  
 
“Voetbal maakt het ons mogelijk allerlei onverkwikkelijkheden te verwerken en te 
vergeten.” (regels 193-195) 
De auteur heeft deze verklaring al eerder in de tekst gegeven. 

1p 13  In welke van onderstaande alinea’s is deze verklaring al eerder aan de orde geweest? 
A alinea 2  
B alinea 11  
C alinea 12  
D alinea 14 

 
De opmaakredacteur van een krant zou het artikel Schoonheid en tragiek kunnen indelen 
met behulp van de volgende achtereenvolgende kopjes: 
1: Voetbal is mooi 
2: Voetbal is lelijk 
3: Voetbal is meeleven 
4: Voetbal is afleiding 

1p 14  Boven welke alinea zou hij het beste kopje 2 kunnen plaatsen?  
1p 15  Boven welke alinea zou hij het beste kopje 3 kunnen plaatsen?  
1p 16  Boven welke alinea zou hij het beste kopje 4 kunnen plaatsen?  

 
1p 17  Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst Schoonheid 

en tragiek weer? 
A Aan voetbal zit voor sommige kijkers een esthetische kant, maar hun motieven om in 

esthetische termen over voetbal te spreken zijn afkeurenswaardig. 
B Dat voetbal de gelegenheid geeft om alledaagse emoties te verwerken en te vergeten, is het 

voornaamste motief om voetballers duur te betalen. 
C De populariteit van voetbal komt niet zozeer voort uit de schoonheid van het spel, maar 

vooral uit de mogelijkheden tot meeleven. 
D Mensen die voetbal met het woord ‘mooi’ verbinden hebben ongelijk, want bij het 

voetbalspel overheerst het lelijke. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Het gaat niet aan om openlijk naar oorlog te verlangen, hoewel het grootste gedeelte van 
ons collectief kapitaal aan de wapenindustrie wordt uitgegeven. Eenzelfde 
dubbelhartigheid zien we ten aanzien van het voetballen; er is een 'hoger' aspect en een 
verboden, geheime kant. Het 'hogere' heeft te maken met de pracht van het spel, van 
trefzekere samenwerking en individuele virtuositeit. Het 'hogere' heeft niet te maken met 
de agressiviteit die onverbrekelijk bij voetballen hoort: deze verboden, geheime kant 
wordt bij uitstek als een probleem gezien. Mensen geloven nu eenmaal dat agressie 
uitsluitend door frustratie wordt veroorzaakt en wijzen deze fundamentele drift af, omdat 
zij die associëren met vernielzucht of moord. En dat is jammer, want juist die agressie 
maakt het voetbal leuk, meeslepend, belangrijk, passionerend en intens bevredigend. 
 
naar: Anna Enquist, Niet van lust alleen 
uit: Hard gras, eerste jaargang, nr. 3, april 1995, p. 36-39 
 

 
“Het gaat niet aan om openlijk naar oorlog te verlangen, hoewel het grootste gedeelte van 
ons collectief kapitaal aan de wapenindustrie wordt uitgegeven. Eenzelfde dubbelhartigheid 
zien we ten aanzien van het voetballen …” 

3p 18  Zeg met eigen woorden wat Anna Enquist met deze bewering wil zeggen over de agressie 
bij de voetbalsport.  
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
Anders dan Anna Enquist laat Rob Schouten zich niet expliciet uit over het verband tussen 
agressie en de aantrekkelijkheid van voetbal. 

3p 19  Is het aannemelijk dat Rob Schouten de agressie, die hij in alinea 6 afkeurt, zal beschouwen 
als een verklarende factor voor de aantrekkingskracht van voetbal? Licht je antwoord toe 
met behulp van alinea 15.  
Gebruik maximaal 15 woorden. 
 
 
 
Tekst 2 De lekkere kant van stress 
 
 

18p 20  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 160 woorden van 
de tekst De lekkere kant van stress. Uit de samenvatting moet voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 

• welk verschijnsel voor de auteur aanleiding is voor een nadere bespiegeling; 
• welke onderzoeksresultaten ogenschijnlijk tegenover elkaar staan en hoe deze 

tegenstrijdigheid kan worden verklaard; 
• hoe de auteur oordeelt over de wetenschappelijke stand van zaken; 
• aan welke randvoorwaarden het besproken verschijnsel moet voldoen, wil het als positief 

ervaren worden; 
• welke conclusies de auteur trekt. 

 

fragment 1 

Einde 
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Tekst 1  

Schoonheid en tragiek 
 
 

 1   In juni en juli 2000 werden in Nederland 1 

en België de Europese kampioenschappen 2 

voetbal gehouden. De weken ervoor heerste er 3 

een opmerkelijke Oranjekoorts. Journalisten 4 

schatten de kwaliteiten van het Nederlands 5 

elftal hoog in en rekenden min of meer op een 6 

finaleplaats. Een beetje weggedrukt tussen veel 7 

belangrijker nieuws stond er een berichtje in de 8 

krant dat mij trof: “Voor de belastingdienst zijn 9 

voetballers artiesten. Buitenlandse voetballers 10 

die de komende weken in Nederland voetballen, 11 

zullen worden geconfronteerd met een 12 

voorheffing van achttien procent. België en 13 

Nederland strijken daarvan ieder de helft op. 14 

Deze regeling geldt ook voor artiesten die hier 15 

optreden.” 16 

 2   Voetballers zijn waarschijnlijk niet blij 17 

met deze truc om hen niet belastingvrij te laten 18 

ontsnappen, maar misschien verheugen ze zich 19 

over de erkenning van hun vak als kunst. Je 20 

hoort het immers vaak beweren: topvoetballers 21 

zijn kunstenaars! In het Amerikaanse tijdschrift 22 

Time van enige tijd geleden beweerde 23 

voetballer David Ginola, ex-international voor 24 

Frankrijk en nog steeds op het hoogste voetbal-25 

niveau actief, iets soortgelijks. Hem werd de 26 

vraag voorgelegd: bederft het vele geld dat er 27 

in de voetballerij omgaat het spel niet? 28 

“Welnee”, zei Ginola, “een topacteur verdient 29 

twintig miljoen dollar met één film en je hoort 30 

niemand klagen. Waarom zou een voetballer 31 

die veel harder moet werken en maar kort van 32 

zijn succes kan genieten, dat dan niet mogen? 33 

En zijn wij ook niet een soort artiesten? 34 

Hardwerkende mensen willen in het weekend 35 

ontspannen bij een adembenemend potje 36 

voetbal. Het is hun hoogtepunt van de week. Zo 37 

kunnen ze de in de week opgespaarde woede en 38 

frustraties kwijt. Wij leveren ze dat, zoals 39 

filmsterren een avondje ontspanning bieden.” 40 

Voetbal kan dus leiden tot psychische loutering 41 

van de door stress geplaagde mens. 42 

 3   Je hoort dat wel vaker beweren. Een erg 43 

overtuigend pleidooi voor de hoogte van de 44 

salarissen en transfersommen vind ik de 45 

redenering van Ginola niet. Het zou immers 46 

betekenen dat bijvoorbeeld de musici van het 47 

Concertgebouworkest voor hun zondagochtend-48 

concerten ook tonnen zouden moeten kunnen 49 

beuren en hetzelfde zou gelden voor de dichters 50 

die op Poetry International hun gekwelde ziel 51 

lucht geven. Maar het zegt wel iets over de 52 

sociale status van de voetballer.  53 

 4   Zijn voetballers ook werkelijk artiesten 54 

die oog hebben voor wat mooi is? David Ginola 55 

is in ieder geval hard op weg. Hij lijkt alvast 56 

een voorschot te hebben genomen op zijn 57 

culturele aanzien met een heus essay in een 58 

gerenommeerd tijdschrift. Hij wil daarin het 59 

clichébeeld van de voetballer als overbetaalde, 60 

onvolwassen dommekracht, die overdag alleen 61 

maar in zijn Porsche kan razen, de nek 62 

omdraaien. En wat te denken van voetballer 63 

Clarence Seedorf? Uit een interview met Cees 64 

Jansma, al weer enige tijd geleden, bleek dat 65 

Clarence zowaar gedichten schreef. Jansma 66 

vroeg niet verder (misschien uit vrees dat zijn 67 

gast er eentje ging voordragen), maar de link 68 

was gelegd: voetballers weten wat mooi is. 69 

 5   Op de een of andere manier schijnt 70 

voetbal voor sommigen een esthetische 71 

belevenis te zijn, een soort ballet. Ik heb de 72 

schrijver Morriën eens horen uitbarsten in een 73 

lofzang op de schoonheid van de passeer-74 

bewegingen van Brian Roy, alsof er subsidie 75 

voor zou moeten worden aangevraagd. En neem 76 

Faas Wilkes. Hij was volgens kenners een 77 

‘mooie’ voetballer. De meest bejubelde 78 

voetballer ten onzent is ongetwijfeld Johan 79 

Cruijff geweest. Over zijn prestaties werd 80 

gesproken in termen als: “mooi”, “fraai” en 81 

“oogstrelend”. Een door deze voetbalgod 82 

geleide aanval verliep “mooi en soepel” en 83 

werd bekroond met een “magnifiek” doelpunt. 84 

Het hoogste in de voetbalsport ontleent steevast 85 

zijn beschrijvingen aan termen uit de kunst. 86 

 6   Hoe komt het toch dat zoveel mensen 87 

voetbal met mooi associëren? Waar zit hem die 88 

schoonheid dan in? Voor hetzelfde geld kun je 89 

immers wijzen op enkele uitgesproken lelijke 90 

kanten van het voetbal. In vergelijking met 91 

basketbal of American football, bijvoorbeeld, 92 

wordt er bij voetbal veel te weinig gescoord. 93 

Er valt wel eens iets moois in een wedstrijd te 94 

beleven, maar het grootste gedeelte van de 95 

meeste wedstrijden is slaapverwekkend en niet 96 

zelden gaan ze als een nachtkaars uit. Ook het 97 

aantal overtredingen loopt vaak de spuigaten 98 

uit, om van de toestanden rond het veld maar 99 

niet eens te spreken. 100 

 7   Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in die 101 

pure schoonheidsaanbidders onder de 102 

voetballiefhebbers. Het toewijzen van louter 103 

esthetische kwaliteiten aan het voetbal is een 104 

hebbelijkheid van personen die zichzelf 105 

wijsmaken dat ze door fan te zijn een zekere 106 

smaak hebben. Zo komen ze ertoe Cruijffs 107 

schijnbewegingen te vergelijken met de subtiele 108 

balletpassen van de beroemde Nurejev. 109 

 8   Tegenover de voetballiefhebbers staan de 110 

voetbalhaters. Ook daar zijn er veel van en ze 111 

lijken woorden tekort te komen om hun diepe 112 
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afkeer uit te drukken. Rudy Kousbroek 113 

bijvoorbeeld heeft van het schelden op sport 114 

een tweede natuur gemaakt. Ook de Dichter des 115 

Vaderlands, Gerrit Komrij, geeft bij 116 

gelegenheid blijk van zijn minachting en 117 

Gerard Reve schreef eens over voetbal: “Ik 118 

vind het jammer dat bij een voetbalwedstrijd 119 

niet beide partijen kunnen verliezen en dat er 120 

zo zelden doden bij vallen.” 121 

 9   Wat hun erin tegenstaat, is het vermoeden 122 

dat het gaat om heel primitieve emoties 123 

waarvan zij zelf denken vrij te zijn. Maar ook 124 

ergeren zij zich aan het waanwijze oordeel van 125 

zogenaamde kenners dat voetbal ‘mooi’ zou 126 

zijn, een kwalificatie die zij zelf immers voor 127 

kunst, zoals literair werk, reserveren. 128 

 10   Maar de meeste voor- en tegenstanders 129 

zitten ernaast. In voetbal gaat het om heel 130 

andere zaken dan schoonheid of lelijkheid. Het 131 

gaat om een soort spanning die je nooit op 132 

schilderijen of in symfonieën aantreft, om een 133 

trotse, liefdevolle partijdigheid waar je verder 134 

in de maatschappij niet mee aan kunt komen, 135 

om een zekere vorm van dramatiek en zelfs 136 

tragiek. Ik ben ervan overtuigd dat de 137 

aardigheid en de populariteit van het voetbal 138 

niet zozeer liggen in de vaardigheid van de 139 

balartiesten (niemand kan immers ‘bewijzen’ 140 

dat korfbal of gewichtheffen onaantrekkelijker 141 

sporten zijn of minder inspanning vereisen), 142 

maar in het feit dat je optimaal kunt meelijden. 143 

 11   Ja, overwinningen zijn prachtig, maar ze 144 

moeten worden bevochten en de kans is groot 145 

dat men een nederlaag lijdt. En die nederlaag, 146 

dat verdriet om degradatie of een afgang op het 147 

toernooi, daar zit het ’m in. Als toeschouwer en 148 

Oranjefan word je als het ware gedwongen om 149 

die mogelijke lijdensweg mee op te gaan. 150 

Vandaar de spanning tijdens een wedstrijd: 151 

steeds scheren we langs afgronden; er moet nu 152 

eenmaal gewonnen worden. 153 

 12   Het mooie van voetbal is dat je je met een 154 

team, een clubnaam kunt identificeren. Niet het 155 

individu doet ertoe, maar de club of het elftal. 156 

Als een veelbelovende schaatser er opeens niks 157 

meer van bakt, of een populaire hordeloper een 158 

langdurige blessure oploopt, vergeet je hem al 159 

snel. De schaatser Falco Zandstra is daar een 160 

mooi voorbeeld van: voortijdig geheel uit het 161 

zicht verdwenen. Maar voetbalclubs blijven 162 

ondanks nederlagen voortdurend in beeld. Ze 163 

kunnen wel steeds verder wegzakken in de 164 

ranglijst, maar ze houden dezelfde naam, 165 

hetzelfde clubhuis. Je moet wel met ze mee, of 166 

je wilt of niet. 167 

 13   Zelf ben ik sinds mijn jonge jaren een 168 

trouwe fan van FC Groningen, al woon ik 169 

allang niet meer in die stad. Ik heb ze al in geen 170 

jaren meer van dichtbij zien spelen en weet 171 

nauwelijks de opstelling nog. En heel mooi en 172 

oogstrelend wordt er in het Oosterpark nou ook 173 

weer niet gespeeld. Maar toch lijd ik op afstand 174 

mee als er door de club van die naam wordt 175 

verloren. Deze zomer kan niet meer stuk, want 176 

ze zijn naar de eredivisie gepromoveerd! 177 

 14   Met kunstzinnige begoocheling heeft het 178 

allemaal weinig te maken, meer met het gevoel 179 

ergens bij te willen horen, solidariteit. Dat de 180 

voetballiefhebber zich gemakkelijker 181 

identificeert met een geheel, een naam, een 182 

symbool, dan met een individu, blijkt ook uit 183 

het feit dat spelers die de overstap naar een 184 

andere club maken, door supporters gewoonlijk 185 

als verraders worden gezien. 186 

 15   Het gaat bij voetbal om zaken als 187 

ergernis, ongeloof, woede: de alledaagse 188 

gevoelens. Zelfs de scheidsrechters, die nogal 189 

eens verkeerde beslissingen nemen, doen 190 

daaraan mee en fungeren even als je chef, die je 191 

voor één keer niet binnensmonds hoeft te 192 

vervloeken. Voetbal maakt het ons mogelijk 193 

allerlei onverkwikkelijkheden te verwerken en 194 

te vergeten. Voetbal is bovendien een typische 195 

vergetelheidsbezigheid. De Brandenburgse 196 

Concerten van Bach, het Straatje van Vermeer, 197 

daar kun je van genieten tot je er grijs van 198 

wordt, maar een voetbalwedstrijd doet het maar 199 

één keer en daarna nooit meer. Stel, u wordt 200 

gedwongen de beruchte voetbalfinale 201 

Nederland - Duitsland uit 1974 nog eens 202 

helemaal opnieuw te bekijken. Daar is niets 203 

aan: het spelverloop en de uitslag staan vast. 204 

Het is ouwe, beschimmelde koek. Net als, na 205 

een tijdje, Euro 2000.206 

 
    naar: Rob Schouten 
    uit: Trouw, 10 juni 2000 
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Tekst 2  
 

DE LEKKERE KANT VAN STRESS
 
 

  1  Er woedt een storm over Nederland die 
langzamerhand aanzwelt tot een orkaan. Deze 
storm heeft de naam Stress. Volgens de 
berichten van de afgelopen tijd hangt een groot 
deel van de werkenden een burn-out boven het 
hoofd. Die is het resultaat van een te hoge 
mentale belasting, de tol van een drukke en 
efficiënte samenleving. “Een kwart miljoen 
werkenden voelt zich opgebrand,” constateerde 
Elsevier vorige week. “Hoe voorkom je burn-
out?” vraagt Opzij zich deze maand af. Burn-out 
lijkt zo langzamerhand een ware volksziekte 
geworden, het onvermijdelijke lot van de 
ambitieuze, hardwerkende en zichzelf voorbij 
rennende professional. 

  2  De cijfers liegen er niet om. Niet voor niets 
begon een grote vakbond twee jaar geleden een 
grootscheeps stressoffensief onder het motto ‘de 
stress te lijf’. Aanleiding was de publicatie van 
de resultaten van een aantal onderzoeken. 
Nederland blijkt de hoogste werkdruk van 
Europa te hebben. Zestig procent van de 
werknemers ervaart de werkdruk als te hoog. 
Een derde van de WAO-diagnoses blijkt 
psychische klachten te betreffen. Stewardessen, 
journalisten, rechercheurs en organisatie-
adviseurs spannen de kroon: negen op de tien 
zeggen dat ze altijd onder hoge druk werken. 
Ook managers hebben het zwaar: één op de drie 
voelt zich vaak of vrijwel altijd te zwaar belast. 

  3  Zo beschouwd is werk een bron van ellende. 
Wie uitsluitend de negatieve berichtgeving over 
stress consumeert, moet wel tot de conclusie 
komen dat werkende mensen zichzelf massaal 
aan het uitputten zijn. Wie nog niet ‘jong & 
overspannen’ is, loopt grote kans ‘oud & 
opgebrand’ te raken of krijgt op een leeftijd 
ergens daartussen een midlifecrisis. En wie zich 
fit en lekker voelt, heeft waarschijnlijk de 
handen vol aan de opvang van slachtoffers uit 
zijn omgeving, waardoor de negatieve stress-
spiraal op een andere manier in werking wordt 
gezet. 

  4  De stressepidemie laat zich echter relativeren 
met andere cijfers. Uit een recent onderzoek 
blijkt dat werkende Nederlanders uitermate 
tevreden zijn. Alleen Zwitsers en Denen zijn nog 
meer te spreken over hun werk. Een andere 
studie ondersteunt deze resultaten. Een over-
grote meerderheid, 82 procent, vindt dat werk 
gelukkig maakt. Tweeverdieners vinden dat 
vaker dan eenverdieners. En hoe hoger de 
opleiding, hoe groter het geluk. 

  5  Dat het land met de hoogste werkdruk in 
Europa zo gelukkig is, lijkt tegenstrijdig, maar 

dat is het niet. In ons taalgebruik is stress 
synoniem geworden met negatieve spanning, 
met een te hoge belasting. We associëren stress 
met ellende en verval, waardoor we over het 
hoofd zien dat het verschijnsel ook plezierige 
kanten heeft. Stress en geluk kunnen heel goed 
samengaan, want stress heeft twee kanten: een 
slechte, disstress (van het Latijnse dis, slecht), 
en een goede, eustress (van het Griekse eu, 
goed). 

  6  Hoge werkdruk hoeft niet altijd tot negatieve 
stress te leiden. Die kan juist stimuleren tot 
prestaties, kan een extra prikkel zijn om een 
tandje bij te zetten. Zonder stress zouden we 
nergens zijn, stress is een voorwaarde om tot 
prestaties te komen, stimuleert, activeert, maakt 
alert, roept creatieve gedachten op. 

  7  In zijn klassieke studie Stress uit de jaren 
vijftig beschreef de Canadees Hans Selye die 
beide kanten al. Hij vergeleek stress met 
temperatuur. “De uitdrukking ‘hij staat onder 
stress’ is precies even zinloos als de uitdrukking 
‘hij heeft temperatuur’.” Selye droeg zijn boek 
op “aan hen die weten te genieten van de stress 
van een gevuld leven”. Volgens hem ondergaat 
ons lichaam bij disstress en bij eustress vrijwel 
dezelfde prikkels. “Stress hoort erbij, is de 
zuurdesem van het leven”, schrijft hij. “Iedere 
emotie, iedere activiteit veroorzaakt stress. Het 
lichaam moet er echter wel goed mee overweg 
kunnen.” Hoe duidelijk Selye zijn boodschap 
ook de wereld in zond, toch negeerden 
generaties onderzoekers na hem de positieve 
kant van stress vrijwel volledig. Begrijpelijk, 
want de schade en slijtage die het menselijk 
lichaam oploopt als gevolg van negatieve stress, 
vormen natuurlijk een veel dwingender reden tot 
onderzoek. 

  8  Maar hoe ernstig en belangrijk die negatieve 
kanten ook zijn, door die eenzijdige gerichtheid 
daarop lopen we wel het risico het kind met het 
badwater weg te gooien. Als we ons alléén 
afvragen wanneer mensen negatieve stress 
ervaren, hebben we te weinig oog voor de 
positieve werking van stress en kunnen we er 
ook minder positief gebruik van maken. “Het 
manco van het stressonderzoek is dat er 
nauwelijks gevraagd is of mensen ook plezier 
aan stress beleven”, aldus Jan Snel, psycho-
fysioloog aan de Universiteit van Amsterdam en 
auteur van het boekje Genieten mag. “Positieve 
stress maakt mensen weerbaarder tegen 
infecties, bevordert de gezondheid en geeft een 
sterk gevoel van welbevinden. Het verhoogt de 
kwaliteit van het leven.” Volgens Snel, tevens 
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lid van een onderzoeksgroep die vindt dat er in 
de wetenschap te weinig aandacht is voor het 
thema ‘plezier’, is er te weinig bewuste aandacht 
voor de alledaagse positieve dingen. “De leer-
boeken in de psychologie en de geneeskunde 
zijn daar een illustratie van. Er staat niets in 
over plezier of geluk, het gaat alleen over de 
kommer en kwel van onze fysieke en mentale 
gezondheid.” 

  9  De kommer-en-kwelbenadering in het 
stressonderzoek verklaart waarom de relatie 
tussen geluk en werkdruk zo weinig aandacht 
krijgt. Dat sommige mensen baat hebben bij 
werkdruk en juist daardoor tot prestaties komen, 
is wel bekend, maar dringt niet door in het 
stressbeleid, dat zich vooral op preventie en 
bestrijding richt. Hoogopgeleiden bijvoorbeeld 
ervaren meer werkdruk dan laagopgeleiden, 
maar melden zich minder vaak ziek. Doordat zij 
hun afwisselende werk zelf kunnen controleren, 
hun tijd zelf kunnen indelen, pauzes kunnen 
nemen wanneer ze dat willen, ervaren ze minder 
negatieve stress. 

  10  Dit geldt voor de marketingmanager die een 
presentatie moet voorbereiden, de organisatie-
adviseur die gegevens verzamelt voor een 
offerte of de journalist die zijn artikel moet 
schrijven. Zolang ze zeggenschap hebben over 
hun eigen tijd, verantwoordelijkheid kunnen 
nemen voor hun eigen prestaties en daarin niet 
afhankelijk zijn van anderen, is de negatieve 
stress goed te beheersen. De dwang om binnen 
de deadline een prestatie te leveren, fungeert dan 
juist als stimulans. “Onder druk ben ik scherper 
en helderder, zodat ik goede beslissingen kan 
nemen”, zegt een organisatieadviseur die veel 
met deadlines werkt. 

  11  Anders is het voor de thuiszorgverpleegster 
die tien minuten heeft om de ene bejaarde te 
wassen voordat ze bij de volgende wordt 

verwacht. Eigenlijk heeft ze geen tijd om een 
praatje te maken. Maar wat doet ze als een op 
sterven liggende patiënt haar aandacht vraagt? 
Ze heeft niet de beschikking over haar eigen tijd 
en kan evenmin de verantwoordelijkheid nemen 
om het werk op een andere manier uit te voeren. 
Zolang haar handelingsvrijheid beperkt is, is 
negatieve stress haar deel. 

  12  Stress kan zich in allerlei vormen en gradaties 
voordoen en heeft – afgezien van de 
persoonlijkheid – vooral te maken met de mate 
van verantwoordelijkheid en autonomie. Het 
voorkómen dat positieve stress overgaat in 
negatieve stress, lukt beter in een werkomgeving 
met veel vrijheid dan in een strak systeem. Het 
plezier van de journalist die binnen de deadline 
zijn verhaal afrondt, of de voldoening van de 
manager die onder hoogspanning zijn team tot 
een prestatie brengt, is te vergelijken met de 
kick van de bungeejumper of de beheerste angst 
van de bergbeklimmer. In alle gevallen verkeert 
het lichaam in een staat van opwinding en actie. 
Alles staat op scherp. Of het nu op het werk of 
in de vrije tijd gebeurt, de basisgedachte is 
dezelfde. Stress is positief zolang hij beheers-
baar en controleerbaar is. 

  13  Het onderscheid tussen positieve en negatieve 
stress en de omstandigheden waaronder de 
eerste vorm van werkdruk overgaat in de 
tweede, zouden veel meer aandacht moeten 
krijgen. Het wordt hoog tijd dat het stress-
onderzoek zich meer richt op de organisatie van 
het werk. Dit zou ten goede komen aan degenen 
die nu in hun werk weinig regelmogelijkheden 
hebben en dus nauwelijks positieve stress 
ervaren. De opbrengst daarvan zou niet alleen 
terugverdiend kunnen worden via de WAO-
uitgaven en de ziektewet, maar ook in een 
moeilijker in getallen uit te drukken grootheid: 
menselijk geluk.

 
       naar: Suzanne Weusten 

        uit: de Volkskrant, 11 maart 2000 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 
van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

Einde 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en 
één samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 De grenzen van de flinkheid 
 
 
De tekst De grenzen van de flinkheid is onder te verdelen in 5 delen. 
Deze achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
deel 1: Problemen bij het handhaven van regels 
deel 2: Voorstel om regels strikt te handhaven 
deel 3: Argumenten tegen het strikt handhaven van regels 
deel 4: Alternatief voor het voorstel om regels strikt te handhaven 
deel 5: Voorstel van de auteur voor het handhaven van regels 

1p 1  Bij welke alinea begint deel 2? 
1p 2  Bij welke alinea begint deel 3? 
1p 3  Bij welke alinea begint deel 4? 
1p 4  Bij welke alinea begint deel 5? 

 
In het tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 3 hebben alinea 1 en 2 samen en alinea 3 een 
eigen functie. Benoem die functie door een van de volgende functiewoorden te kiezen: 
aanbeveling, afweging, conclusie, definitie, oorzaak, samenvatting, tegenstelling, 
uitwerking, voorbeeld(en). 

1p 5  Welk functiewoord past bij alinea 1 en 2 samen? 
1p 6  Welk functiewoord past bij alinea 3? 

 
In de laatste zin van alinea 3 is sprake van “georganiseerde onverantwoordelijkheid”.  

1p 7  Citeer de zin uit dezelfde alinea waarmee dit begrip het duidelijkst kan worden verhelderd. 
 
De argumenten die in de tekst worden genoemd tegen het strikt handhaven van regels, 
kunnen verdeeld worden in twee groepen: argumenten met betrekking tot de regels zelf en 
argumenten met betrekking tot de ambtenaren die de regels uitvoeren. 

1p 8  In welke alinea’s worden de argumenten met betrekking tot de regels behandeld? 
A alinea 4 en 5 
B alinea 5 en 6 
C alinea 5 en 7 
D alinea 6 en 7 
 

“Tegenstrijdigheden tussen regels blijven onvermijdelijk.” (regels 71-72) 
1p 9  Geeft de auteur expliciet een argument voor dit standpunt? 

A Ja, want hij zegt dat anti-gedogers hun ogen sluiten voor het feit dat tal van regels onderling 
tegenstrijdig zijn. 

B Ja, want hij zegt dat ten onrechte gesteld wordt dat de wettelijke voorschriften een 
harmonieus geheel vormen. 

C Nee, want hij beschrijft alleen de huidige situatie en niet die van de toekomst. 
D Nee, want hij geeft alleen voorbeelden van onderling tegenstrijdige regels. 

 
Een dilemma is een moeilijke keuze tussen twee mogelijkheden die beide grote bezwaren 
opleveren. In alinea 6 wordt gesproken over “de dilemma’s waarvoor de controleurs zich 
geplaatst zien” (regels 73-75).  

1p 10  Welk dilemma is het grootst voor de controleurs in alinea 6? 
A Moeten de regels strikt worden gehandhaafd of niet? 
B Moeten de vereiste kalkfilters in een schoorsteen worden geplaatst of niet? 
C Moeten de vergunningen uiterst gedetailleerde voorschriften kennen of niet? 
D Moeten er minder gedetailleerde regels worden geformuleerd of niet? 
 

De auteur stelt in alinea 6: “Het is misschien zelfs beter minder gedetailleerde voorschriften 
te formuleren.” 

2p 11  Als dit plan zou worden uitgevoerd, op welke wijze zouden de controleurs dan moeten 
optreden? 
Gebruik maximaal 10 woorden. 
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Argumentatie kan onder andere gebaseerd zijn op: 
1 oorzaak en gevolg 
2 overeenkomst of vergelijking 
3 voorbeelden 
4 voor- en nadelen 
 
“… maar of het een einde maakt aan de georganiseerde onverantwoordelijkheid, valt te 
betwijfelen” (regels 54-56) 
Om deze bewering aannemelijk te maken geeft de auteur als argumentatie: 
“Voor de … onverschrokken controleurs”. (regels 59-66). 

1p 12  Van welk type argumentatie is in deze zinnen gebruikgemaakt? Kies één van de vier 
genoemde mogelijkheden. 
 
In de regels 150-158 geeft de auteur een beoordeling van een rapport over de handhaving 
van regels. 

1p 13  Van welk type argumentatie is in deze zinnen gebruikgemaakt? Kies één van de vier 
genoemde mogelijkheden. 
 
Ambtenaren zien soms moedwillig overtredingen tegen de regels door de vingers. 

3p 14  Welke drie redenen geeft de auteur daarvoor? Baseer je antwoord op alinea 9. 
 
In alinea 11 wordt het belang afgewogen van controle in het verkeer en controle van 
vuurwerkbedrijven. 

3p 15  Om welke reden zouden politici bij deze belangenafweging kiezen voor controle van 
vuurwerkbedrijven en anderen mogelijk voor controle in het verkeer? 
Formuleer je antwoord als volgt: 
1 Politici, reden: 
2 Anderen, reden: 
Gebruik voor je hele antwoord maximaal 25 woorden. 
 
“… door het anti-gedoogoffensief de spanning tussen de papieren werkelijkheid en de 
praktijk niet kleiner wordt, maar groter.” (regels 171-174) 

1p 16  Waardoor kan die spanning volgens de auteur juist groter worden? 
Doordat het strikt toepassen van de regels 

A de prioriteitsproblemen niet oplost. 
B de top-downbenadering in stand houdt. 
C groot verzet van burgers zal uitlokken. 
D stuit op grenzen van uitvoerbaarheid. 

 
De titel van de tekst luidt “De grenzen van de flinkheid”. 

1p 17  Wie moeten volgens de tekst deze “grenzen” in acht nemen? 
A anti-gedogers 
B controleurs 
C overheid 
D voorstanders van gedogen 

 
1p 18  Welke bewering geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 

A De kloof tussen de regelgeving en de dagelijkse praktijk van de handhaving kan alleen 
overbrugd worden als door de politici prioriteiten worden gesteld. 

B De problematiek rond het toepassen van regels kan alleen worden opgelost als om te 
beginnen de uitvoerders leren verantwoording af te leggen over door hen gemaakte keuzes. 

C Een strikte handhaving van regels is noodzakelijk om rampen te voorkomen, maar is alleen 
mogelijk als de verantwoordelijkheid voor de handhaving bij de controleurs wordt gelegd. 

D Wie roept om een strikte handhaving van de regels, gaat voorbij aan de dilemma’s waarvoor 
controleurs, door het ontbreken van samenhang tussen de voorschriften, komen te staan.  
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 Ook een veelvoud aan milieu-inspecteurs die niet over zich laten lopen kan onze 
georganiseerde roekeloosheid niet bedwingen. Al was het maar omdat handhavers per 
definitie de vorige ramp bestrijden. Vandaag haalt geen inspecteur het nog in zijn hoofd 
gesjoemel met vuurwerk door de vingers te zien. In de afgelopen carnavalsperioden sloeg 
de controlerende brandweer in Brabant en Limburg geen kroeg over. Als morgen een 
tankwagen met autogas op de A10 ontploft, richt het hele apparaat zich op het vloeibare 
gas. Tot in Rotterdam een trein met chloor van de rails schiet. Onze technologisch hoog 
ontwikkelde samenleving brengt met haar vele mogelijkheden nu eenmaal ook gevaren 
met zich mee, die we ‘op de koop toe’ moeten accepteren. 
 Top-down-handhaving om een ‘einde te maken aan het gedogen’, is een te beperkte 
oplossing. Het inzicht groeit dat we onze roekeloosheid alleen nog maar gezamenlijk 
kunnen organiseren. Onder meer door ‘slimme arrangementen’ tussen overheid, 
bedrijfsleven en burgerinitiatieven. De ‘Stichting tegen zinloos geweld’ is zo’n slim 
arrangement: ze is een burgerinitiatief, wordt gesponsord door bedrijven en werkt nauw 
samen met de politie, bijvoorbeeld in de campagne in de vorm van een inzamelactie ‘Heb 
’t lef, wapens weg’. Een groeiend aantal bedrijven nodigt omwonenden uit om samen met 
hen en de gemeentelijke milieudiensten regels te formuleren. De chemische industrie is 
koploper in het publiceren van milieujaarverslagen waarin iedereen kan lezen welke 
risico’s een bedrijf voor de omgeving oplevert, welke incidenten zich voordeden, en wat 
het bedrijf doet om risico’s en incidenten terug te dringen. 
 
 naar: Ralf Bodelier in Handhaven met de overheid 
 uit: de Volkskrant, 27 april 2002 
 

 
Lees onderstaande twee beweringen. 
1 Met de “georganiseerde roekeloosheid” (zie fragment 1, regel 2) wordt bedoeld dat 
burgers welbewust risico’s aanvaarden, omdat de technologisch hoog ontwikkelde 
samenleving die nu eenmaal met zich meebrengt. 
2 Met de “georganiseerde roekeloosheid” (zie fragment 1, regel 2) wordt bedoeld dat 
burgers vinden dat de overheid niet genoeg werk maakt van de bestrijding van de gevaren 
die de technologisch hoog ontwikkelde samenleving met zich meebrengt. 

1p 19  Welke van bovenstaande beweringen is of zijn juist? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
D geen van beide 

 
Lees onderstaande twee beweringen. 
1 Tekst 1 zoekt met de bottom-up-benadering de oplossing voor de problemen van de 
handhaving van regels in de opstelling van de handhavers, fragment 1 in de samenwerking 
van alle betrokkenen. 
2 Tekst 1 vindt de handhaving van regels bij uitstek een overheidstaak, fragment 1 wil de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid vooral bij de burgers en bedrijven leggen. 

1p 20  Welke van bovenstaande beweringen is of zijn juist? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
D geen van beide 

 
 
 
 
 
 

fragment 1 
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 Gemeentebesturen moeten strenger optreden tegen burgers die zich niet aan de 
regels houden. Ze moeten een eind maken aan het gedoogbeleid dat overtredingen op zijn 
beloop laat. Dit blijkt uit een notitie die in maart 2002 door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangeboden aan minister De Vries (Binnenlandse 
Zaken). 
 Burgers en bedrijven die regels aan hun laars lappen, bijvoorbeeld milieuregels of 
bouwvoorschriften, kunnen voortaan rekenen op forse boetes en andere straffen. Illegaal 
bouwen of overtreding van brandveiligheidsregels in de horeca wordt niet meer door de 
vingers gezien. De gemeenten zullen de handhaving van de regels flink uitbreiden. De 
heersende praktijk is dat gemeentelijke inspecteurs nogal wat overtredingen door de 
vingers zien. 
 In het stuk wordt niet precies aangegeven wat de gevolgen van zo’n beleid zullen 
zijn. Zo is onduidelijk hoeveel extra ambtenaren zullen worden ingezet voor handhaving. 
Ook is niet aangegeven op welke wijze met het Openbaar Ministerie zal worden geregeld 
dat eerder en vaker boetes zullen worden opgelegd.  
 
 uit: NRC Handelsblad, 15 februari 2002 
 

 
In alinea 1 en 2 van fragment 2 worden voorstellen genoemd om een einde te maken aan het 
gedoogbeleid (voorstel Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  

1p 21  Citeer uit fragment 2 het voorstel dat specifiek past bij het voorbeeld van S.E. Fireworks 
(zie tekst 1, alinea 1). 

1p 22  Citeer uit fragment 2 het voorstel dat specifiek past bij het voorbeeld van café ’t Hemeltje 
(zie tekst 1, alinea 2). 
 
“Gemeentebesturen moeten strenger optreden tegen burgers die zich niet aan de regels 
houden.” (regels 1-2 van fragment 2) 

2p 23  Is zo’n regelgeving volgens het principe van ‘top-down’ of ‘bottom-up’? (vergelijk de 
omschrijvingen in tekst 1, alinea 12).  

   Licht je antwoord toe in maximaal 10 woorden. 
 
 
 
Tekst 2 Minder werk, minder gek 
 
 

21p 24  Maak in correct Nederlands een goedlopende en begrijpelijke samenvatting van de tekst 
Minder werk, minder gek van maximaal 200 woorden. Uit je samenvatting moet voor 
iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden: 

• welk probleem met betrekking tot het omgaan met werk aan de orde wordt gesteld; 
• met welke wetmatigheid de ontwikkeling in de opvattingen over werk kan worden 

verklaard; 
• welke ontwikkeling in de omgang met werk zich de laatste zestig jaar in grote lijnen heeft 

voorgedaan;  
• welke verandering in de huidige omgang met werk onvermijdelijk is en waarom die 

verandering noodzakelijk is; 
• welke oplossingen worden voorgesteld om aan de huidige problematiek een eind te maken 

en welke effecten ervan verwacht worden. 
 

 
 

fragment 2  

Einde 
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Tekst 1 De grenzen van de flinkheid 
 
Enige jaren geleden vonden er kort na elkaar twee rampen plaats in Nederland. In 
Enschede vloog een vuurwerkopslagplaats in de lucht, waardoor vele doden en gewonden 
vielen en een hele wijk vernield werd. In Volendam brak tijdens oudejaarsnacht in het 
stampvolle café ’t Hemeltje een brand uit, die razendsnel om zich heen greep. Ook hier 
vielen veel doden en gewonden. 
In beide gevallen werd de gemeente verweten dat ze onvoldoende was opgetreden tegen 
allerlei overtredingen, o.a. op het gebied van het milieu. Het ministerie van Verkeer, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) was daarom ook veel in het nieuws. 
 
 

 1  “Hoe kon dit gebeuren?” kopte De Telegraaf 1 

paginabreed de maandagochtend na de vuurwerk-2 

ramp in Enschede. Deze krant voelde als geen 3 

ander de stemming aan in het land: schandalig dat 4 

zo’n gevaarlijke vuurwerkopslagplaats midden in 5 

een woonwijk ligt! Het duurde inderdaad veel te 6 

lang voordat er gesproken werd over een andere 7 

bedrijfslocatie. Het was niet de enige onverkwik-8 

kelijkheid die boven water kwam in het onderzoek 9 

naar de ramp. Steeds als S.E. Fireworks meer 10 

vuurwerk opsloeg dan was toegestaan, riep de 11 

gemeente het bedrijf niet tot de orde, maar paste 12 

zij de vergunning aan. Dat de classificatie van het 13 

vuurwerk niet deugde, moet bekend zijn geweest. 14 

Toch trok niemand aan de bel. 15 

 2  Na de ramp in Volendam zakte het vertrouwen 16 

van de burgers in de overheid als hoedster van de 17 

veiligheid helemaal naar een bedenkelijk peil. 18 

Waarom was er niet op toegezien dat de kerst-19 

versiering in café ’t Hemeltje brandwerend was 20 

gemaakt? Hoe was het mogelijk dat er toestem-21 

ming was gegeven om drie cafés op elkaar te 22 

stapelen? Waarom was er niet op toegezien dat de 23 

brandvoorschriften werden nageleefd? Hoe was 24 

het mogelijk dat er geen brandtrap was? De 25 

gemeente bleek de eigenaar van de cafés geregeld 26 

tevergeefs te hebben gesommeerd zich aan de 27 

regels te houden. Toch bleven sancties uit. 28 

 3  De rampen in Enschede en Volendam hebben 29 

zonneklaar laten zien dat er een kloof gaapt tussen 30 

de papieren werkelijkheid en de praktijk van alle-31 

dag. Er worden regels opgesteld, maar de hand-32 

having ervan laat te wensen over. Diverse instan-33 

ties schuiven met papier, maar wie daadwerkelijk 34 

verantwoordelijk is voor vergunningen, blijft vaak 35 

onduidelijk. In een heldere BBC-documentaire 36 

over het BSE-debacle bracht een hoge ambtenaar 37 

haarscherp het onbehagen onder woorden dat bij 38 

de burgers opkomt bij dit soort rampen: “We 39 

willen altijd schuldigen aanwijzen, maar als je 40 

probeert vast te stellen welke instanties of politici 41 

verantwoordelijk zijn voor het BSE-debacle, dan 42 

kom je niet ver. De schuld valt meestal niet te 43 

herleiden tot instanties of personen.” Politicolo-44 

gen spreken daarom wel van ‘georganiseerde 45 

onverantwoordelijkheid’. 46 

 4  In zijn rapport over de ramp in Enschede heeft 47 

voormalig ombudsman Marten Oosting opgeroe-48 

pen tot een drastische verandering in het openbaar 49 

bestuur: er moet een einde komen aan het eeuwige 50 

onderhandelen met overtreders! Zijn oproep heeft 51 

veel bijval gekregen. In koor roepen stoere com-52 

mentatoren dat het uit moet zijn met het gedogen: 53 

regels zijn regels! Dit klinkt flink en mooi, maar 54 

of het een einde maakt aan de georganiseerde 55 

onverantwoordelijkheid, valt te betwijfelen. 56 

 5  Oosting en de andere anti-gedogers sluiten hun 57 

ogen voor het feit dat tal van regels onderling 58 

tegenstrijdig zijn. Voor de brandveiligheid moet 59 

de container met oud papier op straat staan, maar 60 

van de milieu-inspectie mag dat juist niet. Voor de 61 

brandveiligheid moet er een nooduitgang komen, 62 

maar van de monumentenzorg mag er geen gat 63 

worden gehakt in muren van historische waarde. 64 

Dat wordt vechten tussen die onverschrokken con-65 

troleurs. De oproep om een einde te maken aan 66 

het gedogen gaat aan deze tegenstrijdigheden 67 

voorbij. Mensen die deze oproep doen, veronder-68 

stellen dat de wettelijke voorschriften een harmo-69 

nieus geheel vormen. Niets is minder waar. 70 

Tegenstrijdigheden tussen regels blijven onver-71 

mijdelijk. 72 

 6  De anti-gedogers hebben ook geen oog voor de 73 

dilemma’s waarvoor de controleurs zich geplaatst 74 

zien. Milieuwetgeving over de uitstoot van ge-75 

vaarlijke stoffen is het gemakkelijkste te contro-76 

leren als de vergunning uiterst gedetailleerde 77 

voorschriften kent. Controleurs kunnen bijvoor-78 

beeld kijken of er kalkfilters zijn geplaatst in een 79 

schoorsteen. Het is echter denkbaar dat sinds het 80 

verstrekken van de vergunning nieuwe techno-81 

logische middelen zijn ontwikkeld om op een 82 

betere manier de rook te zuiveren. Dat kan beteke-83 

nen dat de vereiste kalkfilters niet meer aanwezig 84 

zijn. Geen weldenkende ambtenaar zal vinden dat 85 

de fabriek voor deze nalatigheid moet worden 86 

gestraft. Er is immers een verbetering. Maar van 87 

een simpel handhaven van de regels is dan geen 88 

sprake meer. Het is misschien zelfs beter minder 89 

gedetailleerde voorschriften te formuleren. De fa-90 

briek zou dan zelf kunnen bepalen hoe ze de doel-91 

stelling, zuivere rook, kan realiseren. Controle 92 

blijft hoe dan ook nodig. 93 

 7  Vergaande regels dragen bovendien het gevaar 94 

in zich dat ze zaken verbieden waarvan het nooit 95 

de bedoeling was dat ze onder de wet vielen. Bij 96 

het opstellen van de regels voor geluidsoverlast 97 

bijvoorbeeld is niet voorzien dat daardoor 98 
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’s nachts geen gebruik kon worden gemaakt van 99 

de traumahelikopter. De milieuwetgeving kent 100 

vergelijkbare gevolgen. Bewerkt aluminium wordt 101 

gerekend onder gevaarlijke stoffen. In sommige 102 

gevallen is dat niet meer dan terecht, maar het 103 

betekent ook dat totaal ongevaarlijke transporten 104 

last hebben van een ongekende administratieve 105 

last. De overheid heeft zelfs stoffen verboden 106 

waarvan het gebruik op geen enkele manier aan te 107 

tonen is! 108 

 8  Wie roept dat regels weer regels moeten zijn, 109 

gaat er feitelijk vanuit dat het ideale ambtenaren-110 

apparaat een machine is die vlekkeloos uitvoert 111 

wat politici hebben bedacht. In reacties van de 112 

bevolking is dat ook terug te vinden: het voorne-113 

men van het Openbaar Ministerie om de milieu-114 

ambtenaar die verantwoordelijk was voor het 115 

afgeven van de vergunningen in Enschede te 116 

vervolgen, werd enthousiast ontvangen. Deze 117 

strengheid heeft echter onbedoelde effecten. 118 

Milieuambtenaren kondigden direct aan dat ze 119 

geen enkele vergunning meer eigenhandig zouden 120 

verstrekken en voor elk besluit nadrukkelijke po-121 

litieke steun wilden krijgen. Op die manier loopt 122 

de machine niet soepel, maar juist vast. De uit-123 

voerders moeten een zekere handelingsvrijheid 124 

krijgen. 125 

 9  De ambtenaren kunnen hun speelruimte bij de 126 

handhaving van de regels ook verkeerd gebruiken. 127 

Zo heeft een onderzoek van VROM laten zien dat 128 

milieuhandhavers meer tijd besteden aan de goede 129 

bedrijven dan aan de slechte. Begrijpelijk: het na-130 

jagen van weigerachtige bedrijven kost veel tijd 131 

en levert minder milieuwinst op dan goede afspra-132 

ken maken met ondernemingen die graag gecon-133 

troleerd willen worden. Toch is dat onacceptabel. 134 

Een tweede voorbeeld: bedrijven blijken zelden 135 

gesloten te worden wegens overtreding van 136 

milieuvoorschriften. Angst voor schadeclaims als 137 

sluiting toch onrechtmatig zou blijken, speelt 138 

hierbij een grote rol. Zelfs bij minder strenge 139 

maatregelen bestaat een vergelijkbare huiver. Een 140 

onderzoekscommissie heeft dit probleem al in 141 

1998 geconstateerd en een soort verzekering 142 

voorgesteld voor schadeclaims. De hoop is dat de 143 

handhavers dan meer lef tonen. 144 

 10  Onlangs bepleitte de Noord-Hollandse Com-145 

missaris van de Koningin in het blad Binnenlands 146 

Bestuur dat gemeenten jaarlijks een rapport over 147 

de handhaving van regels presenteren. Daarin zou 148 

moeten staan waar ze bij de handhaving prioriteit 149 

leggen. Een goed voorstel, omdat zo de impliciete 150 

keuzes expliciet worden gemaakt en dus in het 151 

openbaar bekritiseerd kunnen worden. Het geeft 152 

de handhavers bovendien steun bij het nemen van 153 

impopulaire maatregelen. 154 

 11  Een groot bezwaar van het voorstel is echter 155 

dat politici wel graag prioriteiten stellen, maar 156 

nooit duidelijk zeggen wat ze minder belangrijk 157 

vinden. Het is gemakkelijk om nu goede sier te 158 

maken met het aanpakken van vuurwerkbedrijven 159 

en brandgevaarlijke horecagelegenheden, maar 160 

schuilen daar de grootste gevaren? De Vereniging 161 

Verkeersslachtoffers merkte onlangs op dat zich 162 

in het verkeer wekelijks rampen voordoen die net 163 

zoveel slachtoffers tellen als de ramp in Volen-164 

dam. Is het niet zinniger onze energie daarop te 165 

richten? Nog moeilijker is het om aan te geven 166 

wat niet zo belangrijk is. Van geluidshinder gaat 167 

niemand dood. Moeten we de controle op dat 168 

soort overtredingen dan maar op een laag pitje 169 

zetten? 170 

 12  De ironie is dus dat door het anti-gedoog-171 

offensief de spanning tussen de papieren werke-172 

lijkheid en de praktijk niet kleiner wordt, maar 173 

groter. Dat wil niet zeggen dat we alles maar 174 

moeten laten zoals het nu gaat. Maar het probleem 175 

van de huidige regelgeving is haar top-down-176 

benadering: de regels worden van bovenaf opge-177 

legd en die stomme ambtenaren moeten alleen nog 178 

het lef hebben om ze uit te voeren. Het moet 179 

bottom-up. Uitvoerders moeten leren zich te ver-180 

antwoorden voor de keuzes die ze maken bij de 181 

handhaving van regels. Dan wordt veel duidelijker 182 

waar regels moeten worden aangepast, waar 183 

strenger moet worden opgetreden en waar gedo-184 

gen beter is omdat de prijs voor strengheid te 185 

hoog is. Pas als we oog krijgen voor de dilemma’s 186 

van de handhavers, kunnen we de georganiseerde 187 

onverantwoordelijkheid bestrijden.188 

 
 naar: Pieter Hilhorst 
 uit: Natuur en Milieu, juni 2001 

 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 587Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  2A 4 Lees verder 

Tekst 2  
Minder werk, minder gek

 
 1  Werk wordt belangrijk gevonden in Neder-

land. En we werken hard. Zo hard dat het lijkt 
alsof we constant buiten adem zijn. De huidige 
hang naar luxe, het continu bereikbaar willen of 
moeten zijn, het tweeverdienerschap, de hoofd-
arbeid en de opkomst van de meritocratie1) 
verklaren grotendeels de werkgekte die nu 
heerst. Het is interessant die werkgekte te 
bekijken vanuit het perspectief dat de ‘slinger-
beweging van de geschiedenis’ ons biedt. 

 2  Nederland was na de Tweede Wereldoorlog 
een sober, solide en vooral nijver land. Het 
leven stond in het teken van de wederopbouw. 
In de jaren zestig en zeventig kwam hierop een 
reactie: het belang van werk en geld werd 
opnieuw afgewogen. In die discussie speelden 
in de jaren zeventig de ‘nieuwe vrijgestelden’ 
een belangrijke rol: hooggeschoolde en goed-
betaalde mensen die van hun hobby hun werk 
maakten en veel minder uren werkten dan 
waarvoor ze betaald werden. In die jaren was 
het idee van prestaties leveren op de achter-
grond geraakt. Werk was een speelplaats voor 
persoonlijke groei. Na de krapte op de arbeids-
markt van de jaren zestig rekenden deze nieuwe 
vrijgestelden er nog steeds op dat ze wel een 
baan zouden vinden. Dit gevoel van zekerheid 
was ook aanwezig bij scholieren en studenten. 
Die hadden geen haast. Wie op zijn twintigste 
‘pas’ ging studeren, hoorde allerminst tot de 
oudsten van zijn jaar. Ook was niemand bang 
dat hij ooit te oud zou zijn voor een leuke baan, 
ook niet wanneer hij pas met dertig ging 
werken. 

 3  Maar de ‘slinger van de geschiedenis’ ging 
de andere kant op. Twee oliecrises, stijgende 
werkloosheid, stagnerende groei, hardnekkige 
inflatie en grote overheidstekorten deden hun 
invloed in de jaren tachtig gelden. Veel van de 
economische problemen in Nederland werden 
toegeschreven aan een te omvangrijke overheid 
en aan de Dutch Disease: te veel praten en te 
weinig werken. Er werd bezuinigd, omgebogen 
en afgeslankt. Overheidsuitgaven werden 
beteugeld, rendementen van bedrijven moesten 
omhoog, persoonlijke groei moest wijken voor 
marktwerking en resultaatverantwoordelijk-
heid.  

 4  In 1987 verscheen er in het maandblad 
Intermagazine onder de kop ‘Weggezuiverd’ 
een artikel waarin de nieuwe vrijgestelden ten 
grave werden gedragen als ‘paria’s van het no-
nonsense-tijdperk’. Naarmate betaald werk in 
de jaren tachtig schaarser werd, werd het steeds 
meer op een voetstuk geplaatst. Logisch: als 
iets niet meer vanzelfsprekend is, ga je het pas 
echt waarderen. Er werd hard gewerkt om uit 

de klauwen van het werkloosheidsmonster te 
blijven. 

 5  De nieuwe zakelijkheid van deze jaren 
ontaardde echter in een blind streven naar 
efficiency. Toen in 1989 de Berlijnse Muur 
viel, was het hek van de dam. Het einde van het 
communisme werd opgevat als een rechtvaardi-
ging voor de vrije markt. Marktwerking werd 
heilig. Kortetermijnresultaten moesten omhoog. 
Alleen door met steeds minder mensen meer 
werk te verrichten, konden bedrijven hun winst 
opvoeren en aandeelhouders tevreden stellen: 
productiviteit was het enige wat telde. 

  Deze bejubeling van de vrije markt ging hand 
in hand met de verering van geld. Hoe meer 
geld, hoe meer succes. Hebzucht, vond men, 
was niet langer een eigenschap om je voor te 
schamen. 

 6  Inmiddels leven we in 2000, is de economi-
sche crisis achter de rug, groeit de economie en 
heersen grote tekorten op de arbeidsmarkt. 
Niettemin blijven rusteloosheid, onzekerheid en 
angst bestaan. Studenten willen zo jong moge-
lijk afstuderen om hun kansen op de arbeids-
markt te vergroten. Hoe jonger ze zich bij een 
bedrijf aanmelden, des te groter schatten zij de 
kans dat ze worden aangenomen en razendsnel 
carrière kunnen maken. Tegenwoordig moeten 
ze ‘het’ voor hun veertigste hebben gemaakt. 

 7  Geen wonder dat vooral hoger opgeleide 
jongeren last hebben van een hoge werkdruk, 
zoals blijkt uit onderzoek van de Stichting 
Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheids-
dienst (SKB). De onderzoeken naar tijdbeste-
ding van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) laten bovendien zien dat zij het tussen 
hun dertigste en vijftigste drukker dan ooit 
hebben met de combinatie werk, scholing en 
huishouden. Het leven is voor deze leeftijds-
groep een inspannende triatlon. 

 8  Ogenschijnlijk staat het geconstateerde 
tijdgebrek op gespannen voet met de sinds 
1982 ingevoerde arbeidstijdverkorting (ATV). 
Bij nadere bestudering blijkt echter dat de 
opmars van tweeverdieners het effect van de 
ATV tenietdoet en dat er per huishouden steeds 
meer betaalde arbeid wordt verricht. Steeds 
duidelijker is sprake van een ‘zwoegende elite’. 
Anders dan de ‘nieuwe vrijgestelden’ van de 
jaren zeventig, die minder werkten dan waartoe 
ze waren verplicht, maakt de zwoegende elite 
juist langere werkweken dan waarvoor ze offi-
cieel wordt ingehuurd en werkt ze dag en nacht. 
Werk lijkt het middelpunt van alles geworden. 
“Druk, druk, druk. De zaak loopt als een 
dolle!” Met die woorden gaf cabaretier Youp 
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van ’t Hek een typering van de drukte van de 
jaren negentig. 

 9  Actie roept reactie op, zo laat de ‘slinger 
van de geschiedenis’ telkens weer zien. Zoals 
het luie leven van de nieuwe vrijgestelden niet 
eindeloos kon duren, zo kan de huidige werk-
gekte evenmin blijven voortbestaan. We zullen 
niet aan vlijt ten onder gaan. De wal zal het 
schip keren. Ook door economische oorzaken 
zal deze kentering plaatsvinden. 

 10  Immers, in onze economie is de mens de 
‘kritische succesfactor’. Daarom wordt wel 
eens gezegd dat je op alle productiefactoren 
moet afschrijven, maar dat je kunt bijschrijven 
op mensen, omdat die zich ontwikkelen. 
Wanneer de ‘kritische succesfactor’ echter 
massaal opbrandt, moet je mensen wel degelijk 
afschrijven. De gestaag stijgende instroom in 
de WAO komt grotendeels voor rekening van 
mensen met psychische klachten. Wie duur-
zame economische ontwikkeling nastreeft, 
moet ervoor zorgen dat mensen het tempo 
kunnen bijbenen. 

 11  Zoals de vervuiling van water, bodem en 
lucht in de jaren zestig en zeventig het onbe-
doelde bijeffect was van een snelle industriële 
groei, zo lijkt de epidemie van psychische 
arbeidsongeschiktheid het onbedoelde effect 
van een snelle groei van de economie van de 
hoofdarbeid. De mensen met een burn-out van 
nu zijn de dode vissen in de Rijn van weleer. 
Duurzame economische groei heeft behalve 
schoon water ook heldere hoofden nodig. 

 12  Daarom huren werkgevers bedrijven in om 
werkstress te voorkomen en hun opgebrande 
werknemers te genezen. Deze nieuwe dienst-
verleners zijn vergelijkbaar met de milieu-
technologen die sinds de jaren zeventig worden 
ingehuurd en aan wier inspanningen het mede 
is te danken dat er weer blauwe reigers staan 
langs sloten waarin kikkers kwaken. 

 13  Waarschijnlijk zal de stresspreventie zich 
ontwikkelen op een manier die vergelijkbaar is 
met de milieutechnologie. In eerste instantie 
werd milieuvervuiling tegengegaan door filters 
op schoorstenen te plaatsen om giftige stoffen 
op te vangen. Deze end-of-pipe-oplossing was 
in feite een lapmiddel. Tegenwoordig houden 
ingenieurs al bij het ontwerp van productie-
processen rekening met het milieu. Evenzo is 

het tegengaan van stress ook nu nog vaak een 
kwestie van symptoombestrijding: een cursus 
timemanagement hier, een massageapparaat 
daar. Het streven moet echter zijn om al bij het 
organiseren van werkprocessen rekening te 
houden met stresspreventie. Het tegengaan van 
langdurige, negatieve stress moet een integraal 
onderdeel worden van het takenpakket van 
managers. Pauzes en ‘lummeltijd’ moeten in 
ere worden hersteld. Door zulke maatregelen 
leren werkers in de economie van de hoofd-
arbeid hoe ze het evenwicht kunnen handhaven 
tussen afstandelijkheid en betrokkenheid en 
leren ze hun krachten te spreiden over hun hele 
loopbaan. 

 14  Werknemers ondernemen ook zélf actie 
tegen werkgekte en tijdgebrek. Wat dat betreft, 
heeft de huidige burn-out-epidemie heilzame 
neveneffecten. Slachtoffers en hun omgeving 
gaan anders leven. Onthaasten, een term die in 
januari 1997 door minister Margreeth de Boer 
werd geïntroduceerd en aanvankelijk vooral 
mikpunt werd van spot, wordt steeds serieuzer 
genomen. De filosoof Arnold Cornelis ver-
woordde het belang ervan voortreffelijk: “Je 
moet zelf niet harder gaan lopen als de tijd 
harder gaat (…). Het enige juiste antwoord op 
de versnelling van deze tijd is innerlijk vertra-
gen, anders raak je het stuur kwijt.” 

 15  Is het gek dat Hans van der Kooij in febru-
ari van dit jaar door een jury uit de top van het 
bedrijfsleven werd uitgeroepen tot Manager 
van het Jaar? Van der Kooij geeft leiding aan 
een softwarebedrijf dat 320 medewerkers telt. 
Een beursgang wil hij niet. “Dat brengt te veel 
onrust in het bedrijf.” Op het moment van zijn 
uitverkiezing genoot hij een sabbatsverlof van 
een jaar! Nee, het is niet raar dat een onthaas-
tende ondernemer in het zonnetje wordt gezet. 
Hij is een symbool voor de ophanden zijnde 
kentering in de visie op werk. En die is nodig: 
‘onthaaste’ mensen hebben niet alleen een 
prettiger leven, ze worden ook productiever. 
Doordat ze minder verbeten werken, hebben ze 
een helderder hoofd en werken ze effectiever. 
Door te onthaasten gaat de ‘slinger van de 
geschiedenis’ de andere kant op en wordt 
voorkomen dat we ons door ons werk gek laten 
maken.

 
naar: Annegreet van Bergen, publiciste en 
econoom 

        uit: de Volkskrant, 4 november 2000  
 
 
 
 
 
meritocratie: samenleving waarin de sociale status van iemand wordt bepaald door zijn 
capaciteiten en prestaties 

noot 1 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil 
nemen van de oospronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 21 mei

13.30 –16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen en een 
samenvattingsopdracht. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Een staaltje van menselijk kunnen 
 
 
De tekst Een staaltje van menselijk kunnen kan in vier opeenvolgende delen verdeeld 
worden. Deze delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien: 
1 Visie auteur op inrichting omgeving 
2 Denkbeelden over invloed geluiden op omgeving 
3 Gevolgen van veranderde omgeving op mentaliteit burgers 
4 Visie overheid op inrichting omgeving 

1p 1  Bij welke alinea begint deel 2?  
1p 2  Bij welke alinea begint deel 3?  
1p 3  Bij welke alinea begint deel 4?  

 
1p 4  Met welk begrip kan de functie van alinea 1 ten opzichte van het vervolg van de tekst het 

beste benoemd worden? 
A constatering 
B definitie 
C probleemstelling 
D samenvatting 

 
1p 5  Met welk begrip kan de functie van alinea 2 ten opzichte van de rest van de tekst het beste 

benoemd worden? 
A afweging 
B conclusie 
C mening 
D oorzaak 

 
1p 6  Met welk begrip kan de functie van alinea 3 ten opzichte van de rest van de tekst het beste 

benoemd worden? 
A gevolg 
B samenvatting 
C stelling 
D toelichting 

 
”Door de auto veranderden landkaarten in wegenkaarten.” (regels 138–139). 
Met deze woorden verwijst de auteur naar een verandering in houding tegenover het 
landschap.  

2p 7  Welke verandering tussen vroeger en nu wordt hier bedoeld? 
Gebruik maximaal 20 woorden. 
 
In alinea 8 citeert de auteur de Franse architect Virilio; in alinea 9 haalt hij de Franse 
antropoloog Augé aan.  

3p 8  Welke overeenkomst is er in hun visie op het woongedrag van mensen? 
Gebruik maximaal 15 woorden. 

1p 9  Welk van onderstaande begrippen geeft het beste aan wat de functie van beide citaten is in 
de tekst Een staaltje van menselijk kunnen? 

A bewijs 
B tegenwerping 
C versterking 
D voorbeeld 

 
1p 10  Waarom wordt in alinea 12 Koos van Zomeren aangehaald? 

A Om duidelijk te maken dat we trots mogen zijn op onze ontwikkeling van ’nieuwe natuur’. 
B Om een nieuw argument naar voren te brengen tegen de illusiepolitiek van de overheid. 
C Om een positief geluid te laten horen over het menselijk vermogen de natuur te sturen. 
D Om te laten zien dat Ten Hooven, als schrijver van het artikel, in zijn kritiek niet alleen staat. 
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1p 11  Door welke van onderstaande omschrijvingen wordt de houding van de auteur tegenover het 
door hem behandelde onderwerp het beste getypeerd? 

A afstandelijk, maar weinig genuanceerd 
B kritisch en somber 
C moedeloos, maar relativerend 
D nuchter en opstandig 

 
Er kunnen verschillende typen argumenten worden onderscheiden, zoals: 
1 argumentatie op basis van oorzaak en gevolg; 
2 argumentatie op basis van voor- en nadelen; 
3 argumentatie op basis van overeenkomst of vergelijking; 
4 argumentatie op basis van voorbeelden. 

2p 12  Welke twee typen argumentatie moeten in het tekstgedeelte van alinea 1 en 2 de bewering 
”Het poëtische beeld ’eenzame stilte’ heeft in het tijdperk van de massamobiliteit een 
nieuwe lading gekregen” aannemelijk maken? Noteer alleen de nummers. 

2p 13  Welke twee typen argumentatie spelen de hoofdrol in alinea 10? Noteer alleen de nummers. 
 
De titel Een staaltje van menselijk kunnen kan ironisch opgevat worden. 

1p 14  Welk feit zou de aanleiding kunnen zijn voor deze titel? 
A Het feit dat de mens beschikt over het vermogen zich aan een veranderende omgeving aan 

te passen. 
B Het feit dat de mens in staat is de natuur te verrijken en uit te breiden met nieuwe natuur. 
C Het feit dat de mens in staat is voortdurend zijn beperkingen te overwinnen en zijn 

mobiliteit te vergroten. 
D Het feit dat de mens met zijn ingrepen de kwaliteit van zijn natuurlijke omgeving aantast. 

 
1p 15  Wat is de hoofdgedachte van de tekst Een staaltje van menselijk kunnen? 

A De expansie van de mobiliteit heeft tot gevolg dat de stilte en de historie uit het landschap 
verdwijnen en dat stad en platteland van stiltefunctie wisselen. 

B De overheid biedt met het aanmaken van ’nieuwe natuur’ geen bevredigend alternatief voor 
wat aan stilte en landschap door de groeiende mobiliteit verloren gaat. 

C De vervanging van ’originele’ natuurgebieden door de zogenaamde ’nieuwe natuur’ maakt 
dat mensen hun binding met het hen omringende landschap verliezen. 

D Mensen kunnen niet veel anders dan zich neerleggen bij de gevolgen van de toegenomen 
mobiliteit en er het beste van maken door nieuwe natuurgebieden in te richten. 
 

1p 16  Hoe kan het schrijfdoel van de auteur het beste worden omschreven? 
De auteur wil vooral 

A de burgers oproepen tot verzet tegen de aanleg van de zogenaamde ’nieuwe natuur’. 
B de lezer laten delen in de treurigheid om het verlies van onaangetaste natuur.  
C de natuurliefhebbers informeren over het veranderende karakter van de natuur. 
D de overheid waarschuwen voor de ingrijpende gevolgen van haar illusiepolitiek. 

 
 

Ik probeer mij iedere keer weer in te leven in de somberheid waar mensen als 
Marcel ten Hooven of Koos van Zomeren zich in wentelen. Dat lukt dan een tijdje en ik 
schud of knik meewarig of instemmend over de verloedering van de mensheid. Maar al 
snel kom ik in verzet tegen deze cultuurpessimistische vampiers die met hun gezemel over 
vroeger de relativerende levenslust uit mijn gemoed zuigen. Zij lijken zich er nauwelijks 
van bewust dat niet alleen geluidsoverlast maar ook hun sentiment zelf al eeuwenoud is. 
”De neiging het heden te veroordelen en het verleden te prijzen, is diep geworteld in de 
menselijke natuur”, schreef David Hume in 1777, ”en beïnvloedt zelfs hen die begiftigd 
zijn met het scherpste oordeel en de grootste geleerdheid.” 
Uit: Niet langs Westbroek, Wybren Verstegen, Trouw, 12 juni 1999 

 
1p 17  Welke van onderstaande beweringen drukt het beste uit welk bezwaar in dit citaat tegen 

Ten Hooven wordt geuit? 
A Ten Hooven haalt oorzaak en gevolg door elkaar. 
B Ten Hooven laat zich onvoldoende leiden door verstandelijke overwegingen. 
C Ten Hoovens opvattingen zijn niet van deze tijd. 
D Ten Hoovens relaas getuigt niet van werkelijke kennis van de natuur. 

citaat 1 
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1p 18  In welk opzicht is in citaat 1 de argumentatie gericht tegen Ten Hooven niet aanvaardbaar? 

A Deze argumentatie is gebaseerd op onjuiste feiten. 
B Deze argumentatie is te autoritair gebracht. 
C Deze argumentatie leidt tot woede bij de beschuldigden. 
D Deze argumentatie maakt kritiek op het heden überhaupt onmogelijk. 

 
 

Is geluidsoverlast een kwaal van de moderne tijd? Wat moet ik dan denken van het 
burengerucht door hanengekraai of koeiengeloei in de tuinen van nog half-agrarische 
steden van vóór de industrialisatie? Mijn stad, Utrecht, stond in de zeventiende eeuw nog 
vol vee. Wie wel eens buren heeft gehad die voor de aardigheid middenin de stad een haan 
houden, begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel. Of moet ik bij geluidsoverlast denken aan het 
geratel van de ijzeren banden rond de wielen van de koetsen en hondenkarren in de 
Victoriaanse tijd, voortgetrokken door miserabele en verwaarloosde dieren die lijdzaam 
gehoorzamen aan het geschreeuw van hun hardvochtige menners? Hoe stil was het in het 
verleden, dat er stro op de straten bij de hospitalen moest worden gelegd tegen het 
wielengeratel om de zieken en de stervenden te ontzien? Zelfs Caesar heeft nog eens 
besloten dat het centrum van Rome gesloten moest worden voor het verkeer. Nog 
sprekender is de uitspraak van de Engelse historicus Macaulay die in de vorige eeuw 
klaagde dat de massa koetsen, karren en paardentrams in de hoofdstad ”raasde als de 
waterval van de Niagara”. 
Uit: Niet langs Westbroek, Wybren Verstegen, Trouw, 12 juni 1999 

 
Verstegen, die meent dat het vroeger in de stad ook buitengewoon lawaaiig was, keert zich 
in bovenstaand citaat 2 tegen Ten Hooven.  

2p 19  Noem twee redenen waarom Ten Hooven waarschijnlijk weinig last zou hebben van de 
vorm van geluidsoverlast waarover Verstegen in bovenstaand citaat spreekt. Baseer je 
antwoord op alinea 6 van de tekst Een staaltje van menselijk kunnen. 
 
 

Marcel ten Hooven heeft ongelijk als hij de stilte van vroeger idealiseert. Die stilte is er 
nu ook nog, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik zit ook wel eens op de fiets. Als ik even 
doortrap ben ik, verstokte randstedeling, binnen een halfuurtje bevrijd van het geluid van 
auto’s, en fiets van Utrecht door de weilanden in vrijwel volslagen rust naar de 
heidevelden ten zuiden van Hilversum. 
Uit: Niet langs Westbroek, Wybren Verstegen, Trouw, 12 juni 1999 

 
1p 20  Citeer een bewering van Ten Hooven uit alinea 1 of uit alinea 3, bestaande uit één zin, waar 

bovenstaand citaat 3 tegenin gaat. 
 
Met betrekking tot vogelplas Starrevaart wordt in de tekst Een staaltje van menselijk 
kunnen gesproken van illusiepolitiek (zie regel 29). De bezoeker krijgt de illusie 
voorgeschoteld van een stilte- en natuurgebied, terwijl het er in werkelijkheid nooit stil is 
en het ’natuurgebied’ feitelijk niets anders is dan een stukje overgeschoten landschap naast 
de snelweg. 
Zo worden er in de tekst meer tegenstellingen of vormen van (zelf)bedrog aan de orde gesteld. 

4p 21  Leid twee van dergelijke tegenstellingen of vormen van (zelf)bedrog af uit alinea 10. 
Gebruik maximaal 25 woorden per tegenstelling of vorm van (zelf)bedrog. 

2p 22  Leid één van dergelijke tegenstellingen of vormen van (zelf)bedrog af uit alinea 11. 
Gebruik maximaal 40 woorden. 
 

citaat 2 

citaat 3 
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Tekst 2 Bevlogenheid verslaat deskundigheid 
 
 

18p 23  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van 
de tekst Bevlogenheid verslaat deskundigheid. Uit je samenvatting moet voor iemand die de 
oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:  

• wat kenmerkend is voor ondergangsgeloof; 
• hoe de milieubeweging op dit ondergangsgeloof inspeelt; 
• hoe de milieubeweging omgaat met voorspellingen, feiten en succes en waar het 

haar daarbij om te doen is; 
• welke houding men inneemt tegenover de aanpak van de milieubeweging; 
• welk risico deze aanpak met zich meebrengt. 

 

 
Einde 
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Tekst 1 
 

Een staaltje van menselijk kunnen 
 

 
1  Het poëtische beeld ’eenzame stilte’ 

heeft in het tijdperk van de massamobiliteit 
een nieuwe lading gekregen. Vroeger, vóór de 
samenleving zich massaal in beweging zette, 
kwam de stilte tot haar recht in een omgeving 5 

waarin men zich eenzaam kon wanen. Nu is 
de stilte zélf eenzaam geworden, omringd 
door bedrijvigheid en beweging alom. Dit 
gedachtespinsel kwam bij mij op tijdens een 
fietstochtje langs de vogelplas Starrevaart.  10 

2  Langs de Starrevaart staat een bord van 
de provincie met daarop – naast informatie 
over de vogelpopulatie – het verzoek de rust 
niet te verstoren. Met het geluid van voort-
razend snelverkeer op de achtergrond komt dat 15 

verzoek zonderling over, net zo mal als de uit-
nodiging te genieten van de vogelgeluiden. 
Het bord, dat associaties oproept met een 
afgelegen natuurgebied waar stilte heerst, 
heeft een vervreemdend effect op de lezer, die 20 

zich op een steenworp afstand bevindt van een 
van de drukste snelwegen van het land, de A4 
tussen Amsterdam en Den Haag. Met dat mis-
plaatste bord en die vogelplas die thuishoort in 
een weids, ongestoord landschap maar niet 25 

hier, afgezoomd door het permanente geraas 
van een eindeloze stroom auto’s, is dit een 
wezenloze plek. De provinciale overheid heeft 
hier illusiepolitiek met het landschap be-
dreven. Dat bedrog is voor iedereen zichtbaar 30 

en hoorbaar. 
3  Ik vind de Starrevaart exemplarisch 

voor een landinrichting waarbij natuur is ge-
degradeerd tot decorstuk van een autosnelweg, 
een ornament in een urbane omgeving. Ook 35 

het verschijnsel dat hier het lawaai van de 
autosnelweg wordt genegeerd als probleem, is 
naar mijn idee typerend voor de wijze waarop 
wij onze leefomgeving benaderen. Klaar-
blijkelijk hebben we ons neergelegd bij de 40 

teloorgang van de stilte in de randstad en de 
meeste delen van het land. In toenemende 
mate leven we met het geluid van auto’s op de 
achtergrond. Stilte wordt een herinnering van 
de oudere generatie. 45 

4 Schrijver Geert Mak heeft met 
betrekking tot die stilte eens vastgesteld dat 
het in de randstad overal ”dreunt en bromt”. 
Hij signaleert een opvallende wisseling van 
leefsferen van stad en platteland. Vanouds 50 

hoort stilte bij het platteland en herrie bij de 
stad, als centrum van menselijke activiteit. 
Mak stelt vast dat je in sommige steden 
midden op de dag de stilste plekjes kunt aan-
treffen, wat een contrast vormt met de voort-55 

durende geluidshinder op het platteland. Hij 

wijt deze wisseling aan de verandering die 
Nederland onder invloed van de dynamisering 
van het leven sinds de Tweede Wereldoorlog 
heeft doorgemaakt. Mensen bewegen zich met 60 

toenemende snelheid van de ene ervaring naar 
de andere, ”Nederlanders wonen niet meer, ze 
bewegen”. 

5 Als er geen bescherming bestaat tegen 
geluidshinder, ontstaan er gevoelens van 65 

onlust en onmacht die zich uiten in agressie en 
onverschilligheid voor de omgeving, zo blijkt 
uit tal van bronnen. Geluid dat we niet kunnen 
plaatsen, kan desoriëntatie en angst veroor-
zaken. De toenemende akoestische vervuiling, 70 

vooral door het verkeer, maakt steeds meer 
mensen ziek. Rond de Londense luchthaven 
Heathrow neemt het aantal mensen in 
psychiatrische ziekenhuizen evenredig toe met 
de groei van het luchtverkeer. Uit onderzoek 75 

in Frankrijk blijkt dat geluidsoverlast op het 
werk verantwoordelijk is voor elf procent van 
de bedrijfsongevallen en vijftien procent van 
het ziekteverzuim. 

6  Ik heb er lang over gepiekerd waarom 80 

ik zelf, ondanks mijn gewenning aan de 
prominente plaats die de auto in de moderne 
maatschappij inneemt, het lawaai van een 
snelweg in de stad zo moeilijk te verdragen 
vind. Naar mijn idee ligt één van de oorzaken 85 

in de monotonie en de oneindigheid van dit 
geluid. Burengerucht, de herrie van een café, 
het lawaai van een openluchtfestival zijn 
vormen van geluidshinder die horen bij het 
stadsleven. Het zijn bovendien geluiden waar-90 

van van tevoren vaststaat dat ze eindig zijn. 
De overlast is tijdelijk en daarmee dragelijk. 
Het kenmerk van het lawaai van de snelweg is 
daarentegen dat het er altijd zijn zal. Het is 
geluid zonder begin en zonder eind. Verzet 95 

tegen dergelijk geluid heeft geen zin. Het 
lawaai van de snelweg is in een stad een ver-
vreemdende ervaring. Een stad is een plaats 
om te vertoeven, een auto een middel om zo 
snel mogelijk een plek te passeren. Het geluid 100 

van immer voortrazende auto’s is wezens-
vreemd aan de verblijfsfunctie van een stad. 

7  De teloorgang van de stilte in het land-
schap is – daar heeft Geert Mak gelijk in –  
niet verrassend in een samenleving die aan 105 

beweging een hoge waarde toekent. Beweging 
is in de westerse samenleving synoniem met 
dynamiek, en dynamiek is onontbeerlijk voor 
de vooruitgang. Stilte, het ontbreken van 
beweging, wekt de associatie met een gebrek 110 

aan dynamiek. Stilstand heet dan ook achter-
uitgang. Sinds de industriële revolutie beleeft 
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de westerse maatschappij een permanente 
versnelling van het leven. 

8 Het effect van de exponentieel 115 

groeiende mobiliteit in de moderne samen-
leving is dat de betrokkenheid van mensen bij 
hun leefomgeving afneemt. Het verplaatsen 
verdringt het verblijven. Het verschijnsel dat 
een huis generatie na generatie in het bezit is 120 

van één familie is een fenomeen uit vervlogen 
tijden. Gemiddeld schijnt een huis iedere 
zeven jaar nieuwe bewoners te krijgen. ”De 
plaats van uitverkiezing uit het verleden, de 
eigen plek die bij iemand hoorde, is vervangen 125 

door de plaats van vertrek en aankomst”, zo 
meent de Franse architect Virilio. Het verschil 
tussen vroeger en nu is, volgens hem, dat 
mensen van ingezetenen van een stad 
inzittenden van een voertuig zijn geworden. 130 

Steeds meer ruimte zal nodig zijn voor een 
bevolking die veelvuldig onderweg is en 
minder dan ooit woont. 

9 De expanderende mobiliteit werkt een 
toenemende onverschilligheid jegens de om-135 

geving in de hand. Iemand die zich verplaatst, 
heeft doorgaans weinig boodschap aan de weg 
waarlangs hij rijdt. Door de auto veranderden 
landkaarten in wegenkaarten. We gebruiken ze 
om te kunnen zien wat we kunnen vermijden, 140 

niet wat er valt te ontdekken. Het landschap 
aan weerszijden van wegen is geen omgeving 
om te vertoeven, maar om te passeren. Geen 
passant ervaart het gebrek aan stilte hier als 
een probleem. Ook de vormgeving van deze 145 

plekken is afgestemd op passage, niet op 
verblijf, dus op tijdelijkheid, niet op per-
manentie. Dat verklaart wellicht ook de 
onbestemde, oppervlakkige architectuur van 
weidewinkels, wegrestaurants en meubel-150 

boulevards langs snelwegen. Uit de aard van 
hun functie zijn dat geen plekken waaraan 
mensen zich zullen binden. De Franse antro-
poloog Augé schetst dit postmoderne land-
schap als een anonieme ruimte waarin de 155 

toekomstige gebruiksmogelijkheid van meer 
waarde is dan de historische dimensie, de 
economie een zwaarder gewicht heeft dan de 
natuur en beweeglijkheid een hogere waar-
dering krijgt dan plaatsgebondenheid. 160 

10  Dankzij de moderne vervoersmogelijk-

heden is onze actieradius groter dan ooit en 
kunnen we in één vakantie meer steden, 
dorpen en streken bezoeken dan onze voor-
ouders in hun hele leven. De paradox is dat 165 

voor de moderne toerist geldt dat hoe méér hij 
kan bezoeken, hoe minder hij ziet. Het besef 
dat er dankzij auto, trein en vliegtuig zoveel 
valt te bezichtigen, geeft de reiziger haast. De 
ritmeversnelling van ons leven creëert zo 170 

oppervlakkigheid. Een tweede paradox is dat 
er dankzij het feit dat we steeds grotere afstan-
den kunnen overbruggen, allerlei voorzie-
ningen zoals ziekenhuizen, scholen en winkels 
op grotere afstand van elkaar gebouwd kunnen 175 

worden. Kortom, vervoer dat wordt aange-
prezen omdat het bestemmingen dichter bij 
elkaar brengt, heeft juist het effect dat deze 
doelen van elkaar verwijderd raken. Verkeer 
genereert verkeer, met als gevolg dat de stilte 180 

verder in het gedrang komt. 
11  Het valt op dat de overheid als com-

pensatie voor het verlies aan landschap – het 
gevolg van allerlei projecten als wegen, hoge-
snelheidsspoorlijnen en een nieuwe lucht- 185 

haven – steevast de ontwikkeling van nieuwe  
’natuur’ aankondigt. Dat past uitstekend in haar 
moderne filosofie van de maakbaarheid van de 
samenleving. Komen we natuur te kort, dan 
maken we er gewoon wat bij. Maar, zoals de 190 

filosoof Lemaire opmerkt, de vernietiging van 
de natuur heeft met de ontwikkeling van 
nieuwe natuur gemeen, dat het landschap zijn 
geschiedenis wordt ontnomen. Met de ver-
dwijning van de sporen die het verleden heeft 195 

nagelaten, verliest het landschap ijkpunten  
voor de herinnering van mensen. Dat kan de 
achteloosheid jegens de omgeving vergroten, 
met als gevolg het ontstaan van nieuwe 
wezenloze plekken. 200 

12  Ter afsluiting een citaat van Koos van 
Zomeren over de verwording van het Neder-
landse landschap: ”De Nederlandse natuur is 
in korte tijd veranderd in het tegendeel van 
wat zij altijd geweest is, van een herinnering 205 

aan menselijk onvermogen in een staaltje van 
menselijk kunnen. Vroeger slingerde een 
riviertje omdat dat riviertje dat wou, nu omdat 
het waterschap dat wil. Natuur wordt feestelijk 
geopend, of verplaatst als ze in de weg zit.”210 

 
 naar: Marcel ten Hooven 
 uit: Trouw, 5 juni 1999 
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Tekst 2 
 
 

Bevlogenheid verslaat deskundigheid 
 
 

1  De ondergang van de wereld houdt de 
mensheid al eeuwenlang bezig. In de oudheid 
waren het vooral priesters en sterrenkundigen die, 
in opdracht van de heersende koning of keizer, 
probeerden uit te rekenen hoe lang het nog zou 
duren voor de wereld zou vergaan. Deze geleerden 
kwamen vaak tot de conclusie dat die ondergang 
niet lang meer op zich zou laten wachten en 
waarschuwden voor het naderende einde. Ook in 
latere tijden heeft het ondergangsgeloof vele 
uiteenlopende verschijningsvormen en tal van 
verkondigers gekend. Steeds vond er wel een 
historische gebeurtenis plaats, zoals een oorlog, 
een hongersnood of een natuurramp, die voedsel 
gaf aan bespiegelingen over het einde der tijden. 

2  Ook in onze tijden van weelde en 
voorspoed steekt het geloof in een naderende 
ondergang regelmatig de kop op. Veel mensen 
zijn ontvankelijk voor de boodschappen van de 
hedendaagse onheilsprofeten. Zij hebben het 
gevoel dat de mens niet zomaar straffeloos zijn 
eigen genoegens kan blijven najagen en op den 
duur zal moeten betalen voor de achteloze en 
spilzieke manier waarop hij met de natuurlijke 
hulpbronnen omspringt. 

3  Het besef van een naderende ondergang is 
meer op angstgevoelens gebaseerd dan op 
wetenschappelijke inzichten. Deze angstgevoelens 
worden door de milieubeweging doelbewust 
aangewakkerd. Zij houdt de mensen voor dat het 
leven op aarde ernstig wordt bedreigd en zij 
waarschuwt dan ook onophoudelijk tegen het 
onheil dat de mensheid bezig is over zichzelf af te 
roepen. Het opmerkelijke aan de milieubeweging 
is dat zij haar voorspellingen doet op grond van 
onvolledige gegevens, op grond van niet-
wetenschappelijke vooronderstellingen en op 
grond van de meest verschrikkelijke 
doemscenario's. Het zou de milieubeweging sieren 
als zij ruiterlijk zou erkennen dat de 
betrouwbaarheid van haar voorspellingen daarom 
niet zo groot is. Ze is echter bang daarmee haar 
imago - de milieubeweging wil zich voordoen als 
de enige instantie met een juiste visie op de 
gevaren die ons bedreigen - te ondergraven. 

4  In de jaren zeventig ontfermde de 
milieubeweging zich over de nalatenschap van de 
econoom Malthus (1766-1834). Die stelde dat de 
explosieve groei van de wereldbevolking geen 
gelijke tred hield met de ontginning van 
bodemrijkdommen en met de voedselproductie. 
De strijd om de hele wereldbevolking van 
voldoende voedsel te voorzien, leek in de ogen 
van de milieubeweging definitief verloren. Grote 

hongersnoden met miljoenen slachtoffers zouden 
niet meer te vermijden zijn. Spoedig zouden niet 
alleen Afrika en de achterbuurten van Azië de 
treurige aanblik bieden van creperend leven, ook 
Amerikanen en Europeanen zouden er volop mee 
te maken krijgen. 

5  De voorspelde catastrofe bleef tot dusverre 
echter uit. Dankzij de waarschuwingen van de 
Club van Rome1) - zeggen sommigen. Die heeft de 
mensheid aangespoord tot meer inventiviteit in het 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor de 
échte milieuactivist evenwel, heeft de 
waarschuwing voor de akelige dingen die gaan 
komen, niets aan actualiteit ingeboet. Dat de 
catastrofe zich niet heeft voltrokken volgens het 
scenario van de Club van Rome, wil niet zeggen 
dat de gevaren van onbeperkte economische en 
industriële groei zijn bedwongen. Integendeel. De 
symptomen van de kwaal zijn slechts aan het oog 
onttrokken. Van het afwenden van de ondergang 
zal geen sprake zijn zolang de consument zichzelf 
geen beperkingen weet op te leggen. 

6  Ondertussen is de gemiddelde wereldburger 
beter gevoed dan ooit. Honger is vooral het gevolg 
van (burger)oorlogen, natuurrampen en 
onvolkomenheden in de voedseldistributie. De 
groei van de wereldbevolking blijft al enige tijd 
achter bij die van de agrarische productie. En de 
zeeën, die volgens de onheilsprofeten van weleer 
omstreeks 1980 zouden zijn leeggeplunderd, zijn 
jaarlijks goed voor 110 miljoen ton vis - tegen 60 
miljoen ton in 1969. Hoewel daarmee niet gezegd 
is dat de productiegroei tot in lengte van jaren zal 
aanhouden, hebben de pessimisten vooralsnog de 
schijn tegen zich.  

7  De zure regen was ook zo’n verschijnsel dat 
door toedoen van de milieubeweging voor grote 
onrust zorgde. Op het moment, begin jaren 
tachtig, dat wetenschappers nog bezig waren met 
de inventarisatie van het probleem, sloeg de 
milieubeweging alvast groot alarm. De 
Amerikanen werden voorbereid op de wisse dood 
van hun bossen. Terugdringing van de uitstoot van 
zwaveldioxide zou de omvang van het grote 
sterven misschien nog enigszins kunnen vertragen, 
maar de tot bezinning gekomen mens zou niet 
meer bij machte zijn het proces te stoppen. In 
Duitsland namen ramptoeristen alvast afscheid 
van hun eeuwig ruisende wouden. Des te meer 
verbazend was de betrekkelijke nuchterheid 
waarmee zo’n vijftien jaar later werd gemeld dat 
het Zwarte Woud - dat op dat moment  Europa’s 
meest uitgestrekte bomenkerkhof zou hebben 
moeten zijn - ongekend vitaal bleek te zijn. Sinds 
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1901, zo bleek uit rapporten van de inspectie, had 
het nog nooit zo’n grote soortenrijkdom en zo’n 
uitbundige groei te zien gegeven. Uit soortgelijk 
onderzoek in de Verenigde Staten en Canada 
bleek eveneens dat de opwinding over de zure 
regen op z’n minst voorbarig was.  

8  De milieubeweging vermijdt echter 
hardnekkig de indruk te wekken dat ze succes 
heeft met haar waarschuwingen tegen een 
aftakelend milieu. In een brief aan de Volkskrant 
betoogden de directeuren van de Stichting Natuur 
en Milieu, Greenpeace Nederland, en de 
Vereniging Milieudefensie in 1997 dat ”de 
vaststelling dat de milieuverloedering nu veel 
minder snel toeneemt en soms zelfs afneemt, 
bepaald niet het sein brand meester rechtvaardigt. 
De milieubeweging zou haar opdracht dan wel 
heel slecht verstaan.” Met andere woorden: goed 
nieuws over het milieu verdraagt zich per definitie 
niet met de taak die de milieubeweging zichzelf 
heeft gesteld. Voor de milieubeweging waren de 
feiten met betrekking tot de zure regen geen 
aanleiding het eerder afgekondigde alarm in te 
trekken en dat is typerend. De huidige vitaliteit 
van de bossen zou volgens haar wel eens even 
bedrieglijk kunnen zijn als de bossterfte van twee 
decennia geleden en duidt derhalve niet op een 
normale situatie. Ze zijn voor de milieubeweging 
al helemaal geen reden een wat voorzichtiger 
houding aan te nemen bij het doen van nieuwe 
voorspellingen.  

9  Illustratief is haar onwil nuances aan te 
brengen in haar voorspellingen met betrekking tot 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. Feiten 
die daarmee niet in overeenstemming zijn - zoals 
de groei van de ijskappen op Groenland en de 
Zuidpool - worden genegeerd. Of ze worden 
toegeschreven aan misleide wetenschappers die 
hun ziel hebben verkocht aan - in haar ogen - 
milieuvijandige opdrachtgevers. Mensen met wie 
men niet in debat hoeft te gaan, ”omdat hun 
motieven verdacht zijn” en die beschouwd worden 
als verdedigers van ‘de gevestigde belangen’. En 
op die gevestigde belangen van de grootindustrie 
heeft de milieubeweging het niet zo begrepen.  

10  Dat ondervinden deze weken de 
onafhankelijke Wageningse en Delftse 
wetenschappers die menen dat de risico's van 
gasboring in de Waddenzee verwaarloosbaar zijn. 
Al hun bezweringen over hun zorg voor het milieu 
en de onafhankelijkheid van hun onderzoek ten 
spijt, worden zij afgeschilderd als dienstknechten 
van de aardoliemaatschappijen. De meeste van 
deze deskundigen voorzien een gemiddelde 
bodemdaling van hooguit één centimeter, maar de 
milieubeweging houdt koppig vast aan haar eigen 
standpunt: vijf centimeter.  

11  Om de onderbouwing van de prognose 
bekommert de milieubeweging zich minder dan 
om de effecten van haar protest. De goede zaak 
rechtvaardigt immers, zoals milieuactivist Stephen 
Schneider het ooit uitdrukte, ”versimpelde, 
dramatische uitspraken”. En daarvan getuigen de 
leuzen waarmee de milieubeweging tegen de 
aardoliemaatschappijen ten strijde trekt. De 
kokkel- en de mosselvisserij mogen dan veel 
schadelijker zijn voor de Waddenzee dan een 
beheerste gaswinning, de anonieme 
aardoliemaatschappij vormt een veel dankbaarder 
oorlogsdoel dan de visser, in wie iedereen zich 
wel kan inleven.  

12  Strategische bluf en alarmisme worden de 
milieubeweging echter nauwelijks aangerekend. 
Niet door het publiek - dat volgens de uitkomsten 
van enquêtes milieuactivisten betrouwbaarder 
vindt dan beroepsbestuurders en wetenschappers - 
en niet door de politiek - die zich tijdens het 
Waddendebat meer op emoties dan op argumenten 
beriep. Neutrale deskundigheid is besmet 
verklaard. De bevlogenheid heeft het gewonnen. 

13  De vraag is of de zaak van het milieu op 
lange termijn gediend is met deze aanpak van de 
milieubeweging. Hoeveel valse alarmmeldingen 
kan een mens verdragen? Hoe vaak zal hij zich bij 
wijze van voorzorg de schuilkelder in laten 
sturen? Op het moment dat de milieubeweging 
eindelijk terecht groot alarm slaat, zal misschien 
niemand haar nog willen geloven. En dan zal zich 
pas echt de ramp voltrekken die zij nu juist had 
willen voorkomen.

 
 naar: Sander van Walsum 
 uit: de Volkskrant, 27 november 1999 
 
 
Club van Rome: groep van deskundigen op allerlei terreinen uit de hele wereld, die in de jaren 
zestig een studie verrichtte en tot de alarmerende slotsom kwam dat de meeste natuurlijke 
energiebronnen bijna waren uitgeput. 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 
van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

noot 1 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 19 vragen en een 

samenvattingsopdracht. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Het creatieve monster 

De tekst Het creatieve monster kan onderverdeeld worden in drie delen waar 

achtereenvolgens de volgende kopjes boven geplaatst kunnen worden: 

1 Hoog aanzien van creativiteit in economie en samenleving 

2 Nadelige kanten van grote rol creativiteit in persoonlijk leven 

3 Vraagtekens bij beleid bedrijfsleven. 

1p 1 Bij welke alinea begint deel twee? 

1p 2  Bij welke alinea begint deel drie? 

Het tekstgedeelte van alinea 3 tot en met 7 kan onderverdeeld worden in drie delen: 

deel 1: alinea 3; 

deel 2: alinea 4, 5 en 6; 

deel 3: alinea 7. 

Binnen dit geheel vervult elk deel een eigen functie. Benoem die functie door voor elk deel 

één van de volgende functiewoorden te kiezen: aanleiding, conclusie, definitie, oplossing,

samenvatting, tegenwerping, vaststelling, voorbeelden.

1p 3  Welk functiewoord past bij deel 1? 

1p 4  Welk functiewoord past bij deel 2? 

1p 5  Welk functiewoord past bij deel 3? 

Tegenwoordig werkt iedereen onder druk. In tijden van recessie grijpt men zoals in een 

aanval van paniek terug op ‘beproefde concepten’, totdat deze volledig spaak lopen. Het 

gevolg is dat niemand het nog heeft over creativiteit. De persoonlijke, economische en 

politieke toekomst wordt tegenwoordig bij voorkeur zo somber mogelijk afgeschilderd. 

Voor sommige mensen is dat gunstig: waar niemand meepraat, staat de hiërarchie zo 

stevig als een rots en wordt de eigen positie niet door nieuwkomers bedreigd. Problemen 

zijn er genoeg, maar de oplossingen zoekt men steeds vaker in het wegnemen van 

verkeerde verwachtingen en het uitwissen van dromen. 

Waarom valt zo veel mensen niets meer in? Waarom is uitgerekend in deze tijd waarin zo 

veel opgelost moet worden, geestelijke verveling een epidemische ziekte? Waarom laten zo 

veel mensen zich ketenen door oude denkwijzen? Waarom mag creatief denken niet meer? 

Naar: Peter Weiler, Verhoog uw creatief denkvermogen, 1998.

3p 6  Welk wezenlijk verschil in waarneming is er met betrekking tot het verschijnsel creativiteit 

in het bedrijfsleven tussen Tijn Sadée, zoals in alinea 1 tot en met 6 is verwoord, en Peter 

Weiler (zie bovenstaand tekstfragment)? 

Neem in je antwoord zowel de waarneming van Sadée als van Weiler op. 

Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 

In regels 66–67 spreekt de auteur van “onrust” en “mislukking”. 

1p 7  In welke alinea vooral gaat hij in op deze beide verschijnselen? 

A alinea 8 

B alinea 9 

C alinea 10 

D alinea 11 

“Soms denk … me dat.” (regels 124–127) 

1p 8  Wie is de ik-figuur in dit citaat? 

A de auteur 

B de fotojournalist 

C een kennis van de auteur 

D een kennis van de fotojournalist 

“‘Iets in de media willen doen’ is het beste voorbeeld.” (regels 123–124) 

2p 9  Wat wil de auteur met dit voorbeeld duidelijk maken over artistieke ambities? 

Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden. 

tekstfragment 
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“Maar te vrezen valt, dat zij blind is voor deze raadgevingen.” (regels 165–167) 

1p 10  Waarop is die vrees gebaseerd? 

A Op haar gebrek aan respect voor echte kunstenaars. 

B Op haar hardnekkigheid en zelfoverschatting. 

C Op haar onkunde en onwetendheid. 

In de regels 178–179 is sprake van “de paradox van de kunstzinnige burger”. 

1p 11  Welke uitspraak met betrekking tot deze paradox is juist? 

De kunstzinnige burger probeert origineel te zijn, maar 

A beseft niet dat dit streven vandaag de dag weinig bijzonder is. 

B heeft niet door dat de cultuur slechts gebaat is bij routine. 

C is te angstig om zijn artistieke doelen te bereiken. 

D kan door een gebrek aan talent zijn ideaal niet verwezenlijken. 

1p 12  Welke uitspraak met betrekking tot de opvattingen van Patricia de Martelaere  

(zie alinea 15) is juist? 

A Haar opvatting is een ondersteuning van de opvatting van de auteur, want ook de auteur 

vindt dat het streven naar uniek-zijn meestal alleen maar negatieve gevolgen heeft. 

B Haar opvatting is een ondersteuning van de opvatting van de auteur, want ook de auteur 

vindt dat het streven naar uniek-zijn meestal voortkomt uit angst en frustratie. 

C Haar opvatting wordt door de auteur bestreden, want de auteur vindt dat de burger die naar 

originaliteit streeft de routine juist ontvlucht. 

D Haar opvatting wordt door de auteur bestreden, want de auteur vindt dat de cultuur juist niet 

gebaat is bij een samenleving waarin de routine een grote rol speelt. 

2p 13  Welke twee verschillende gevoelens veroorzaken of versterken in mensen de drang tot 

creativiteit, gelet op alinea 14 en 15?  

“Illustratief is… hebben bezuinigd.” (regels 185–187) 

1p 14  Wat kan uit het voorbeeld worden opgemaakt? 

A Door bezuinigingen zullen de banken op den duur veel klanten verliezen. 

B Het bedrijfsleven weet de talenten van werknemers onvoldoende te benutten.  

C Het streven naar originaliteit ontaardt in het bedrijfsleven in routine. 

D Werknemers die beweren creatief te zijn, zijn dat in de praktijk dikwijls juist niet. 

De titel van de tekst luidt “Het creatieve monster”. 

4p 15  Geef twee verschillende, uit de tekst af te leiden redenen waarom creativiteit iets 

monsterlijks zou hebben. 

Nummer deze redenen en gebruik per reden niet meer dan 15 woorden.

1p 16  Welke conclusie kan getrokken worden na lezing van de slotalinea? 

A Creativiteit is een noodzakelijke voorwaarde om in het bedrijfsleven gedisciplineerd te 

kunnen werken. 

B De activiteiten in de creatieve wereld hebben feitelijk weinig met kunstzinnigheid en 

fantasie te maken. 

C Professionele creativiteit stelt geheel andere eisen dan in de zakelijke buitenwereld 

doorgaans wordt verondersteld. 

D Regelmaat en orde zijn kwaliteiten die vandaag de dag in het bedrijfsleven weinig worden 

aangetroffen. 

1p 17  Welke zin drukt het beste de hoofdgedachte uit van de tekst Het creatieve monster?

A Het geloof dat in ieder van ons een kunstenaar schuilgaat, heeft een prikkelend effect op 

individuele burgers en groeperingen in de samenleving. 

B Het is doorgaans beter tevreden te zijn met een weinig creatief beroep dan zich geforceerd 

over te moeten geven aan de door de werkgever opgelegde eis tot creativiteit. 

C In onze maatschappij treffen wij een verkeerde omgang met het verschijnsel creativiteit aan, 

die schadelijk is voor personen en bedrijven. 

D Wie op zoek gaat naar de kunstenaar in zichzelf, dient zich te realiseren dat hem 

ontberingen wachten en teleurstelling op de loer ligt. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 18  Hoe kan het schrijfdoel van de tekst Het creatieve monster het beste worden getypeerd? 

A betogend 

B tot handeling aansporend 

C uiteenzettend

D vermakend 

Creativiteit is meer dan actieve vrijetijdsbesteding, zoals knutselen, pottenbakken en 

schilderen van traditionele motieven. Bij creativiteit kunnen we denken aan bijzondere 

scheppingen van componisten, schrijvers, schilders, uitvinders en wetenschappers. 

Creativiteit zit echter ook in de fantasie van een kind, in dromen, in originele oplossingen 

voor huis-tuin-en-keukenproblemen of in fantasierijke vormen van uitnodigingen, feesten, 

brieven of felicitaties. Creativiteit is iets voor elk mens, voor elke situatie, hoe gewoon 

ook, die ongewone vondsten, ideeën en daden vraagt of mogelijk maakt.

Naar: Siegfried Preiser, Meer succes door creatief denken, 1997 

3p 19  Wat is het wezenlijke verschil in opvatting over creativiteit tussen Tijn Sadée en Siegfried 

Preiser? Neem in je antwoord zowel de opvatting van Sadée als van Preiser op. 

Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden 

Tekst 2 Veiligheid is een illusie 

21p 20  Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden van 

de tekst Veiligheid is een illusie. Uit je samenvatting moet voor iemand die de 

oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:  

• wat in de ogen van de auteur belangrijke observaties zijn met betrekking tot het verschijnsel 

angst (noem vijf verschillende observaties of kenmerken);  

• hoe de huidige omvang van het verschijnsel angst kan worden verklaard; 

• hoe de politiek op het verschijnsel angst reageert en wat het (nadelige) gevolg is; 

• wat het verschil is tussen gevaren en risico’s en hoe mensen hun gevoel van onveiligheid 

bestrijden; 

• hoe en met welk argument de schrijver dit gedrag beoordeelt; 

• welk advies hij aan zijn oordeel verbindt en wat zijn argument daarvoor is. 

Einde 

tekstfragment 
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Woensdag 19 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Tekstboekje 
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Tekst 1 

Het creatieve monster 

 1   Ze heeft een mooie baan aan de hoge-

school. Administratief werk. Vooruit, de 

functieomschrijving maakt misschien geen 

verpletterende indruk tijdens de schoolreünie, 

maar het is nuttig werk, geheel in overeen-5

stemming met haar opleiding. Ze maakt eerste-

jaarsstudenten, op zoek naar antwoorden, weg-

wijs in het onderwijslabyrint. Nuttig en dank-

baar werk. En nog goed betaald ook. Wat heeft 

ze te klagen? Ze heeft heel veel te klagen. Want 10

ze kan haar ei niet kwijt. Het is niet creatief 

genoeg, het werk. “Ik kan me niet uiten.” 

 2   Creativiteit, zelfactualisatie, de kans je te 

kunnen ontplooien – de nieuwe werknemer 

berust allang niet meer in een betrekking die 15

past bij zijn diploma’s en bewezen capaciteiten. 

De lat wordt hoger gelegd, op zweefniveau, 

want in de nieuwe werkomgeving wil de werk-

nemer ‘zijn creatieve ik’ vinden, zijn emoties 

en fantasieën tot uiting kunnen brengen, van 20

zijn werkend bestaan een kunstwerk maken. 

‘Iets met mensen doen’, dat lange tijd de ver-

langlijst van de sollicitant aanvoerde, is nu 

vervangen door ‘lekker creatief bezig zijn, het 

liefst in de media’. 25

 3   Nog nooit was het uitoefenen van een 

creatief beroep zo populair en statusverhogend 

als in de huidige economie. Begrippen als tem-

perament, inspiratie en vrolijke chaos worden 

door de meest fantasieloze types gehanteerd 30

met een ernst alsof ze zojuist de laatste hand 

hebben gelegd aan een meesterwerk. 

 4   Vooral werkgevers van internetbedrijven 

proberen hun medewerkers ervan te overtuigen 

dat ze kunstenaars zijn, constateerde Andrew 35

Ross, econoom aan de New York University, 

die onderzoek deed naar de arbeidsomstandig-

heden in de nieuwe economie. In hun boek 

Kunstenaars in de beleveniseconomie schetsen 

Joseph Pine en James Gilmore een economie 40

waarin werk theater is en elke onderneming 

haar eigen podium creëert. 

 5   Ook in de media wordt de status van 

homo ludens, de spelende mens, verheerlijkt. 

Heroïsche verhalen over mensen die hun baan 45

in de harde sector verruilden voor een creatief, 

ambachtelijk beroep als meubelmaker, edel-

smid of schrijver, kunnen in de bladen rekenen 

op een buitenproportionele dosis aan sympathie 

en respect, alsof ze zich als martelaren hebben 50

ontdaan van de ketenen van het moderne 

bestaan. Iedereen die maar enig blijk geeft van 

literaire of anderszins artistieke ambitie, wordt 

met alle egards ontvangen in nieuwsshow en 

praatprogramma. Het onbeduidende dichtbun-55

deltje van de debutant is genoeg voor een 

etmaal media exposure.

 6   “Ik wil leven voor de essentie”, zei 

onlangs een ex-advocaat die nu een kleine, 

spirituele uitgeverij runt. Leve de bevrijding 60

van de advocaat! Leve de creatieve mens die de 

weg terug naar de essentie heeft gevonden! 

 7   Vanwaar al die hulde? In ieder van ons 

schuilt een kunstenaar, willen de creatieve 

therapeuten en motivatiegoeroes ons doen ge-65

loven. Een gevaarlijk dogma, want onrust en 

mislukking liggen op de loer. Welke frustratie 

is groter? Een weinig creatief beroep uitoefe-

nen, of je karakter afpellen, op zoek naar de 

inspiratiebron, en vervolgens oog in oog staan 70

met je eigen saaie, inspiratieloze ik? 

 8   Uit de tijdbestedingsonderzoeken, uitge-

voerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP), blijkt dat er in de populariteit van de 

amateurkunst de afgelopen decennia nauwelijks 75

verandering is gekomen. Nederland volgt mas-

saal fotografie-, schrijf- en pottenbakcursussen. 

Overdag leraar, maar ’s avonds zwoegen aan 

die veelbelovende debuutroman. Een miljoen 

Nederlanders, volgens NIPO-onderzoek in 80

1997, werkt in zijn vrije tijd aan een manu-

script, filmscenario of dichtbundel; KreaDoe, 

de grootste internationale hobbybeurs, trekt 

jaarlijks honderdduizend bezoekers; zes-

honderdduizend Nederlanders besteden meer 85

dan een uur per week aan hun zanghobby; bal-

letscholen kunnen de toeloop amper verwerken 

en iedere provinciestad beschikt over minstens 

één tangosalon. 

 9   Volgens SCP-onderzoeker Jos de Haan, 90

die gegevens bijhoudt over de kunstzinnige bur-

ger, is de Nederlander van oudsher een drukbe-

zette amateur-kunstenaar. Het ‘Bildungs-

ideaal’, het belang van een brede culturele ont-

wikkeling, heeft altijd hoog aangeschreven ge-95

staan. De Haan: “De nadruk op creativiteit is 

groter geworden. Vooral mensen uit de hogere 

beroepssectoren hebben de behoefte zich in 

creativiteit te onderscheiden.”  

 10   Tegelijkertijd stelt De Haan dat de jach-100

tigheid van het moderne leven niet erg bevor-

derlijk is voor toewijding aan kunst. “De rust en 

de concentratie die hiervoor nodig zijn, lijken te 

ontbreken. De cultureel-actieve is steeds vaker 

een zappende omnivoor die aan meerdere 105

activiteiten deelneemt, maar minder intensief.” 

Veel cursisten vervallen in het patroon van de 

hobby hopper: gisteren fotografie, morgen edel-

smeden, volgende week videomontage. Voor 

wie zijn creatieve potentie niet al te serieus 110
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neemt, is het een aangenaam en afwisselend 

tijdverdrijf. Maar de cursussen in de avonduren 

worden ook bezocht door mensen die op zoek 

zijn naar een nieuwe levensvervulling. Voor 

hen kan de zoektocht pijnlijk zijn, want de kans 115

op teleurstelling is groot. Ze leiden een ruste-

loos, tweeslachtig bestaan: in de huidige baan 

vinden ze geen voldoening meer en de ambitie 

het leven een kunstzinnige draai te geven, gaat 

gepaard met onwetendheid. Alsof die artistieke 120

toekomst zo veelbelovend en meeslepend zou 

zijn.

 11   ‘Iets in de media willen doen’ is het beste 

voorbeeld. “Soms denk ik: ik ga gewoon doen 

wat jij doet. Lekker kiekjes maken, op repor-125

tage naar verre landen, een vrij en creatief be-

roep. Héérlijk lijkt me dat.” De bevriende foto-

journalist windt zich allang niet meer op als hij 

met deze stompzinnigheid wordt geconfron-

teerd. Iedere week meldt zich wel een kennis 130

van hem die het om wat voor reden dan ook 

niet meer ziet zitten in accountancy, advocatuur 

of onderwijs, en in zijn vrije tijd wel een aardi-

ge foto maakt. 

 12   Moet de fotograaf zijn kennissen duide-135

lijk maken dat er meer bij komt kijken? Om wat 

te noemen: talent, opleiding, werkervaring, het 

opbouwen van een netwerk, een stijl, techniek, 

durf en doorzettingsvermogen? Verspilde moei-

te, want de artistieke drang is hardnekkig en de 140

zelfoverschatting groot. 

 13   Dat-kan-ík-ook, die overtuiging mani-

festeert zich in de Nederlandse cultuur. Met de 

jaarlijkse vrijmarkt tijdens Koninginnedag als 

dieptepunt. Met een volk dat massaal de open-145

lucht opzoekt om op aanstellerige wijze zijn 

halftalenten te tonen. In welk ander beschaafd 

land durft men zich zo te kijk te zetten? 

Vrijmarkt volksvermaak? De schaamteloosheid 

en de zelfoverschatting duiden eerder op een 150

gebrek aan respect voor de echte kunstenaars. 

 14   Het gemene van het creatieve monster is 

dat de artistieke drang veelal meer wordt inge-

geven door minderwaardigheidsgevoelens dan 

door aanleg en noodzaak. De administratrice bij 155

de hogeschool zou meer voldoening in haar 

werk vinden als ze zich niet zo liet opjutten 

door het in de media gepresenteerde ideaalbeeld 

van de vrijgevochten, creatieve mens. Ze zou 

zelfs alle creativiteit die in haar sluimert kun-160

nen aanwenden om in haar huidige werk te 

excelleren – en kunst aan geoefende kunste-

naars te laten. Zij zou beter ’s avonds het nood-

lijdende professionele theatergezelschap eens 

kunnen verrassen met haar bezoek. Maar te 165

vrezen valt, dat zij blind is voor deze raadge-

vingen. 

 15   Originaliteit. Jezelf onderscheiden. Uniek 

zijn. Over de ziekelijke angst van de westerling 

voor herhaling en stagnatie deed de Vlaamse 170

filosofe/publiciste Patricia de Martelaere on-

langs tijdens een symposium een verrassende 

uitspraak: “Hoe beschaafder de cultuur, hoe 

groter de routine, en hoe groter de waarde die 

dus wordt gehecht aan originaliteit. Maar helaas 175

wordt daarmee ook de neiging sterker het origi-

nele te laten ontaarden in routine.” Hiermee legt 

De Martelaere de paradox van de kunstzinnige 

burger bloot: in zijn streven naar uniek-zijn is 

hij een saai kuddedier. 180

 16   Interessant is de vraag in hoeverre de 

economie door collectieve gevoelens van min-

derwaardigheid en het verkeerd benutten van 

aanleg en vaardigheden van de werknemers 

wordt ondermijnd. Illustratief is de situatie bij 185

de banken, die op service en persoonlijk contact 

hebben bezuinigd. De man die ooit als balie-

medewerker begon omdat hij het leuk en uit-

dagend vond ‘iets met mensen te doen’, zit 

straks ergens op de vijfde verdieping achter een 190

terminal: geen vonkje betrokkenheid meer te 

bekennen. Niet verwonderlijk dat de baliemede-

werker al zijn positieve energie en gedachten 

bewaart voor na werktijd, als hij het manuscript 

van zijn debuutroman weer ter hand neemt. 195

 17   Hoeveel creatieve beroepen kan een 

westerse economie verdragen? “Het komt over-

een met het aantal artiesten dat je in een gezel-

schap kunt verdragen”, zegt cultuureconoom 

Arjo Klamer. “Ik schat één op tien.” Volgens 200

Klamer geeft de creativiteitshype de leegte van 

nu aan. “Met hoeveel geld je verdient, heb je 

geen goed verhaal meer. Dus zijn we druk 

bezig ons leven te vullen met verre reizen en 

schildercursussen. Het is een wanhopig zoeken 205

dat je vooral in de zakelijke wereld aantreft.” 

 18   Het grappige is: in de creatieve wereld 

treft men juist verzakelijking en verharding aan. 

In de theater- en reclamewereld heerst vaak een 

strenge discipline. Dat moet ook wel, want 210

anders leidt de creativiteit tot niets. Anderzijds 

zie je dat in de aloude harde sector de creatieve 

taal haar intrede doet. Men spreekt er van regie, 

scenario’s en spiritualiteit. Het is een 

romantisch verlangen, maar in de praktijk 215

kunnen mensen en bedrijven maar moeilijk 

overweg met creativiteit. Creativiteit is een 

illusie die we onszelf aanpraten.  

         naar: Tijn Sadée

         uit: de Volkskrant, 6 januari 2001
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Tekst 2 

Veiligheid is een illusie 

 1  De dader heb ik nooit gezien. Toen ik weer bij 

bewustzijn kwam, was hij allang verdwenen. Ik 

zag omstanders met bezorgde gezichten over me 

heen gebogen. Zonder erbij na te denken had ik 

een op de stoep liggend geplet bierblikje voor me 

uit geschopt. Dat is, zo bleek, ’s avonds laat op 

het Leidseplein vragen om moeilijkheden. Het 

blikje stuiterde in de rondte en schampte het 

scheenbeen van een vrouw. Voor haar vriend was 

dat een ultieme belediging die gewroken moest 

worden. Hij tikte me op mijn schouder en sloeg 

me, toen ik me beleefd had omgedraaid, met een 

ferme stoot knock-out.  

 2  Zo’n incident past moeiteloos in cultuur-

pessimistische verhalen over de verloedering van 

de samenleving. Toch hebben de gebeurtenissen 

mij niet blijvend verontrust: ik ben nu eenmaal 

Amsterdammer en wel wat gewend. Bang of 

wantrouwend ben ik er niet van geworden. Mis-

schien omdat ik nooit heb gedacht dat de wereld 

ongevaarlijk was. Misschien omdat ik weet dat 

het slaan vanzelf stopt, als je bij een vechtpartij 

niets terugdoet. Misschien omdat ik, bekomen 

van de verbijstering, de schade kon relativeren. 

Het zijn tenslotte maar blauwe plekken, en die 

helen. 

 3  Angst is een vloek. Gevoelens van onveilig-

heid kunnen een verlammende werking hebben. 

Mensen durven ’s avonds de straat niet meer op 

en trekken zich terug. Laatst zat ik bij een lunch-

voorstelling in Amsterdam, met een zaal vol 

oudere mensen. Een dame vertelde dat ze alleen 

nog naar lunchvoorstellingen ging, omdat ze 

’s avonds de stad niet in durfde. Vreselijk. Want 

ze hield zo van theater. 

 4  Angst is voor velen een groot probleem. Maar 

de mate waarin mensen die angst voelen, is dik-

wijls niet gebaseerd op de werkelijke kans die zij 

lopen om slachtoffer te worden. Dat is wat uit de 

statistieken spreekt. Ze laten zien dat de bangste 

mensen niet moeten worden gezocht onder hen 

die het meeste gevaar lopen, maar onder diegenen 

die een relatief kleine kans lopen slachtoffer te 

worden van geweld of criminaliteit. Niet de 

bewoners van de binnenstad, maar die van een 

Vinex-locatie kennen de grootste angst. Niet de 

jongens, maar de meisjes. Niet de jongeren, maar 

de ouderen. Niet de zwarten, maar de witten. 

Waar telkens de eerste groep het meeste gevaar 

loopt, is bij de tweede groep de angst het grootst. 

Onbekendheid met aard en omvang van het 

gevaar vergroot de angst. 

 5  In zijn boek De angstmachine geeft de filo-

soof René Boomkens een prachtige reconstructie 

van dit mechanisme. Hij stelt dat de samenleving 

in vergelijking met honderd jaar geleden veel 

minder gewelddadig is geworden. Vroeger 

werden ruzies veel vaker met de vuist beslecht. 

Toch voelen veel mensen zich nu onveiliger. 

Volgens hem komt dit doordat we ons leven zo 

op orde hebben dat we slecht met tegenslagen 

kunnen omgaan. We weten niet meer hoe we aan 

geweld een plaats kunnen bieden in ons leven en 

dus moet het worden uitgebannen. Maar hoe beter 

dat ons lukt, hoe groter de angst voor het geweld 

wordt. Het is logica die rijken ertoe verleidt zich 

terug te trekken in beveiligde wijken. Zo willen 

ze de onaangepasten buiten houden, maar in feite 

sluiten ze zichzelf op. 

6  Met de opmerkingen van Boomkens wil ik 

geenszins het criminaliteitsprobleem bagatel-

liseren. Vorig jaar is een kwart van de Nederlan-

ders slachtoffer geworden van een misdrijf, zo 

blijkt uit de ICVS, een internationale criminali-

teitsstatistiek. Het is dan ook terecht dat crimina-

liteit de laatste jaren een belangrijke plek heeft 

gekregen op de politieke agenda. Het is echter 

maar de vraag of met meer blauw en meer 

juridische regels de onveiligheidsgevoelens 

werkelijk kunnen worden uitgebannen. 

7  Daling van de criminaliteit heeft niet auto-

matisch een vergroting van het gevoel van veilig-

heid tot gevolg. Twintig jaar geleden hadden de 

bewoners van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam 

door verloedering en overlast van junks reden tot 

klagen. Inmiddels gaat het veel beter met de 

buurt. Het aantal klachten neemt echter niet af. 

Het zijn nu andere bewoners die klagen: niet de 

oude garde, maar de yuppen, die er juist door de 

verbetering van de binnenstad zijn komen wonen. 

Alleen honderd procent veiligheid vinden zij 

genoeg. Onderzoeken tonen echter aan dat niet de 

criminaliteit, maar de dalende tolerantiegrens de 

grootste bedreiging van de leefbaarheid van een 

stad vormt. De veelgehoorde pleidooien voor 

‘zero tolerance’, geen vandalisme tolereren en 

hard optreden, versterken deze tendens.  

8  Deze ‘collectieve smetvrees’ openbaart zich 

niet alleen op het gebied van de openbare orde. 

Ook op andere terreinen wordt veiligheid als het 

hoogste goed beschouwd. Hoewel de kans 

verwaarloosbaar is dat mensen in Nederland 

Creutzfeld-Jacob krijgen door het eten van BSE-

besmet vlees, ruilen mensen massaal hun runder-

lapjes in voor vegetarische vleesvervangers. Om 

het consumentenvertrouwen te herstellen zijn 

peperdure maatregelen nodig. Toch durft geen 

politicus stelling te nemen tegen de volks-

psychose en de zin van deze gigantische uitgaven 

in twijfel te trekken.  

9  De sociologen Hans Boutellier en Bas van 

Stokkum stellen in Justitiële verkenningen dat 
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veiligheid en gezondheid de hoogste politieke 

idealen zijn geworden. Zij laten zien dat de 

verzorgingsstaat zo langzamerhand is ingeruild 

voor een veiligheidsstaat. “Het streven welzijn te 

vergroten (bieden van voorwaarden voor zelf-

ontplooiing) is – zelfs in de politiek – afgelost 

door het streven gevaren en risico’s te reduceren.” 

 10  ‘Angst is een slechte raadgever’, is een 

bekend gezegde. De Franse filosoof Alain Gérard 

Slama, aan wie Boutellier en Van Stokkum hun 

analyse ontlenen, vreest dat een ‘angstige’ over-

heid een slechte raadgever is. Omdat niemand 

tegen veiligheid en tegen gezondheid is, gaat de 

overheid zich verregaand met ons bemoeien om 

ons tegen onszelf te beschermen: gordels om, 

helmen op, niet te vet eten, veel bewegen, slechts 

met mate drinken en vooral nooit, nee nooit 

roken. Slama suggereert dat het gezondheids- en 

veiligheidsideaal aan de burgers is opgedrongen. 

Het tegenovergestelde lijkt me echter waarschijn-

lijker: de burger dringt de overheid haar obsessie 

op. Voor de burger is niet alleen geweld, maar elk 

risico in toenemende mate onverdraaglijk. Dus 

moeten na elke ramp garanties worden gezocht 

dat dit ‘nooit meer’ kan gebeuren.  

 11  Drie maanden geleden werd bekend dat 

eenderde van de kinderen in Amsterdam tussen 

de zeven en de negen jaar nooit buiten speelt. Dat 

fenomeen doet zich in alle westerse steden voor. 

In Engeland is inmiddels vastgesteld dat kinderen 

die in een erg beschermde omgeving zijn 

opgevoed, een grotere kans lopen slachtoffer te 

worden van ongelukken dan kinderen met een 

lossere opvoeding. “Als kinderen opgroeien, 

moeten ze het vermogen ontwikkelen risico’s in 

te schatten, de mogelijkheid krijgen zelf dingen 

uit te zoeken en gevaren te ontdekken”, aldus een 

medewerker van Rospa, een Britse stichting die 

zich bezighoudt met het voorkomen van 

ongelukken, in The Guardian. De gewoonte 

kinderen altijd maar van en naar school te 

brengen, is volgens hem op lange termijn 

schadelijk. Het zou zelfs kunnen leiden tot meer 

dode kinderen in het verkeer.  

 12  Fixatie op veiligheid en gezondheid kan een 

van de grootste belemmeringen worden voor een 

prettig leven. Zij veroorzaakt een fundamentele, 

permanente twijfel, vooral omdat mensen van 

veel dingen het gevaar niet goed kunnen inschat-

ten. Er zijn meer mensen bang voor het vliegtuig 

dan voor de auto, terwijl de kans op een dodelijk 

ongeluk met dat laatste vervoermiddel een stuk 

groter is. Hilarisch is het voorbeeld van de man 

die met een shagje in zijn mond klaagt over de 

vervuilde grond waarop zijn huis is gebouwd. 

Of al die arme rokers van light-sigaretten. Doen 

ze zo hun best om een beetje minder ongezond te 

leven, blijkt dat je van het roken van light-

sigaretten eerder doodgaat. Het veroorzaakt een 

ander soort kanker, dieper in de longen, die later 

wordt ontdekt en vaker is uitgezaaid. 

13  Toch zit er een logica in al deze voorbeelden. 

Om dat te begrijpen moeten we een onderscheid 

maken tussen gevaren en risico’s. Gevaren zijn 

kansen op een ongeluk waarop het mogelijke 

slachtoffer geen enkele greep heeft. Risico’s zijn 

kansen op een ongeluk die het mogelijke slacht-

offer welbewust neemt. Mensen kunnen veel 

beter met risico’s leven dan met gevaren. In een 

vliegtuig zijn mensen overgeleverd aan een goed 

opgeleide piloot, in een auto zijn ze op zichzelf 

aangewezen. Toch zijn ze in een auto minder 

bang, omdat ze het gevoel hebben het proces zelf 

in de hand te hebben. 

14  Mensen zijn geneigd onveiligheidsgevoelens 

te bestrijden door van gevaren risico’s te maken. 

Op die manier beelden ze zich in dat onheil 

beheersbaar is. Dus slikken ze massaal vitamines. 

En wie bang is op straat, gaat een cursus zelf-

verdediging volgen. Na zo’n cursus voelen de 

deelnemers zich niet langer weerloos. En dat 

gevoel werkt bevrijdend. Toch lijkt het mij raad-

zaam om, als je echt wordt overvallen, niet te 

proberen een overvaller te lijf te gaan. Dat kan 

namelijk echt gevaarlijk zijn. 

15  Honderd procent veiligheid en gezondheid is 

onhaalbaar. Daarom is het beter het zelfbedrog te 

staken en de controledwang in te tomen door ge-

varen doelbewust te negeren. Jonge ouders wor-

den soms dagenlang geteisterd door demonische 

angsten voor wat er allemaal met hun kinderen 

kan gebeuren. Wie veiligheid en gezondheid 

relativeert, leeft een stuk prettiger. Misschien 

worden we een keer beroofd of geslagen en 

natuurlijk zondigen we vaak tegen de calvinis-

tische gezondheidsmoraal, maar deze onvoorzich-

tigheid is duizendmaal aantrekkelijker dan te 

leven in de ban van een verlammende angst. 

        naar: Pieter Hilhorst 

        uit: de Volkskrant, 14 april 2001

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 

examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 

van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 

De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen.

Einde 
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te
behalen; het examen bestaat uit 17 vragen en
een samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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���� Tekst 1 Het taboe op klikken moet blijven bestaan

1p 1 � Wat is het belangrijkste schrijfdoel bij de tekst Het taboe op klikken moet blijven bestaan?
A de lezer activeren
B de lezer amuseren
C de lezer informeren
D de lezer overtuigen

De kern van de tekst Het taboe op klikken moet blijven bestaan, alinea 2 tot en met 12,
kan in vier opeenvolgende stukken worden verdeeld. Deze vier delen kunnen van de
volgende kopjes worden voorzien:
deel 1: Schets maatschappelijke fundamenten
deel 2: Precisering verschijnsel klaag- en kliklijnen
deel 3: Verschillen tussen klagen en klikken
deel 4: Opsomming argumenten tegen klikken

1p 2 �� Bij welke alinea begint deel 2?
1p 3 �� Bij welke alinea begint deel 3?
1p 4 �� Bij welke alinea begint deel 4?

In de inleiding wordt de vraag gesteld “Waarom hoort dat eigenlijk niet?” (regel 16).
2p 5 �� Zeg met eigen woorden hoe het antwoord op deze vraag luidt.

Maak gebruik van alinea 2 en 3. Gebruik maximaal 15 woorden.

In het artikel Het taboe op klikken moet blijven bestaan wordt gesteld dat het leveren van
kritiek slechts onder bepaalde voorwaarden effectief is.

3p 6 �� Welke twee verschillende voorwaarden worden in alinea 3 genoemd?
Nummer de voorwaarden. Gebruik in totaal maximaal 20 woorden.

Naast een overeenkomst tussen klagen en klikken (zie regels 93–96) zijn er verschillen
tussen beide begrippen.

3p 7 �� Welke twee wezenlijke verschillen zijn er tussen klagen en klikken?
Nummer de verschillen. Gebruik in totaal maximaal 40 woorden.

In het artikel Het taboe op klikken moet blijven bestaan wordt een aantal, van elkaar
verschillende, bezwaren tegen de kliklijn genoemd.

4p 8 �� Noem vier uiteenlopende bezwaren uit het tekstgedeelte van alinea 8 tot en met 12.
Nummer de bezwaren. Gebruik in totaal maximaal 45 woorden.

Geformaliseerde klikvoorzieningen mogen nooit worden toegestaan (zie regels 87–89).
3p 9 �� Wordt dit standpunt wel, niet, of slechts gedeeltelijk ondersteund door wat er in de laatste

alinea staat van de tekst Het taboe op klikken moet blijven bestaan? Leg ook uit waarom.
Gebruik maximaal 40 woorden.

Inleiding (alinea 1) en slot (alinea 13) hebben ten opzichte van de kern van de tekst een
bepaalde functie. Benoem de functie van elk deel met een van de volgende
functiewoorden: afweging, begripsomschrijving, bewijsvoering, constatering, definitie,
doelstelling, gevolgen, tegenwerping, toepassing, verklaring, voorbeeld.

1p 10 �� Wat is de belangrijkste functie van alinea 1?
1p 11 �� Wat is de belangrijkste functie van alinea 13?

100016 2 2 Lees verder
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1p 12 � Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst Het
taboe op klikken moet blijven bestaan?

A Het gemeenschappelijk welbevinden raakt ernstig beschadigd als mensen indirect hun
klachten en ergernissen uiten; slechts in uitzonderlijke gevallen zou er via klik- of
klaaglijnen een mogelijkheid tot anoniem klagen moeten zijn.

B Het is ongewenst dat de overheid het gebruik van kliklijnen stimuleert, omdat het klikken
van de ene burger over de andere de privacy schendt en de verzamelde gegevens
nauwelijks zinvol gebruikt kunnen worden.

C Klaag- en kliklijnen zijn, hoe verwerpelijk ook, verdedigbaar met het oog op de
veranderende samenleving; zij brengen, hoe onnauwkeurig ook, misstanden in beeld, die
anders in stand zouden blijven.

D Klikken vloeit voort uit onderling wantrouwen van burgers, maar moet door de overheid
toegestaan worden als alle andere middelen voor het uitoefenen van sociale controle
tekortschieten.

Klikken is in het belang van ons allen

Als er iets is waardoor mensen in heilige verontwaardiging geraken, is het wel klikken. Dat
is zo ongeveer het ergste wat je kunt doen: erger dan stelen, brandstichten, verduisteren.

Klikken is landverraad, er spreekt geen enkel moreel besef uit, het is vals, geniepig, en
dient fors en onmiddellijk bestraft te worden. Wie nu klikt, is vijftig jaar na de oorlog alsnog een
NSB’er. ‘Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan’ – dat honende kinderliedje vat
het wel zo’n beetje samen. De weerzin tegen klikken berust, denk ik, op de opvatting dat de
burgers zich dienen te verenigen in de eeuwige strijd tegen het gezag. En dan maakt het niet uit
of dat gezag de juf is, of de overheid.

Ik heb die weerzin tegen klikken nooit begrepen, het is juist heel logisch en natuurlijk.
Kinderen klikken heel makkelijk, en terecht. Een kind dat belaagd wordt door een ander, komt bij
de juf of bij een ouder om dat te vertellen. Als mijn kind mij komt vertellen dat het een klap heeft
gehad van een ander kind, ga ik heus niet ‘klikspaan boterspaan’ zingen. Dan kom ik meteen in
actie. Als mijn kind vertelt dat een ander kind iets doet wat verboden is, wordt er ook ingegrepen.
Dat kind denkt: ho, dat mag niet, ik kan er zelf niks aan doen, maar daar zit mijn moeder, en die
kan er wel iets aan doen. Kinderen hebben nu eenmaal een sterk ontwikkeld gevoel voor
rechtvaardigheid en een even sterk ontzag voor autoriteit.

Dat inzicht bij kinderen komt voort uit een sociaal gevoel: we moeten er met z’n allen wat
van maken, en wie dat verstoort, moet worden gecorrigeerd. Dat gevoel neemt af bij het ouder
worden, sociaal gedrag leidt nu eenmaal tot desillusies en daarmee neemt ook de neiging tot
klikken af: het heeft toch geen zin. Dat is jammer, want de redenen om te klikken zijn nog even
gegrond als vroeger.

Neem illegale zwartwerkers. Daar wordt het meest over geklikt, en terecht. Met zekere
regelmaat verschijnen er zielige verhalen in de krant van mensen die helemaal ten onrechte
verklikt werden door een buurman. Die dacht dat ze eens per week stiekem bijklusten, terwijl die
dag besteed werd aan het bezoeken van een kwakkelend familielid. Maar over het algemeen gaat
het simpelweg om mensen die de kluit echt belazeren. Wie rondkomt van een gemiddeld
inkomen en een buurman heeft die er zwart bij werkt – en onbelast kunnen die bedragen aardig
oplopen – wordt gewoon boos en jaloers. Zo iemand zal al snel gaan denken: ik betaal belasting
voor de uitkering van mijn buurman die aan het einde van de maand nota bene meer overhoudt
dan ik. Het appelleert aan het laatste restje rechtvaardigheidsgevoel dat van het kind van vroeger
is overgebleven.

Dat maakt klikken tot iets puurs en prijzenswaardigs. Het staat lijnrecht tegenover de
onverschilligheid van de burger die alles aan de wet overlaat en intussen mopperend door het
leven gaat – vervuld van rancune in plaats van mooie idealen. Dat kan niet de bedoeling zijn van
een samenleving. Wie klikt, heeft het beste voor met iedereen. Het benadert het oude ideaal van
een samenleving met gelijke kansen en gelijke rechten en plichten voor iedereen. Zolang je maar
niet klikt over wat een ander denkt, want dan is het meteen Stalin1).

naar: een column van Liesbeth Wytzes
uit: de Volkskrant, 5 november 1997

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

100016 2 3 Lees verder

noot 1 Stalin: in 1953 overleden Sovjetrussisch staatsman; zijn harde, meedogenloze bewind, dat
voor een groot deel berustte op een strakke controle van wat burgers dachten en zeiden,
leidde tot miljoenen slachtoffers.

1

2

3

4

5

6
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3p 13 �� Welk fundamenteel verschil is er tussen de visie van Wytzes en die van Ippel en Crouwers
op de motieven van de klikker? Betrek in je antwoord beide visies.
Gebruik maximaal 30 woorden.

Liesbeth Wytzes heeft het in alinea 3 van haar column over klikkende kinderen.
2p 14 �� Waarom zou je volgens Ippel en Crouwers (zie alinea 6 van de tekst Het taboe op klikken

moet blijven bestaan) hier ook van klagende kinderen kunnen spreken?
Gebruik maximaal 10 woorden.

2p 15 �� Waarom is het volgens de begripsomschrijving van Ippel en Crouwers (zie alinea 6 van de
tekst Het taboe op klikken moet blijven bestaan) juist dat Wytzes hier van klikkende
kinderen spreekt?
Gebruik maximaal 15 woorden.

De titels Het taboe op klikken moet blijven bestaan en Klikken is in het belang van ons
allen laten een duidelijk verschil in standpunt zien.

3p 16 �� Geef het verschil in standpunt weer met betrekking tot het verschijnsel ‘klikkende
kinderen’.
Betrek in je antwoord beide standpunten. Gebruik maximaal 35 woorden.

3p 17 �� Geef het verschil in standpunt weer met betrekking tot de invloed van klikken op de
samenleving.
Betrek in je antwoord beide standpunten. Gebruik maximaal 40 woorden.

���� Tekst 2 In het spervuur van teksten en tekens

20p 18 �� Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden
van de tekst In het spervuur van teksten en tekens. Uit de samenvatting moet voor iemand
die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:

• wat de belangrijkste uitkomsten zijn van een onderzoek naar leesgedrag;
• welke kanttekeningen bij dit onderzoek worden gemaakt om daarmee de onrust die door

het onderzoek ontstaan is, weg te nemen;
• welke positieve aspecten ten aanzien van de eigentijdse literaire belangstelling worden

gesignaleerd.

100016 2 4
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���� Tekst 1

Het taboe op klikken moet blijven bestaan
1
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Steeds meer instanties gaan over tot het
openstellen van een klik- of klaaglijn. Het
publiek kan telefonisch een klacht doorgeven
over vermeende misstanden of ook
bijvoorbeeld over de onplezierige wijze waarop
men door een bepaalde overheidsdienst is
behandeld. Een kliklijn staat niet alleen ten
dienste van burgers die zelf direct hinder van
iets ondervinden, maar biedt ook anderen die
geen persoonlijk nadeel ondervinden, de
gelegenheid een klacht in te dienen. Deze
ontwikkeling roept op zijn minst vragen op.
Klagen staat misschien vrij, maar dat geldt toch
zeker niet voor klikken. De meeste ouders
leren hun kinderen dat klikken niet hoort.
Waarom hoort dat eigenlijk niet?

De morele basis van dit vanzelfsprekende
onderdeel van de opvoeding is nog niet zo
gemakkelijk bloot te leggen. Stilzwijgend gaat
men in een gezonde samenleving ervanuit dat
tussen de verschillende leden van een
gemeenschap een atmosfeer van vertrouwen
dient te bestaan en een zekere mate van open,
eerlijke en waarachtige communicatie dient
plaats te vinden. Jaren geleden is dit al eens
treffend verwoord en bezongen door de 
actrice Adèle Bloemendaal: “Als je mekaar niet
meer vertrouwen kan, waar blijf je dan, waar
blijf je dan?”

In een maatschappij ontstaat saamhorigheid
als de leden erop mogen vertrouwen dat ze niet
bedrogen worden en niet voortdurend hoeven
te vrezen dat ze door een ander een oor krijgen
aangenaaid. Volgens de socioloog Niklas
Luhmann maakt ‘het mechanisme van
vertrouwen’ de ingewikkeldheid van het sociale
leven hanteerbaar. Dat vertrouwen betekent
niet dat de ene mens geen kritiek op de ander
zou mogen hebben. Maar het gaat erom dat die
kritiek rechtstreeks en niet achter iemands rug
om wordt geuit. In veel gevallen heeft kritiek
hoe dan ook pas effect wanneer er sprake is
van een zekere mate van welwillendheid van de
ene burger ten opzichte van de andere. Als een
dergelijke band tussen de criticus en de
bekritiseerde ontbreekt, zal die laatste slechts
zijn schouders ophalen en zich weinig van het
commentaar aantrekken. Omdat ouders
meestal kiezen voor vertrouwen en voor een
vredelievende samenleving, luidt hun
boodschap aan de kinderen: je mag niet klikken.

Wie echter de laatste tijd de kranten heeft
gelezen, zal op de hoogte zijn van het oprukken
van klik- en klaaglijnen, waarbij het melden van

irritaties juist wordt gepropageerd of zelfs als
een nieuwe burgerdeugd wordt gepresenteerd.
In willekeurige volgorde geven we hier een
aantal voorbeelden van nieuwigheden op dat
terrein die recent de publiciteit haalden. Enkele
daarvan zijn nog in een voorbereidend stadium,
andere zijn nog onderwerp van discussie: de
kliklijn voor afpersingen door de Amsterdamse
politie, het voorstel voor het instellen van een
kliklijn voor gevallen van illegale onderhuur, de
klaaglijn voor werkoverschrijding in het
vrachtverkeer, de klaaglijn voor fraude met
uitkeringen en de kliklijn voor gesjoemel door
vuilnismannen. Is de weerzin tegen klikken aan
het verdwijnen in onze maatschappij en, zo ja,
welke verklaring kan daarvoor dan gegeven
worden?

De indruk dat het om een geheel nieuw
fenomeen zou gaan, is onjuist. De politie maakt
al sinds jaar en dag gebruik van al dan niet
anonieme tips en bij zware delicten wordt de
medewerking van het publiek zelfs
uitdrukkelijk gevraagd. Al heel lang is er
bovendien een willig oor voor boze buren die
de sociale dienst of de woningcorporatie bellen
met de melding dat er naast hen iets gebeurt
wat niet door de beugel kan. Het gaat hier om
door de overheid heimelijk toegestane
aangiften waarmee zij achter de schermen haar
voordeel doet. Klikken moet echter een
ondeugd blijven en juist de overheidsinstanties
zouden uiterst terughoudend moeten zijn in het
aanmoedigen ervan. De algemene regel zou
moeten zijn, dat geformaliseerde
klikvoorzieningen nimmer toegestaan zijn!

Alvorens in te gaan op de argumenten die dit
standpunt kunnen ondersteunen, is het
belangrijk het volgende onderscheid te maken.
Klikken en klagen zijn allebei manieren om
gebeurtenissen of handelingen die de
betrokkene als slecht of onrechtvaardig
beschouwt, te bestrijden. Maar er zijn
belangrijke verschillen. De klager richt zich
direct tot de veroorzaker van de gebeurtenis of
tegen een handeling waarvan hij zelf last
ondervindt. Klachtenregelingen benadrukken
terecht dat degene tegen wie de klacht is
ingebracht, daarvan op de hoogte moet zijn en
zijn eigen visie ertegenover moet kunnen
stellen: het aloude beginsel van hoor en
wederhoor. Klikken, daarentegen, gaat achter
de rug van de ‘dader’ om en heeft betrekking
op een handeling of praktijk die de klikker niet
in eerste instantie zelf treft. Degene over wie op
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die manier geklaagd wordt, heeft geen kans het
over hem afgeroepen beeld tegen te spreken of
te corrigeren.

Klaaglijnen, waar mensen hun eigen
problemen naar voren brengen of die bedoeld
zijn om een algemene misstand in beeld te
brengen, hebben dus een ander karakter dan
klikfaciliteiten. Alleen in gevallen waarin de
relatie tussen klager en aangeklaagde ernstig
verstoord is, of wanneer sprake is van dreigend
geweld, is het verantwoord de klacht buiten de
tegenpartij om aan te kaarten.

Wie het aangeven van anderen uitlokt,
begeeft zich stap voor stap in de richting van
een verklikkersmaatschappij. Een situatie
waarin burgers elkaars spionnen zijn, is dan
gevaarlijk nabij. Ervaringen in Oost-Europa en
elders hebben duidelijk gemaakt hoe zo’n
proces geleidelijk de verhoudingen tussen
mensen aantast. Het gevaar voor het ontstaan
van een dergelijke maatschappij wordt alleen
maar groter als het bestrijden van massaal klein
kwaad – dat meestal moeilijk te bewijzen valt –
de inzet is. En daar gaat het vaak om bij de
kliklijn: relatief geringe fraudes, zoals het
bouwen van een schuurtje zonder
gemeentelijke vergunning en zwart bijklussen.

Waar bij grove geweldsdelicten aangifte mag
of soms zelfs moet, ligt dat anders bij het
oprekken van de regels van de verzorgingsstaat,
al was het maar omdat bijna iedereen actief of
passief deelneemt aan het zwarte en grijze
circuit. Het argument dat met kliklijnen een
effectieve sociale controle kan worden bereikt,
is onzindelijk. In een democratie is ook sociale
controle aan kwaliteitseisen gebonden: die moet
direct zijn en niet heimelijk.

Er zijn nog wel andere argumenten tegen
formele klikkanalen. In een spraakmakend
vonnis over de door een buurman bespiede
bijstandsmoeder keurde de Hoge Raad het
klikken af. Ook al werkte deze buurman bij de
Sociale Dienst, zijn inmenging in het gedrag van
de buurvrouw ging volgens de rechter te ver.
Klikken staat op gespannen voet met de Wet
Persoonsregistraties, ook wel de Privacywet
genoemd. Het werkelijke motief voor klikken
blijkt vaak een al langer bestaande onenigheid

tussen klikker en verklikte; door iemand aan te
geven, kun je eens even lekker je gram halen.

Het is de vraag of de Wet
Persoonsregistraties instanties toestaat
gegevens te registreren waarvan de
betrouwbaarheid allerminst zeker is en de
manier van verkrijging dubieus. Nu worden
vaak zonder enige reserve alle kliksignalen
opgetekend, ook al bestaat het vermoeden dat
het om onvolledige, onzuivere en eenzijdige
gegevens gaat. Er zouden goede waarborgen
moeten zijn om onjuistheden tegen te gaan en
de gegevens zouden zorgvuldig getoetst moeten
worden. Met een kliklijn wordt immers een
zwarte lijst aangelegd, die bepaalde mensen ten
onrechte in hun reputatie en in hun belangen
aantast.

Bij klaaglijnen moet duidelijk zijn wat de
inzet is: gaat het om het oplossen van
individuele problemen of om het verzamelen
van gegevens die een beter inzicht moeten
geven in de aard en omvang van een algemeen
maatschappelijk probleem? Om dat laatste te
bereiken is het openstellen van een klik- of
klaaglijn beslist niet de meest geëigende
onderzoeksmethode. De noodzaak van een
klaaglijn wordt dikwijls onvoldoende
onderbouwd, en dat is ernstig, gelet op het
gegeven dat klagen vaak ongemerkt overgaat in
klikken.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat in een
heterogene, mobiele en anonieme maatschappij
klikvoorzieningen gedijen. Tegenwicht en
kritische toetsing zijn echter geboden. Er zijn
tal van historische voorbeelden die illustreren
hoe besmettelijk klikken is. Klikken met
overheidssteun maakt wantrouwen en verraad
respectabel. Alleen als uiterste middel, bij
ernstige problemen en wanneer andere
methoden hebben gefaald, kan het instellen van
kliklijnen gerechtvaardigd zijn. Maar ook dan is
het oppassen geblazen en moeten voldoende
waarborgen worden geschapen tegen misbruik
van de verzamelde gegevens. Niet alleen voor
kinderen, maar ook voor volwassenen geldt dat
klikken niet mag. Het is geen burgerdeugd,
maar een ondeugd. Het taboe op klikken moet
blijven bestaan.
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naar: Pieter Ippel en Bart Crouwers
uit: de Volkskrant, 6 december 1994
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100016 2A 4 Lees verder

���� Tekst 2

Kan uw zoon of dochter nog lezen zonder de
lippen te bewegen? Ongetwijfeld. Mogelijk leest
uw kind zelfs meer (ondertitels meegerekend),
sneller en selectiever dan u vroeger deed. Toch
knaagt er iets: waarom verschijnen er dan nooit
ezelsoren in een van die mooie leesboeken die het
na elke verjaardag zo netjes opstapelt naast de pc?

Nederlanders, en met name jongeren, lezen
steeds meer ‘functioneel’ en steeds minder ‘uit
genoegen’, zo stelde het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) vorig jaar vast in een tot veel
verontruste reacties leidend Leesonderzoek.
Ondertitels, pc-handleidingen en dienstregelingen
lijken het te winnen van werk dat geschreven is
voor het literaire genot en dat deel uitmaakt van
het culturele erfgoed. Het deel van de vrije tijd dat
Nederlanders gemiddeld aan lezen besteden, is, zo
bleek uit het onderzoek, in veertig jaar gehalveerd
van 22 procent naar 11 procent.

Na publicatie van het SCP-onderzoek waren de
noodkreten niet van de lucht. Onder alle generaties
die na 1950 waren geboren, vertoonde het lezen
een dalende lijn. De uitkomst was des te
verrassender, omdat het opleidingsniveau van de
bevolking in dezelfde veertig jaar sterk is
toegenomen. Er mocht dus juist een toename van
het lezen worden verwacht. Een bijzondere reden
tot zorg: de daling was het sterkst onder de jongere
generaties.

Als verklaring voor de ‘ontlezing’ somde SCP-
onderzoeker Wim Knulst in een eerdere publicatie
de volgende factoren op. Allereerst hebben steeds
meer mensen ‘complexe en belastende dagtaken’,
waardoor ze minder de rust vinden om te lezen.
Verder staat het lezen, zeker onder de jeugd, bloot
aan keiharde concurrentie van andere vrijetijds-
activiteiten, zoals sport en – vooral – televisiekijken
en uitgaan. Ook het overaanbod aan drukwerk
– zie het explosief gestegen aantal tijdschriften –
zou een rol spelen.

Is het geen wonder dat we temidden van al onze
drukte überhaupt nog lezen, zo kun je je na deze
opsomming afvragen. Het is maar wat we onder
lezen verstaan. Het onderscheid tussen ‘functioneel
lezen’ en ‘lezen uit genoegen’ lijkt nogal
kunstmatig. Hoort het lezen in bijvoorbeeld een
geschiedenisboek uitsluitend bij de categorie
‘functioneel lezen’, of kan het ook bij de categorie
‘lezen uit genoegen’ worden ondergebracht? Dat

laatste is immers het geval bij iemand die van
geschiedenis houdt. Wie het onderscheid tussen
beide categorieën negeert en alles zonder meer bij
elkaar optelt, moet tot de slotsom komen dat
Nederlanders nog nooit zovéél hebben gelezen als
nu. In het SCP-onderzoek werd bovendien niet de
tijd meegeteld die mensen besteden aan lezen bij
wijze van nevenactiviteit, dus met een boek of krant
voor de televisie of aan de rand van het zwembad,
wat niet bepaald een zeldzaam verschijnsel is. Ook
de tijd die lezend wordt doorgebracht achter de
computer viel buiten het onderzoek. Dat scheelt
nogal voor wie, voor zijn plezier, nachtenlang over
het Internet surft – toch vooral een kwestie van
teksten lezen – of zijn encyclopedie bij voorkeur op
cd-rom raadpleegt.

Maar ook het ouderwetse lezen van boeken –
het onderzoek zou in dit opzicht een verkeerde
indruk kunnen wekken – is bij lange na niet dood.
Om de gedachten te bepalen: in 1996 kochten de
Nederlanders 36,8 miljoen algemene boeken, per
huishouden gemiddeld een uitgavenpost van 137
gulden. Bij de openbare bibliotheken werden 166
miljoen boeken geleend, ruim tien boeken
gemiddeld per hoofd van de bevolking. De
jaaromzet van het algemene boek steeg van 735
miljoen in 1990 tot 904 miljoen vorig jaar. Bijna een
kwart van die omzet werd geboekt bij de literatuur,
bijna twintig procent bij ‘mens en maatschappij’,
een categorie waartoe ook boeken als De
Celestijnse Belofte van James Redfield of Ik ben
slank, want ik eet van Montignac worden gerekend.
Het percentage Nederlanders dat zegt “nooit” een
boek te lezen, schommelt al jaren rond de dertig.

Een Nederland waarin niet meer gelezen wordt,
doemt uit deze cijfers dus niet op. Wél is duidelijk
dat lezen een andere rol is gaan spelen in de
samenleving en dat het een andere vorm heeft
gekregen. Het nieuwe leesgedrag weerspiegelt de
toenemende snelheid van een maatschappij waarin
teksten en tekens een andere, complexere functie
hebben gekregen. Teksten worden korter en ze
worden aantrekkelijker vormgegeven, zodat ze
sneller ‘te verwerken’ zijn. Ter illustratie: vroeger
tekende een weerman op televisie met een viltstift
even een wolkje, nu flitsen de pictogrammen langs
in een tempo dat dertig jaar geleden onbegrijpelijk
zou zijn geweest. Onze moderne samenleving is in
alle opzichten een maatschappij, waarin je het

In het spervuur van
teksten en tekens
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zonder de vaardigheid in het snel en accuraat
ontcijferen van teksten niet ver brengt, of het nu
gaat om een proefschrift of om een
aanvraagformulier voor huursubsidie.

Daarmee zijn de SCP-bevindingen overigens
niet weerlegd: er wordt, procentueel gezien, minder
puur voor het genoegen gelezen. Hier spelen
precies die factoren een rol die onderzoeker Knulst
noemde: de informatiedichtheid van de
samenleving, de veelheid aan vrijetijdsbestedingen,
de hogere eisen van het moderne leven – alles
dwingt de lezer sneller en selectiever met zijn
leeswerk om te gaan. Dat staat haaks op de
traditionele vorm van lezen, waarin een lezer zich
langere tijd op één tekst concentreert. Die vorm
van lezen moet in de moderne zap-samenleving
worden gepland: voor het lezen van een roman
moet quality time worden vrijgemaakt.

Is het erg dat de jeugd dat steeds minder doet?
Cultuurpessimisten vrezen van wel. Zij vrezen dat
onze moderne samenleving afglijdt naar
cultuurbarbarisme. En zij zouden gelijk hebben, als
het traditionele boekenlezen de enige ware
toegang tot de Westerse cultuur zou zijn. Een
liefhebber kan zijn weg naar die cultuur ook vinden
via de digitale snelweg. Er is dus geen reden tot
paniek over het gegeven dat een algemene
verhoging van het opleidingsniveau van de
bevolking niet gepaard is gegaan met een
evenredige toename van wat men vroeger
belezenheid noemde.

Het literaire boek vliegt inmiddels over de
toonbank in oplagen die dertig jaar geleden niet
voor mogelijk zouden zijn gehouden. De
laagdrempelige New Age-spiritualiteit van James
Redfield, de best verkochte auteur van 1996, vindt
moeiteloos zijn weg, maar ook de hausse van
vertaalde klassieken, van Livius tot Schopenhauer,
lijkt nog lang niet over zijn hoogtepunt heen.
Tekenend voor het eigentijdse lezen is niet alleen

het succes van de goedkope pocketedities die in
stapels in de stationskiosken te vinden zijn, maar
ook de komst van tv-programma’s over literatuur,
zoals het veelgeprezen programma van Adriaan
van Dis in de jaren tachtig of, recenter, dat van de
intellectuele zedenmeester Michaël Zeeman.
Zulke ontwikkelingen geven aan dat mensen ook
in een individualistische, versplinterde samenleving
– die van overheidswege alweer moet worden
‘onthaast’ – nog steeds belangstelling hebben voor
een goed boek.

Wie lezend Nederland wil categoriseren, kan een
aantal sociale lagen onderscheiden: de top
kenmerkt zich door van Mulisch niet de paperback
te kopen, maar eerder – of óók – de gebonden
versie. Hier voltrekt zich met andere woorden
elitevorming, zoals die ook elders in de
maatschappij plaatsvindt. Ontwikkelingen in de
maatschappij worden weerspiegeld in het
lezerspubliek. De markt voor (literaire) boeken en
tijdschriften is, zoals bij het huidige onderwijs,
breed toegankelijk én steeds meer ‘op maat’.
Iedereen, van kernfysicus tot gabber, vindt er wel
iets van zijn gading – alleen zal dat steeds minder
vaak hetzelfde zijn. Het gezin zit niet meer
collectief gebogen over één leesportefeuille, Lou
de Jongs De Bezetting prijkt niet meer in ieders
boekenkast. Ook dat is typerend voor het huidige
leesgedrag.

Wat in klachten over ‘ontlezing’ wel eens wordt
betreurd, is de teloorgang van die ‘ontspannen’,
homogene, geletterde samenleving, waarvan wordt
aangenomen dat die tot in de jaren zestig heeft
bestaan. Toen lezen nog een culturele ‘hobby’ was,
waarin alle gezinsleden na het avondeten, knus
rond de kachel geschaard, deelden. Maar de tijden
veranderen nu eenmaal. Wie vervuld van
nostalgisch verlangen terug wil naar die tijd, kan
beter niet het samen lezen, maar de gezamenlijke
avondmaaltijd nieuw leven inblazen.

naar: een artikel van Sjoerd de Jong
uit: NRC, 18 september 1997
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Werk de opdracht uit gegeven onder A, of één van de opdrachten onder B.
Bedenk zelf een titel als er bij de opgave geen genoemd is.

■■■■ Opgave A

Drugs
Het drugsbeleid in Nederland is gebaseerd op twee – volgens sommigen tegenstrijdige –
principes. Enerzijds wordt het in bezit hebben en verhandelen van kleine hoeveelheden
softdrugs gedoogd en worden gebruikers van harddrugs met rust gelaten, anderzijds is
handel in drugs verboden en is de politie voortdurend op jacht naar drugshandelaren.
Het gedoogbeleid van de Nederlandse regering staat onder grote internationale druk.
Nederland is vrijwel het enige land dat in de strijd tegen drugs een onderscheid maakt
tussen soft- en harddrugs.
Velen zijn van mening dat de strijd tegen drugs beter helemaal gestaakt kan worden.
Legalisering van drugs zou in hun ogen veel problemen oplossen of beheersbaar maken.

1 ■ Schrijf een betoog waarin je stelling neemt voor of tegen legalisering van drugs, of waarin
je een pleidooi houdt voor of tegen aanscherping van de strijd tegen drugs. Betrek daarin
een aantal aspecten die in onderstaande citaten aan de orde worden gesteld. Het is beslist
niet de bedoeling dat je (gedeelten van) citaten letterlijk overneemt.

citaat 1 Gedogen blijft het sleutelbegrip van het Nederlandse drugsbeleid. En daar begint het
misverstand: niets is zo fnuikend als gedogen. Je laat iets toe wat niet mag worden
toegelaten. Dat is de meest slechte situatie die je kan bedenken. Al die gedoogsituaties
kunnen op termijn nooit goed aflopen. De bevolking is tegen gedogen en zal dat altijd
zijn. Voor normale mensen geldt: je regelt iets, of je regelt iets niet. Met dat halfwasgedoe
van tegenwoordig bereik je alleen dat het rechtsgevoel van de mensen in de knoop raakt.
uit: Elsevier, een interview met de heer Barbé, burgemeester van Terneuzen

citaat 2 Behalve dat het individu door drugsverslaving beroofd wordt van zijn zelfstandigheid en
zijn belangrijkste menselijke eigenschappen (zijn vrije wil en zijn kritische geest), is
drugsverslaving een verschijnsel dat een samenleving aantast die juist is gebaseerd op de
organisatie van zelfstandige mensen met een vrije wil en een kritische geest. Van een
paars kabinet zou men mogen verwachten dat het drugs dus onderkent als strijdig met de
menselijke waardigheid en met de idealen van de Verlichting waarop de moderne
westerse samenleving is gefundeerd.
uit: NRC Handelsblad, een column van Bastiaan Bommeljé

citaat 3 Politie en justitie houden zichzelf voor de gek als ze menen dat ze in staat zijn de ruim
honderd misdaadorganisaties (lees: drugsbenden) te ontmantelen. Telkens als ze een
aantal ’kopstukken’ weten te pakken, worden hun plaatsen in de top van deze netwerken
onmiddellijk door nieuwe criminele handelaren ingenomen.
uit: Elsevier, ’De recherche bestaat niet meer’, door Bert Bommels, voorzitter van de Raad
van Hoofdcommissarissen

citaat 4 Op zichzelf verloopt deze oorlog, die in de VS al zo’n zeventig jaar duurt, even rampzalig
als iedere oorlog tegen een ’genotsmiddel’ waarnaar nu eenmaal vraag is. Een
’vraagmarkt’ is een zelfstandig economisch gegeven, die je niet verslaat met een
strafrechtelijke ’oorlog’. Het belangrijkste gevolg van zo’n oorlog is schaarste, waardoor
prijzen en winstmarges stijgen. Dat trekt weer nieuwe misdaadondernemers aan.
uit: de Volkskrant, ’Verslaafd aan de misdaadbestrijding’, door P.C. van Duyne, onderzoeker
bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie

citaat 5 Een geliberaliseerd beleid zou niet alleen ruimte voor andere zaken scheppen bij politie
en justitie, ook het overbelaste gevangeniswezen zou lucht krijgen. Cellen worden
langdurig bezet door langgestrafte drugshandelaren, waardoor andere criminelen heen
worden gezonden.
uit: Elsevier, ’De recherche bestaat niet meer’, door Bert Bommels, voorzitter van de Raad
van Hoofdcommissarissen
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citaat 6 Het is de burger toegestaan alles te doen wat hij wenst, zolang hij zijn medeburger geen
schade toebrengt. Deze wijsheid van Mill wordt door Europese politici volstrekt vergeten
als het gaat om die vermaledijde drugs. Er wordt zelfs niet de schijn opgehouden dat een
burger het recht zou hebben die middelen te gebruiken die hij wenst. Dat hier
elementaire rechten worden geschonden, vrijheden die op andere gebieden
vanzelfsprekend geacht worden, lijkt voor hen eenvoudig niet meer ter zake te doen.
uit: Vrij Nederland, E. van Ree, historicus

citaat 7 Vaak wordt beweerd dat de ’bonafide’ coffeeshops hebben ’bewezen’ de hasjgebruikers te
beschermen tegen de harddrugsscene. Voor die stelligheid is geen grond. Het kabinet
geeft zelf al aan dat de criminele wereld niet zo’n idealistisch onderscheid maakt tussen
soft- en harddrugs. Ofwel, veel coffeeshops worden bevoorraad door de criminele
subcultuur rond harddrugs.
uit: Elsevier, Simon Rozendaal, ’Tijd voor een echte studie’

■■■■ Opgave B

De Spelen naar Nederland!
Dankzij de vele medailles, behaald op de Olympische Spelen in Sydney, is de Nederlandse
sport behoorlijk in aanzien gestegen. Dat kan een factor van betekenis zijn als er beslist
moet worden welke landen in de toekomst, na Athene in 2004, de Spelen mogen
organiseren.
Moet Nederland een gooi doen naar die eer? Welke argumenten kan Nederland in de
strijd werpen? Wat zou Nederland vóór kunnen hebben op de andere concurrenten? Of
moet juist voorkomen worden dat de Spelen naar ons land komen, bijvoorbeeld omdat
een klein land als Nederland over onvoldoende middelen beschikt een dergelijk groot
evenement te organiseren?

2 ■ Schrijf een betoog waarin je Nederland naar voren schuift als kandidaat voor het
organiseren van de Olympische Spelen of waarin je juist bepleit de Spelen niet naar
Nederland te halen.

Ieder zijn popfestival
Jarenlang was Pinkpop in Nederland het enige meerdaagse popfestival. Het bood voor
ieder wat wils: een beetje hard naast een beetje zacht, grote namen naast onbekende
namen.
Intussen zijn er meer festivals gekomen, waaronder Dynamo en Lowlands. Deze festivals
hebben een heel andere sfeer en trekken een geheel eigen publiek.
Wat trekt jou wel en wat trekt je niet aan in één of meer van deze popfestivals? Waarom
zou je wel het ene en niet het andere festival bezoeken? Welke rol speelt de soort muziek
daarbij en hoe belangrijk zijn andere factoren, zoals het type bezoeker, de voorzieningen,
de locatie enzovoorts? Welk festival heeft jou het meeste te bieden?

3 ■ Schrijf over dit onderwerp een artikel voor de poprubriek in je (school)krant, waarbij je
ingaat op bovengestelde vragen.

Aan tafel
De tafel is van oudsher een plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar praten.
Samen eten bevordert het gevoel van saamhorigheid en stimuleert de band tussen
gezinsleden. Tegenwoordig zijn gezinsleden vaak actief buitenshuis. Dat maakt het lastig
om samen te eten.
Is de maaltijd nog wel, zoals dat vroeger het geval was, dé gelegenheid voor het gezin om
elkaar te ontmoeten en bij te praten? Als de maaltijd die functie niet meer heeft, zijn er
dan andere (vaste) momenten om aandacht voor elkaar te hebben voor in de plaats
gekomen? Is het wel nodig om in het gezin vaste ontmoetingsmomenten te hebben?

4 ■ Schrijf een beschouwing over dit onderwerp en betrek er je eigen ervaringen in.
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Wie het afval op en rond schoolpleinen ziet, kan de indruk krijgen dat wij Nederlanders een
behoorlijk vies volkje zijn. Uit autoraampjes wordt er jaarlijks maar liefst 100.000 ton afval
gegooid. Het opruimen kost de overheid miljoenen guldens, feitelijk weggesmeten geld dus.
Waar komt dat achteloze wegwerpgedrag toch vandaan? Wordt het niet tijd de strijd
tegen de openbare troep drastisch op te voeren of valt het allemaal wel mee met die
vervuiling? Welke concrete maatregelen zijn eventueel gewenst om het afval langs wegen,
in bossen, op schoolpleinen, op spoorwegperrons, langs sportvelden enzovoorts te
verminderen? Hoe kunnen we de mentaliteit van de wegwerpers veranderen? Of is dat
niet nodig, omdat vervuiling bij de natuurlijk aanleg van de mens hoort?

5 ■ Schrijf een betoog of beschouwing over dit onderwerp en betrek er je eigen ervaringen in.

Mij een zorg 
Het kost de zorgsector (verpleeghuizen, bejaardentehuizen e.d.) de grootste moeite om
verplegend of verzorgend personeel te krijgen. Werknemers in deze sector klagen steen
en been over te lage salarissen en te hoge werkdruk. Veel zorginstellingen gaan er
noodgedwongen toe over om personeel in het buitenland te ronselen.
Wat trekt sommige mensen aan om ondanks minder aantrekkelijke arbeidsomstandigheden
toch voor een bepaald beroep te kiezen? Hoe idealistisch, zorgzaam of dienstbaar moeten
zij wel niet zijn? Welke andere factoren dan een financiële beloning of passende werktijden
verschaffen de nodige arbeidsvreugde? Welke van deze factoren spelen voor jou persoonlijk
een rol bij je toekomstige beroepskeuze?

6 ■ Schrijf een beschouwing waarin je ingaat op bovengestelde vragen.

De Relatieman
In een nieuw tv-programma, De Relatieman, doet presentator Menno Büch pogingen de
2,6 miljoen Nederlandse vrijgezellen (m/v) aan een relatie te helpen. In dit programma
wordt een aantal vrijgezellen voorgesteld op wie belangstellenden via telefoon of internet
kunnen reageren. Eens in de twee weken verschijnt er bovendien een krant in een oplage
van honderdduizend exemplaren, „afgestampt vol met vrijgezellen die een partner
zoeken”, aldus Büch.
Hoe oordeel jij over deze aanpak om vrijgezellen aan een partner te helpen? Zou jij zelf
aan een dergelijk programma meewerken? Kan een dergelijke manier van kennismaken
wel tot een duurzame relatie leiden? Is het wel fatsoenlijk naar contact verlangende
mensen tot onderwerp van een dergelijk programma te maken?

7 ■ Schrijf over dit onderwerp een beschouwing en ga in op één of meer van bovengestelde
vragen.

Oranje boven?
In het jaar 2000 heeft een pittige discussie gewoed over de rol van de koning of koningin
in het Nederlandse staatsbestel. Politieke partij D’66 heeft voorgesteld de politieke rol van
de vorst te beperken (op dit moment is het koninklijke staatshoofd lid van de regering en
speelt een grote rol bij kabinetsformaties; het wijst de kabinetsformateur aan).
Hoe zie jij de rol van de koning of koningin in een staatsbestel als het Nederlandse? Vind
je de huidige situatie goed of moet de rol van het koningshuis beperkt worden? Welke
taak of rol is naar jouw idee zinvol voor het koningshuis?

8 ■ Schrijf over dit onderwerp een beschouwing.

Een verzorgd uiterlijk is in onze samenleving weer helemaal ’in’. Wie goed naar de
reclamebeelden op tv kijkt en de billboards langs de openbare weg bestudeert, ziet echter
dat het om meer gaat. Veelal schaars geklede dames in uitdagende poses maken het
duidelijk: het gaat om de kunst van het verleiden.
Men kan zich afvragen of we met dit soort reclame, waarin de vrouw lijkt teruggebracht
tot lustobject, weer terug zijn in het tijdperk van vóór de vrouwenemancipatie. Of moeten
we niet zo zwaar tillen aan deze commerciële visie op de vrouw? Bewijzen dergelijke
afbeeldingen misschien hoe vrij onze samenleving is? Of worden er fatsoensgrenzen
overschreden?

9 ■ Schrijf een beschouwing over het beeld en de afbeelding van de vrouw in de hedendaagse
reclame en ga daarbij in op de hierboven gestelde vragen.
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Zijn ogen gleden vluchtig langs de regels van het kleine krantenbericht.
Jubileum ... 40-jarige loopbaan voor de klas ...
Vage beelden uit het verleden doemden op.
„Wat zit je te lezen?” vroeg Marjan. „Je kijkt zo gekweld.”
„Herinner jij je die Van der Hout nog?” begon hij aarzelend.

10 ■ Schrijf een verhaal dat met bovenstaande aanzet begint.

Verlegen met jezelf
Verlegenheid verhindert mensen soms normaal in hun omgeving te functioneren.
In Nederland bestaat al geruime tijd een Vereniging voor Verlegen Mensen. Deze
vereniging organiseert zogenaamde zelfhulpcursussen, waarin getracht wordt verlegen
mensen zover te brengen dat ze in de winkel wél durven zeggen dat ze aan de beurt zijn
of zelfs zóver dat ze wél hun mond opendoen tijdens een bijeenkomst van de wijkraad.
Worden mensen verlegen geboren of verlegen gemaakt? Welke beperkingen hebben
verlegen mensen? Wat valt er aan verlegenheid te doen?

11 ■ Schrijf een beschouwing over verlegenheid waarin je, zo mogelijk, eigen ervaringen betrekt.
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Smeerolie van de samenleving
Over het nut en de noodzaak van gedogen

Er wordt in onze samenleving nogal
verschillend gedacht over gedogen, het toestaan
dat een wet of regel wordt overtreden. Veel
mensen vinden het geen probleem dat het door
rood rijden van fietsers die rechts afslaan, niet
wordt bestraft. De auto dubbel parkeren mag
natuurlijk niet, maar vijf minuten illegale
parkeertijd voor een pakje sigaretten of een zak
patat – daarvoor knijpen we graag een oogje
dicht. Het door de overheid gedogen van het
gebruik van softdrugs roept echter nogal wat
tegengestelde reacties op.

Afwisselend met trots en afschuw wordt in de
media geconstateerd dat Nederlanders enorme
gedogers zouden zijn. De ene keer met trots,
omdat we gedogen associëren met onze
prachtige Hollandse tolerantie; de andere keer
met afschuw, omdat gedogen wijst op
normvervaging, een slappe overheid en een
tekortschietend justitie- en politieapparaat. Juist
dat laatste heeft de Amsterdamse commissaris
van politie er het afgelopen jaar toe gebracht
zijn dienders op pad te sturen met de
nadrukkelijke opdracht: „Ga heen en bekeur!”
Het wildplassen, het door rood rijden, het
uitschelden van oom agent, het moest maar
eens afgelopen zijn!

Nederland is natuurlijk niet het enige land
waar veel door de vingers wordt gezien. Ook
elders in Europa gebeurt het volop. Alleen in
Nederland wordt het toegegeven en wordt er
zonodig zelfs beleid – gedoogbeleid – van
gemaakt. Sterker nog: Nederland kent een ware
traditie in het gedogen. Er bestaat een
anekdote over Amsterdam in de zeventiende
eeuw, toen vanuit de kerken bezwaar werd
gemaakt tegen de oprukkende prostitutie. De
pragmatisch ingestelde bestuurders van de stad
besloten na grondig beraad tot een
gedoogbeleid: prostitutie was inderdaad een
kwaad, maar strikt toezicht op de naleving van
het prostitutieverbod zou leiden tot een nog
groter kwaad, namelijk hitsige zeelieden die
zich met hun ongebluste zinnen wel eens
zouden kunnen vergrijpen aan eerbare
vrouwelijke passanten. Oftewel: handhaving
moest zin hebben. De overheid heeft kennelijk
wel de bevoegdheid om regels en wetten te
handhaven, maar is niet verplicht dat te doen.
Dat kennen we ook bij andere vormen van
gezag, zoals dat van ouders of leerkrachten.

Alle ouders weten dat je wel eens een oogje
dichtknijpt, uit berekenende afweging,
gemakzucht of om andere redenen. Je weet ook
dat dat spanning oplevert: wanneer doe je het
wel en wanneer niet, hoe ver kun je gaan, welk
precedent1) wordt geschapen, houd ik het wel
in de hand? 

Zou het, omdat gedogen zo problematisch is,
niet beter zijn om het helemaal, of op zijn minst
zoveel mogelijk, te vermijden? Om een
antwoord op die hamvraag te kunnen geven,
moeten we eerst twee andere vragen beant-
woorden. De eerste – meer rechtsfilosofische –
vraag is: wordt het recht geschonden door het
gedogen van een overtreding? De tweede –
meer pedagogische – vraag luidt: wordt het
gezag (van overheid, van ouders, etc.) aangetast
als het overtredingen toestaat? Als het
antwoord op één van deze twee bevestigend is,
is dat reden het gedogen te stoppen.

Eerst kwestie één. Rechtshandhaving door
het gezag is een belangrijke pijler voor een
leefbare samenleving. Zonder handhaving
brokkelt het recht af en zonder recht ontstaat
er chaos. Maar recht is meer dan wetten. Het
recht kent van oudsher drie dimensies:
rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid.
De rechtszekerheid vraagt om handhaving,
maar kan botsen met de eis van doelmatigheid
(zoals in het zeventiende-eeuwse voorbeeld van
de prostitutie), of met de eis van gerechtigheid
(zoals in het geval van harddrugsgebruikers, die
slechts in beperkte mate door justitie worden
opgejaagd, omdat we dat onmenselijk vinden).
Dat betekent dat recht niet eenduidig is, maar
altijd om een afweging vraagt van de drie
genoemde waarden. Daarmee is duidelijk dat
het gedogen van wetsovertredingen misschien
ongewenst is, maar uit praktische of menselijke
overwegingen onvermijdelijk.

In de dagelijkse praktijk zal elke gezags-
drager (zoals de politieagent, de rechter, de
burgemeester) steeds duidelijk moeten maken
wat hij wil gedogen en waarom. Hij moet
duidelijk zijn. Bijvoorbeeld: het kopen van
softdrugs is toegestaan, maar alleen in een
koffieshop. Vaak is het handhavingsbeleid
echter schimmig en weet niemand waar hij aan
toe is: mag je als voetganger nu wel of niet
oversteken bij een rood voetgangerslicht als er
geen verkeer aankomt?

noot 1 precedent: geval waarop men zich later meent te mogen beroepen
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De tweede kwestie is: brengt gedogen de
geloofwaardigheid van het gezag in het geding?
Recht vereist handhaving en handhaving vereist
de erkenning om te mogen handhaven – dat
geldt niet alleen voor overheidsgezag, maar ook
voor bijvoorbeeld het ouderlijk gezag. Volgens
sommigen hebben wij het uitoefenen van gezag
(door de overheid, door ouders) de afgelopen
dertig jaar te veel bekritiseerd. Daardoor
zouden overheid en ouders bang zijn geworden
echt gezag uit te oefenen en gedogen ze maar
van alles. Het halfslachtige optreden tegen
zwartrijden in het openbaar vervoer wordt vaak
als voorbeeld genoemd van die bangelijke
houding van de overheid, het niet optreden
tegen belediging van politieagenten ook. Ik zou
het wat positiever willen formuleren: gedogen
hoort bij een geëmancipeerde samenleving die
gezag niet meer als vanzelfsprekend accepteert.
Het uitschelden van parkeerwachters is
natuurlijk niet netjes, maar dat het gezag ter
discussie staat, is op zich verdedigbaar. In een
democratie mag het gezag van de overheid
nooit absoluut zijn en is haar gezag nooit
vanzelfsprekend.

Al met al zitten we dus wel met twee
gegevens die tot onzekerheid in de samenleving
leiden: het recht is niet eenduidig en de macht
om te handhaven is niet vanzelfsprekend. Hoe
gek het ook klinkt, die onzekerheden zijn
gewenst: ze zorgen voor flexibiliteit. Een
democratie heeft speelruimte nodig;
samenleven is nooit statisch, altijd dynamisch.
Alleen een dictatuur staat de ruimte voor
vernieuwing en voor experimenten niet toe.
Maar die ruimte hoort bij het recht. Gedogen
maakt die dynamiek mogelijk – gedogen is de
smeerolie van de samenleving. Het gedogen van
door rood licht overstekende voetgangers
maakt het mogelijk te onderzoeken of het niet
beter is de verkeersregels op een aantal punten
aan te passen; het gedogen van softdrugs maakt
het mogelijk te onderzoeken of het verbod op

het gebruik ervan niet beter kan worden
afgeschaft. Gedogen is dus niet alleen
onvermijdelijk – zoals ik hierboven stelde –
maar ook gewenst; het is flauwekul om te
roepen dat gedogen verwerpelijk is.

Dat betekent niet dat gedogen
onproblematisch is. Politici die zo dapper zijn
toe te geven dat absolute wetszekerheid niet
bestaat, staan voor een lastige taak. Ze zullen
steeds moeten verantwoorden waarom ze het
ene wel door de vingers zien en het andere niet.
Het softdrugsbeleid is daar een goed voorbeeld
van. Niet alleen het gedogen van de verkoop
van softdrugs in koffieshops, maar ook het
verbieden van straathandel vereist argumenten
en een publiek debat om die argumenten te
toetsen.

Bovendien moet gedogen wel altijd iets
tijdelijks zijn, want er ontstaan problemen met
de geloofwaardigheid van recht en gezag, als
bepaalde overtredingen (te) lang voortduren.
Het softdrugsbeleid van de afgelopen twintig
jaar is daar ook een goed voorbeeld van. Na
twintig jaar beginnen de nadelen steeds
zwaarder te wegen. De overlast is groter dan
gedacht en de buurlanden leveren felle kritiek
op het Nederlandse beleid. Óf er moet een
nieuwe norm gesteld worden, óf de oude moet
worden bevestigd en gehandhaafd. Het stellen
van prioriteiten en het vaststellen van een
nieuwe norm of bevestigen van een oude zijn
verantwoordelijkheden die bij de politiek
liggen. Nu komen de problemen van een
onduidelijk gedoogbeleid te vaak op het bordje
van de politie terecht, die met haar per definitie
beperkte middelen dagelijks moet beslissen
over handhaving van regels die eigenlijk niet
altijd te handhaven zijn. En dat is zeer onge-
wenst. De politie dient alleen maar toe te zien
op de naleving van regels. Zij moet niet bepalen
welke normen en waarden in de samenleving
gelden, want daar is de politiek voor.

7

105

110

115

120

125

8

130

135

140

145

150

9

155

160

10

165

170

175

180

185

naar: Jelle van der Meer
uit: de Groene Amsterdammer, 22 maart 2000
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Ben ik wel gelukkig genoeg?

Over overspannen verwachtingen

“Het gaat erom dat je je eigen leven regisseert.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. That’s
life, deal with it. Kijk niet naar wie je bent, maar naar
wie je wilt zijn”, zei de 29-jarige filmdirecteur
Onno Fenstra onlangs in de Volkskrant. Fenstra
behoort tot de utopisten2) van de jaren negentig
die geloven dat ze hun leven geheel naar eigen
inzicht kunnen inrichten. Je besluit wie je wilt zijn
en als je maar hard genoeg je best doet, zul je al je
doelen bereiken.

Veel mensen geloven dat het utopisch denken
verdwenen is. De bevlogen scenario’s voor een
perfecte, rechtvaardige samenleving lijken
verwisseld voor een gedachteloos consumentisme
zonder een sprankje utopische dromerij. Het
tegendeel is waar. Het utopisme is springlevend en
we zitten er midden in.Alleen is de utopie
verschoven van het collectief naar het individu, van
het politieke naar het persoonlijke vlak.Voor de
meeste mensen is politieke strijd overbodig
geworden.We hoeven niet meer te vechten voor
de vrije zaterdag of het recht op abortus.We zijn
rijker en vrijer dan ooit.

De problemen van het moderne leven liggen op
het persoonlijke vlak. Hoe geven we vorm aan ons
leven, midden in een onoverzichtelijk woud van
keuzemogelijkheden? De welvaart heeft
mogelijkheden gegeven die een generatie geleden
nog ondenkbaar leken. De meeste mensen kunnen
hun eigen carrière kiezen en zijn niet afhankelijk
van wat hun vader deed.We kunnen reizen,
genieten, homo of lesbo zijn, naar een wilde party
of de EO-Jongerendag gaan, kinderen nemen of de
eeuwige yup uithangen. Zelfs lelijkheid is niet meer
onoverkomelijk.We hebben altijd de plastisch
chirurg nog.

De media zijn dol op mensen als Onno Fenstra,
omdat ze de idealen van deze tijd vertolken. Ze
zijn ondernemend, doortastend, goedgebekt en
zien er doorgaans ook nog goed uit. It can be done,
is hun boodschap. Die éne relatie, die precies aan
je eisen voldoet, bestaat echt, als je maar genoeg
geduld hebt. Net als die éne carrière die helemaal
tegemoetkomt aan je allerindividueelste wensen.
Waarom zou je genoegen nemen met second best?

Het persoonlijk utopisme heeft zijn positieve
kanten. Het stimuleert mensen ondernemend te zijn

en niet bij de pakken neer te zitten. Maar de utopie
van de totale zelfontplooiing maakt ook slachtoffers.
Het geloof in de maakbaarheid van het leven wekt
overspannen verwachtingen.Wie niet aan zijn eigen
hoge eisen kan voldoen, voelt zich ongelukkig of
schiet in een depressie. Niet voor niets wordt
depressie al een nieuwe volksziekte genoemd.

De Volkskrant portretteerde enkele jaren geleden
een 24-jarige vrouw die in een ‘dipje’ terechtkwam
doordat zij blijkbaar niet kon voldoen aan de eisen
van de tijdgeest.“Je moet carrière maken, veel geld
verdienen, je moet intelligent zijn, je moet leuk zijn,
je moet gevat zijn, je moet humor hebben, je moet
een sociaal beest zijn. Je wordt enorm beïnvloed
door reclame, televisie en tijdschriften, er komt
zoveel op je af”, vertelde ze. Ze was mooi en
talentvol, maar vond zichzelf niet mooi en talentvol
genoeg, omdat haar leven achterbleef bij het
utopische beeld uit de betere damesbladen. Dit
utopisme, dit grenzeloze verlangen om van alles
het beste te hebben en te krijgen, slaat op talloze
gebieden toe. Relaties worden steeds instabieler
door de hoge eisen die partners aan elkaar stellen,
op de werkvloer kampen meer en meer mensen
met een burn-out.

Tot ver in de jaren zestig was werk voor de
meeste mensen een simpele noodzaak: een man
moest zijn gezin kunnen onderhouden. Met dat
criterium werd het werk beoordeeld. Zo werd een
positie als ambtenaar buitengewoon aantrekkelijk
gevonden, omdat zij veiligheid en zekerheid bood,
een opvatting die tegenwoordig enigszins
lachwekkend lijkt.Vooral door de stijging van de
opleidingsgraad hebben veel meer mensen de
mogelijkheid gekregen leuk werk te doen.Arbeid
dient niet alleen meer het levensonderhoud, maar
ook de zelfontplooiing. In een rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
wordt werken zelfs omschreven als een vorm van
consumptie.

Wie zijn werk als consumptieartikel beschouwt,
maakt zich echter erg kwetsbaar. Hoe realistisch is
het te denken dat iemand werkelijk veertig jaar
lang in zijn werk op het toppunt van plezier en
zelfontplooiing kan functioneren? Steeds meer
werknemers moeten ervaren dat hun werk niet
meer voldoet aan hun utopische verlangens,

noot 2 utopisten: mensen die streven naar een ideaal dat niet te bereiken is
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hoezeer ze ook hun best doen. Het is dus niet zo
verwonderlijk dat het verschijnsel burn-out sterk
toeneemt. Natuurlijk kunnen factoren als werkdruk
meespelen, maar de veranderde houding ten
opzichte van werk is van groot belang.Wie heeft
ooit zijn grootouders horen klagen over burn-out?

Ook op de relatiemarkt eist het persoonlijk
utopisme zijn tol. Relaties zijn in de loop der jaren
steeds instabieler geworden doordat de partners
meer van elkaar zijn gaan eisen. De seksuoloog
Cees Straver interviewde ooit traditionele
echtgenoten die elkaar in de jaren vijftig en zestig
hadden leren kennen. Opvallend genoeg konden de
meesten zich hoegenaamd niet meer herinneren
wat zij destijds zo aantrekkelijk aan elkaar hadden
gevonden.“Ze was een buurmeisje. Je praatte met
elkaar, in de tuin, en dan blijf je aan elkaar hangen”,
luidde het weinig romantische relaas van een 
54-jarige automonteur.

In de jaren negentig zijn de eisen flink
opgeschroefd.Vooral hoger opgeleide vrouwen
zitten hoog in de boom, vindt relatiebemiddelaar
Annelies Penning.“Ze willen het hele rijtje: een
man met een goede opleiding, die sociaal vaardig is,
relativeringsvermogen heeft, betrouwbaar is en vijf
centimeter langer dan zij. Dan wordt het gewoon
moeilijk. Negentig procent van de vrouwen is op
zoek naar tien procent van de mannen”, aldus
Penning in De Groene Amsterdammer.

Relaties zijn loodzwaar geworden door de
opeenstapeling van wederzijdse verlangens. De tijd
dat getrouwde mannen en vrouwen rustig tot
gezellige dikkerds konden uitdijen, omdat ze
eenmaal ‘onder de pannen’ waren, is definitief
voorbij.We moeten tot op gevorderde leeftijd
aantrekkelijk en, als het even kan, zelfs sexy blijven.
De vonk moet immers blijven overspringen.

Al die eisen en verlangens leiden tot stevige
onderhandelingen tussen twee (mogelijke)
partners. Sinds de duidelijke rolverdeling tussen
man en vrouw is verdwenen, streven beide
partners naar volkomen gelijkwaardigheid. Niets is
immers onverdraaglijker dan het gevoel
ondergeschikt te zijn aan de ander. Het is niet zo
verbazingwekkend dat menige relatie onder deze
last bezwijkt. De nasleep is dikwijls ellendig.
Kinderen van gescheiden ouders doen het minder
goed dan kinderen uit volledige gezinnen, blijkt
onder meer uit een onderzoek van de Universiteit

van Utrecht. Ze roken, drinken en blowen meer, ze
maken zich vaker schuldig aan kleine criminaliteit
en hebben meer moeite met het aangaan van
duurzame relaties. Het effect moet niet worden
overschat, maar is toch duidelijk aanwezig.

Natuurlijk bestaan er grote verschillen tussen
het traditionele, collectieve utopisme en het
persoonlijk utopisme van de jaren negentig, maar
er zijn ook opvallende overeenkomsten.“De
utopistische gedachte gaat uit van het idee dat in
de mens een god schuilt.Wie daarin gelooft, ziet
elke beperking en begrenzing als een belediging”,
schrijven Hans Crombag en Frank van Dun in De
utopische verleiding. De gedachte dat de mens
oppermachtig is, verklaart zijn verlangen naar
meesterschap over de wereld en daarmee ook
over andere mensen, aldus Crombag en Van Dun.
Utopistische stromingen als het communisme
raakten echter in verval, vooral vanwege het verzet
tegen het dictatoriale karakter ervan.

Ook de droom van grenzeloze zelfontplooiing
loopt stuk op de aanwezigheid van anderen. Op de
arbeidsmarkt is dat heel duidelijk zichtbaar. Succes
is per definitie slechts voor een minderheid
weggelegd. Succes betekent dat iemand het beter
doet dan gemiddeld.Als iedereen succesvol zou
kunnen zijn, zoals New Age-goeroes beweren, zou
het begrip ‘succes’ elke betekenis verliezen.

Ook op het gebied van relaties gooit de ander
roet in het eten. Hij of zij zal immers nooit volledig
aan onze wensen voldoen. Daar is hij of zij nu
eenmaal een ander voor. Seksuoloog Cees Straver
kwam tot de conclusie dat moderne partners nog
iets kunnen leren van de ‘huwelijkse logica’ van
getrouwde stellen van een of twee generaties
geleden: de vanzelfsprekende solidariteit van
mensen die hebben besloten samen een leven op
te bouwen, met alle voor- en nadelen van dien.

Wie opgroeit in een wereld van welvaart en
schijnbaar onbegrensde mogelijkheden kan nog
maar moeilijk leven zonder zichzelf voortdurend
de ‘ben ik nog wel gelukkig genoeg?’-vraag te
stellen.Toch is het belangrijk te doorzien dat
absolute zelfbeschikking – ‘kijk niet naar wie je
bent, maar naar wie je wilt zijn’ – een illusie is.
Anders zal Nederland zich steeds meer
ontwikkelen tot een land van gefrustreerde
individuen, op weg naar de therapeut bij iedere
tegenslag.

naar: Peter Giesen
uit: de Volkskrant, 4 september 1999
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 17 vragen en
een samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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���� Tekst 1 Smeerolie van de samenleving

1p 1 � Wat is het schrijfdoel van de auteur van de tekst Smeerolie van de samenleving?
De auteur wil met zijn tekst vooral

A aantonen dat gedogen niet zonder meer verwerpelijk is, maar zelfs wenselijk kan zijn.
B inzicht geven in de maatschappelijke problemen die door te lang gedogen ontstaan.
C oproepen tot een niet al te star politiek beleid inzake het gedogen van harddrugs.
D waarschuwen voor een verder verminderend gezag van overheid en opvoeders.

In regel 19 wordt gesproken van „een slappe overheid”.
3p 2 �� Wat zou de overheid tegen dit verwijt van slapheid kunnen aanvoeren? Baseer je

antwoord op alinea 3.
Gebruik maximaal 15 woorden.

„Als het antwoord op één van deze twee bevestigend is, is dat reden het gedogen te
stoppen.” (regels 69–71)

3p 3 �� Welke twee grondregels mogen volgens de auteur niet geschonden worden?
Gebruik maximaal 15 woorden.

„Dat betekent dat recht niet eenduidig is …” (regel 86)
3p 4 �� Waarom is volgens de auteur recht niet eenduidig? Baseer je antwoord op alinea 5.

Gebruik maximaal 15 woorden.

Voor de benoeming van een functie van een alinea in een groter tekstverband kan
gekozen worden uit een aantal begrippen zoals aanleiding, beschrijving, conclusie,
definitie, gevolg, oorzaak, reden, samenvatting, tegenstelling, uitwerking of voorbeeld.

1p 5 �� Wat is de functie van alinea 1? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen.
1p 6 �� Wat is de functie van alinea 8? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen.

1p 7 �� Om welke twee redenen is het volgens de auteur „flauwekul om te roepen dat gedogen
verwerpelijk is” (regels 149–150)?

1p 8 � Wat is het verband tussen alinea 9 en 10?
A Alinea 9 beschrijft een verschijnsel, alinea 10 geeft een verklaring.
B Alinea 9 bevat een voorstel, alinea 10 een uitwerking.
C Alinea 9 en 10 vormen samen een opsomming.
D Alinea 9 noemt een oorzaak, alinea 10 een gevolg.

1p 9 � Hoe kan de indirecte oproep die de auteur aan de politici doet (zie alinea 9 en 10) het
beste worden samengevat?

A Zorg dat de politie meer middelen krijgt om de regels daadwerkelijk te handhaven.
B Zorg dat het buitenland begrip krijgt voor de Nederlandse opvattingen over gedogen.
C Zorg dat je de burgers duidelijk maakt waarom het ene wel mag en het andere niet.
D Zorg dat je voldoende moed verzamelt om het softdrugsbeleid aan de kaak te stellen.

In de slotalinea wordt het onderwerp ’verantwoordelijkheid’ behandeld.
3p 10 �� Welke oneigenlijke verantwoordelijkheid heeft de politie volgens de auteur toebedeeld

gekregen en zou zo snel mogelijk weer moeten worden afgestoten?
Gebruik maximaal 15 woorden.

Na de inleiding kunnen de verschillende tekstdelen achtereenvolgens worden voorzien
van de volgende kopjes:
1 Gedogen in internationaal perspectief
2 Afwegingen noodzaak gedogen
3 Voorwaarden voor gedoogbeleid

1p 11 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het eerste kopje past?
1p 12 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het tweede kopje past? 
1p 13 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het derde kopje past?
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De titel van de tekst luidt Smeerolie van de samenleving.
3p 14 �� Maak duidelijk waarom ’gedogen’ volgens de auteur beschouwd kan worden als smeerolie

van de samenleving.
Gebruik maximaal 15 woorden.

1p 15 � Welke zin drukt het beste de hoofdgedachte uit van de tekst Smeerolie van de samenleving?
A Gedogen is in een moderne samenleving niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs gewenst,

zodat politici zorg dienen te dragen voor een helder gedoogbeleid.
B Gedoogbeleid zorgt voor grote verwarring in de samenleving, want de

verantwoordelijkheden van politie en politici gaan ongewenst door elkaar lopen.
C Het nut van het handhaven van rechtsregels wordt bepaald door de wijze waarop

rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid zich tot elkaar verhouden.
D Nederland heeft een traditie in het gedogen, die ons duidelijk maakt dat de overheid wel

de bevoegdheid heeft de wetten te handhaven, maar beslist niet de plicht.
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Naar een bericht uit NRC Handelsblad van 18 september 2000.

4p 16 �� Welk verschil van opvatting over de rol van de politiek bestaat er tussen de auteur van de
tekst Smeerolie van de samenleving en de jongerenorganisaties uit tekstfragment 1?
Zet beide standpunten tegenover elkaar en noem het belangrijkste argument bij het
standpunt van de jongerenorganisaties.
Gebruik maximaal 40 woorden.
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����������������������������������
Mr. Gerard Spong, advocaat, in de Volkskrant van 19 september 2000.

1p 17 �� Welke van de drie in alinea 5 van de tekst Smeerolie van de samenleving genoemde
waarden wordt er volgens advocaat Spong geschonden?

���� Tekst 2 Ben ik wel gelukkig genoeg?

20p 18 �� Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden
van de tekst Ben ik wel gelukkig genoeg? Uit je samenvatting moet voor iemand die de
oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:

• welk utopistisch beeld de media ons voorhouden;
• welk nut het persoonlijk utopisme heeft;
• welk bezwaar het persoonlijk utopisme op het vlak van arbeid met zich meebrengt en wat

het gevolg daarvan is;
• welk bezwaar het persoonlijk utopisme op het vlak van relaties met zich meebrengt en

welke uiteenlopende gevolgen dat heeft;
• welke kenmerken alle utopieën hebben;
• hoe men weerstand kan bieden aan het utopisme.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Dit examen bestaat uit 20 vragen en één
samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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■■■■ Tekst 1 De mythe van de biotechnologie

Velen zien genetisch gemanipuleerde planten als een grotere bedreiging voor onze
planeet dan ons hele chemische en nucleaire arsenaal bij elkaar (zie regels 9 t/m 13).

1p 1 ■■ Citeer uit alinea 1 tot en met 4 de zin die duidelijk maakt wat de biotechnologische
experimenten zo bedreigend maakt.

1p 2 ■ Wat is de hoofdgedachte van alinea 5?
A De aanmaak van genetisch gemanipuleerde producten is niet meer te stuiten.
B De overheid is van plan het beheer van de natuur uit te besteden aan mammoetbedrijven.
C Europa loopt vooralsnog achter in onderzoek naar en toepassing van genetische

manipulatie.
D Het zijn de multinationals die lijken te bepalen hoe ver men kan gaan in de biotechnologie.

2p 3 ■■ Citeer drie losse woorden uit alinea 6 die verraden dat de schrijver emotioneel bij het
onderwerp betrokken is.

1p 4 ■ Hoe kan het verwijt, zoals de auteur dat in alinea 6 maakt, het beste getypeerd worden?
De auteur meent dat sommigen

A een verkeerde relatie leggen tussen argument en conclusie.
B een verkeerde relatie leggen tussen doel en middel.
C een verkeerde relatie leggen tussen oorzaak en gevolg.
D een verkeerde vergelijking maken.

„Veel biotechnologiebedrijven … wereldwijde voedseltekort.” (regels 85–88)
In alinea 7 keert de auteur zich tegen de opvatting dat veel biotechnologiebedrijven in
het belang van de mensheid handelen.

3p 5 ■■ Wat zijn de twee belangrijkste argumenten uit alinea 7 waarmee de auteur deze opvatting
weerlegt?
Nummer je argumenten. Gebruik maximaal 20 woorden voor het hele antwoord.

3p 6 ■■ Wat is het belangrijkste argument uit alinea 8 waarmee de auteur het belang van
biotechnologiebedrijven relativeert?
Gebruik maximaal 20 woorden.

De auteur beschrijft in alinea 9 de ontdekking van Amerika door Columbus.
1p 7 ■ Welke functie vervult deze beschrijving in het betoog van de auteur?

De auteur wil met deze beschrijving vooral
A de verschillen tonen tussen een historisch verleden en het heden.
B een historische verklaring geven voor de huidige bezitsdrang.
C een historisch voorbeeld geven van de menselijke bezitsdrang.
D laten zien waarom wij het historische recht hebben de natuur te bezitten.

„en dus … andersoortige koloniën.” (regels 132–133)
1p 8 ■■ Welke koloniën heeft de schrijver hier op het oog? 

„Overigens, ik … zou zijn.” (regels 155–157)
2p 9 ■■ Welke reden heeft de auteur om niet zonder meer alle genetisch gemanipuleerde voeding

af te keuren? 
Gebruik maximaal 15 woorden.

„De mythe van de biotechnologie”, zo luidt de titel.
Eén van de betekenisomschrijvingen van het woord mythe is: een gangbare, min of meer
als onaantastbaar beschouwde opvatting die echter niet op feiten is gebaseerd.

3p 10 ■■ Tegen welke mythe van de biotechnologie verzet de schrijver zich? 
Gebruik maximaal 15 woorden.
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1p 11 ■ Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de hoofdgedachte van de hele tekst
weer?

A De biotechnologie is een bedreiging voor het hele ecosysteem, doordat het gedrag van
levende wezens moeilijk te voorspellen is.

B De biotechnologie moet een halt worden toegeroepen, omdat ze wordt ontwikkeld vanuit
veroveringszucht en bezitsdrang.

C Genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren zijn producten van een gevaarlijk spelletje
met de natuur, waarmee wij niet bijtijds lijken op te kunnen houden.

D Het is van belang de biotechnologie met argwaan te blijven volgen, omdat zij zich meer
door winstbejag lijkt te laten leiden dan door menslievendheid of door milieubesef.

E Verzet tegen de biotechnologie betekent dat allerlei mogelijkheden om het bestaan van
de mens te vergemakkelijken, niet benut kunnen worden.

De tekst De mythe van de biotechnologie is onder te verdelen in 4 delen.
Deze achtereenvolgende delen kunnen van de volgende kopjes worden voorzien:
Deel 1: Probleemstelling inzake biotechnologie
Deel 2: Invloed en macht van de biotechnologische industrie
Deel 3: Filosofie achter de biotechnologie
Deel 4: Visie op de toekomst

1p 12 ■■ Bij welke alinea begint deel 2?
2p 13 ■■ Bij welke alinea begint deel 3?
1p 14 ■■ Bij welke alinea begint deel 4?

In het tekstgedeelte van alinea 10 en 11 heeft elke alinea zijn eigen functie. Benoem die
functie door voor elke alinea één van de volgende functiewoorden te kiezen: conclusie,
definitie, doelstelling, gevolg, nuancering, oorzaak, samenvatting, stelling, toepassing,
voorbeeld.

1p 15 ■■ Welke functie heeft alinea 10?
1p 16 ■■ Welke functie heeft alinea 11?

1p 17 ■ Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de auteur van De mythe van de biotechnologie?
De schrijver wil de lezer vooral

A de voor- en nadelen laten afwegen van de biotechnologische ontwikkelingen.
B ervan overtuigen dat de biotechnologie kritisch gevolgd moet worden.
C informeren over de stand van zaken met betrekking tot de biotechnologie.
D oproepen tot verzet tegen de vercommercialisering van de biotechnologie.

(fragment 1)
Ons dagelijks menu omvat al sinds mensenheugenis een veelheid aan biotechnologische producten. Neem

alleen maar kaas, brood, bier, wijn en yoghurt. Door de eeuwen heen is �gespeeld� met Moeder Natuur om de
kwaliteit van deze producten te verbeteren en het productenpakket te verbreden. Daarbij is, vaak zonder het
te beseffen, gebruik gemaakt van genetische modificaties: landbouwgewassen werden genetisch gekruist en
de micro-organismen die bij de bereiding van bovengenoemde producten worden gebruikt, werden verbeterd
door ongericht de genetische code met behulp van onder meer UV-straling en chemicaliën te veranderen. 

Nog steeds worden deze technieken met succes toegepast. Ze hebben geleid tot een gevarieerd aanbod van
veilig, betaalbaar en smaakvol voedsel.

(fragment 2)
Hét verschil tussen de moderne en de klassieke biotechnologie is, dat sinds de jaren �80 zeer gericht

genetische modificaties kunnen worden aangebracht. Zo kunnen soorteigen genen (eigenschappen) worden
uitgeschakeld of juist worden aangespoord tot een hogere productie, maar kunnen ook soortvreemde genen
worden ingebracht. In de medische wereld heeft dit geleid tot veel verbeterde en nieuwe medicijnen.

Thans worden tientallen medicijnen tegen allerlei ziekten door micro-organismen geproduceerd. In het
begin, dat wil zeggen rond eind jaren �80 en begin jaren �90, leidde deze moderne biotechnologische
werkwijze tot heftige discussies. De voordelen bleken evident, de angst ongegrond en de discussie verdween
even snel als die was opgekomen.

Technisch is het nu ook mogelijk om planten en dieren gericht genetisch te modificeren. Omdat deze
organismen dichter bij de mens staan, bieden planten en dieren ondermeer de mogelijkheid om medicijnen te
�humaniseren�, zodat ze minder of geen bijverschijnselen geven.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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(fragment 3)
Dagelijks worden biologische grenzen doorbroken. Een proces dat luistert naar de naam �Evolutie�.

Moeder Natuur speelt al vanaf haar ontstaan dit �gevaarlijke� spelletje. Afhankelijk van de omstandigheden
wint het sterke genenpakket het van het zwakkere. Het moedwillig toevoegen van één sneeuwklokjesgen aan
de tienduizenden genen van de aardappel is in dit licht kinderspel. Het is wel een gerichte en controleerbare
ingreep die ertoe leidt dat de aardappel resistent wordt tegen bladluis, waardoor minder aardappelen
verloren gaan. De angst van Touber dat dit het einde betekent van de lieveheersbeestjes, getuigt van weinig
biologisch inzicht. Bladluizen zijn niet alleen afhankelijk van aardappelen en lieveheersbeestjes hebben meer
gerechten op hun menu staan.

(fragment 4)
De agressie waarmee Monsanto haar genproducten op de markt brengt, is zonder meer te betreuren en

komt waarschijnlijk voort uit haar monopoliepositie. Dit zal ongetwijfeld veranderen als er meer spelers op
de markt verschijnen en het nut ook voor de consument evident wordt. En dat producenten geld willen en
kunnen verdienen is een normale en gewenste zaak. De investeringen moeten nu eenmaal worden
terugverdiend.

Fragmenten uit een artikel van Colja Laane, voorzitter van de Nederlandse
Biotechnologische Vereniging, de Volkskrant, 16 april 1999

Touber noemt de biotechnologie „een gevaarlijk spelletje met Moeder Natuur” (zie
regel 138). Uit fragment 1, 2 en 3 van het artikel van Colja Laane kan een aantal
argumenten worden gehaald of worden afgeleid waarmee de opvattingen van Touber
worden bestreden en die bedoeld zijn om de biotechnologie op een positieve wijze te
benaderen.

3p 18 ■■ Welke twee belangrijkste van deze argumenten berusten op controleerbare feiten? 
Gebruik maximaal 25 woorden voor het hele antwoord.

Touber stelt dat biotechnologie een gevaarlijk spelletje met de natuur is.
3p 19 ■■ Welk argument gebruikt Laane om dit standpunt te verwerpen, gelet op fragment 3?

Gebruik maximaal 15 woorden.

3p 20 ■■ Welke opvatting van Touber over de biotechnologische industrie (zie alinea 8) wordt in
fragment 4 door Laane bekritiseerd?
Gebruik maximaal 10 woorden.

■■■■ Tekst 2 Graan, vee en ideeën

20p 21 ■■ Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 200 woorden.
Uit je samenvatting moet voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft,
duidelijk worden

• met welke probleemstelling Jared Diamond zich bezighoudt;
• welke opvatting deze onderzoeker van de hand wijst, welke zijn eigen opvatting is en met

welke redenering hij zijn opvatting ondersteunt;
• welk verwijt hij weerlegt en met welk argument hij dat doet.
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000008 2A 2 Lees verder

Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn een
stuk ’slimmer’ dan hun natuurlijke soortgenoten.
Ze hebben handige eigenschappen, zoals hardere
schillen, groeien vaak sneller en kunnen bijvoor-
beeld worden geprogrammeerd om enzymen te
produceren. Omdat ze resistent zijn gemaakt tegen
allerlei ziekten en insecten, worden ze ook ’groe-
ner’ genoemd: er is minder of helemaal geen land-
bouwgif nodig om ze groot te brengen. En toch
waarschuwen velen, dat deze slimme, groene plant-
jes wel eens een grotere bedreiging voor de planeet
kunnen vormen dan ons hele chemische en nucle-
aire arsenaal bij elkaar.

Het verplaatsen en vervangen van genen biedt
eindeloos veel mogelijkheden, maar de techniek
ervan staat nog in de kinderschoenen. Uit de vele
mislukte experimenten blijkt steeds weer hoe wei-
nig we in feite nog maar weten. Een blauwe roos
maken bijvoorbeeld, lijkt zo gemakkelijk: je zet
gewoon het gen dat petunia’s blauw kleurt in het
DNA van de roos.We wachten echter nog steeds op
de eerste blauwe roos. En dan die zalm, die door
middel van genetische manipulatie in korte tijd
groot moest worden ... Hij groeide wel, maar werd
ook groen!

Het probleem is, dat het onmogelijk is te voor-
spellen hoe de in laboratoria ontwikkelde levens-
vormen zich in de vrije natuur zullen gedragen. Het
introduceren van vreemde soorten in een natuur-
lijke omgeving heeft in het verleden al tot kleine
rampen geleid. Zo verdrong de Noord-Amerikaan-
se zwartekersenboom in Duitsland allerlei zeld-
zame planten- en diersoorten, dunde de nijlbaars in
het Victoriameer de inheemse vissoort uit en vormt
de geïmporteerde brulkikker in Nederland een be-
dreiging voor onze eigen kikkers. De moeilijkheid
met planten en dieren is nu eenmaal dat ze leven:
ze planten zich voort en er ontstaan kruisingen. De
gevolgen voor het ecosysteem zijn niet te overzien.

Ondanks de risico’s gaan wetenschappers on-
verstoorbaar door met het ontcijferen van de gene-
tische code van het leven. Het kraken van erfelijke
informatie is routine geworden. Van bacteriën,
schimmels, fruitvlieg, worm, aardappel, tomaat,
muis, varken en mens is het erfelijke materiaal al
voor een groot deel in kaart gebracht. Onderzoe-
kers ontdekken in hoog tempo nieuwe genen en
combineren deze dragers van erfelijk materiaal
naar hartelust: menselijke insulinegenen worden in
een bacterie geplaatst, zodat deze insuline gaat pro-
duceren; het gen van een vuurvliegje laat planten
licht geven en er zijn inmiddels tomaten op de
markt met het gen van een vis.

Waar ligt de grens? Wie bepaalt wat wel en wat
niet kan? Op dit moment lijkt het erop, dat de grote
multinationals het voor het zeggen hebben. Vooral
in de Verenigde Staten is – in tegenstelling tot
Europa, waar alleen nog maar onderzoeksplanta-
ges zijn – de genetisch gemanipuleerde productie
niet meer te stoppen. Genen, zaden, schimmels,
hormonen, planten, diersoorten en zelfs menselijke
cellen zijn ’eigendom’ van deze mammoetbedrij-
ven. De verwachting is, dat het grootste deel van de
ongeveer zeventigduizend genen die het menselijk
ras uitmaken, binnen zeven jaar zal zijn gepaten-
teerd1). Binnen afzienbare tijd zal ieder schepsel
van enige ’waarde’ het eigendom zijn van enorme
bedrijven die hoge vergoedingen zullen verlangen
voor alle nieuwe ontdekkingen op het gebied van
’hun’ plant, gen, of wat dan ook.

Sommigen vinden, dat het manipuleren van ge-
nen in wezen niets anders is dan het ouderwetse
fokken en telen van rassen. Maar telen en kweken
is in ieder geval nog gebaseerd op deelname van
het organisme zelf. Je kunt een paard met een ezel
kruisen om een muildier te krijgen, maar je kunt
een paard niet met een eik kruisen. Knippen, plak-
ken en knutselen is biologisch geweld. Manipule-
ren is van een andere orde dan bijsturen en verzor-
gen. Het hele idee dat je een plant of dier ’van jou’
zou kunnen noemen, is absurd. Het manipuleren
van genen is namelijk heel iets anders dan het
scheppen van nieuw leven. Gelukkig is de weten-
schap van dat laatste nog ver verwijderd.

Veel biotechnologiebedrijven beweren dat ze
opkomen voor het welzijn van de mensheid, door
bijvoorbeeld bij te dragen aan de oplossing van
vraagstukken als het wereldwijde voedseltekort.
Maar de vraag is, of hun doelen wel zo nobel zijn en
het leven op aarde bij hun aanpak gebaat is. Het
bedrijf Monsanto bijvoorbeeld heeft een octrooi in
handen voor het vervaardigen van zaden die maar
één generatie groeien. Het DNA is zo geprogram-
meerd, dat de plant zijn eigen embryo’s doodt. Bin-
nen afzienbare tijd zullen zulke ’zelfmoordzaden’
van alle mogelijke gewassen op de markt zijn,
waardoor de natuurlijke cyclus van zaad-tot-plant-
tot-zaad wordt verbroken. De cyclus die het leven
op deze planeet in stand houdt, komt hiermee ten
einde. Een ander bezwaar is dat door het wereld-
wijd goedkoop op de markt brengen van uniforme
zaden het gedaan is met de biodiversiteit. Kleine
boeren die door de eeuwen heen het juiste zaad
hebben gecultiveerd om op hun specifieke bodem-
soorten de beste planten te doen groeien, worden
weggeconcurreerd.

De mythe van de biotechnologie

noot 1 Patenteren: van de overheid het exclusieve recht verkrijgen op het maken of verkrijgen van
een bepaald product
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De eerste Wereldvoedselconferentie conclu-
deerde al in 1974, dat de oplossing van het voedsel-
probleem maar in zeer beperkte mate afhankelijk
is van nieuwe technische uitvindingen. Voedselpro-
blematiek – zo stond er in de slotverklaring – heeft
primair te maken met armoede. En armoede heeft
alles te maken met een oneerlijke verdeling van de
middelen die de aarde ons geeft. Ik vrees dat het
bedrijven als Monsanto – de nobele motieven ten
spijt – uiteindelijk vooral om veel geld verdienen
gaat.

Achter veel biotechnologiebeleid zit de ge-
dachtegang dat wij het recht zouden hebben de na-
tuur te bezitten, te beheersen en uit te buiten. Toen
Christopher Columbus in 1492 Amerika ontdekte,
werden hem door koningin Isabel en koning Ferdi-
nand de privileges van ’ontdekking en verovering’
gegeven. Ook de paus gaf in die tijd ’Goddelijke
toestemming’ tot het onderwerpen van hele delen
van de aarde, inclusief bewoners, die gewoon on-
derdanen werden. Het waren deze decreten die de
basis legden voor het imperialistische2) denken van
de westerse mens. Het land, de bossen, de rivieren,
de oceanen en de atmosfeer werden gekoloniseerd,
geëxploiteerd en vervuild. Inmiddels valt er steeds
minder te halen en dus richt het grootkapitaal zich
nu op andersoortige koloniën. Vijfhonderd jaar na
Columbus is het doel van ontdekken, veroveren,
bezetten en bezitten nog steeds hetzelfde.

De biotechnologie is vandaag de dag wat de nu-
cleaire technologie in de jaren zestig en zeventig
was: een gevaarlijk spelletje met Moeder Natuur.
Bij het energievraagstuk werd veel geld geïnves-
teerd in gevaarlijke oplossingen (kernenergie) en
de voor de hand liggende oplossingen (zonne- en
windenergie) werden vrijwel genegeerd; op soort-
gelijke wijze dreigt bij het voedselvraagstuk de bio-
technologie met een verkeerde aanpak te komen.
Er zijn immers simpeler oplossingen. Voor het
voedselprobleem is vermindering van de mense-
lijke consumptie van vlees – voor de productie van
vlees is veel graan nodig – misschien nog wel de
eenvoudigste en doeltreffendste. Toegegeven, er

zullen niet veel mensen zijn die dat voor zichzelf
een aantrekkelijke optie vinden.Toch is het belang-
rijk te beseffen dat we wel degelijk een keuze heb-
ben. Uiteindelijk bepalen we nog altijd zélf wat we
eten.

Overigens, ik wil niet beweren dat álle genetisch
gemanipuleerde voeding per definitie ongezond of
zelfs onnatuurlijk zou zijn. Want wat is tenslotte
natuurlijk? Als een bever een dam bouwt, noemen
we dat natuurlijk; maar als een mens een dijk aan-
legt, vinden we dat onnatuurlijk. Een evolutietheo-
rie die alleen de biologische ontwikkelingen na-
tuurlijk vindt, is te beperkt.Tenslotte is de mens, in-
clusief zijn hersenen en handen, ook een natuurlijk
product van de evolutie. Een lantaarnpaal is even-
zeer een product van de evolutie als een boom.

De technologie is inmiddels echter zo machtig
geworden, dat de mens elk levend organisme kan
manipuleren. Die ultieme machtsgreep betekent
op den duur misschien wel de ondergang van de
mens. De grote uitdaging zal daarom zijn de tech-
nologie in harmonie met de natuur te laten functio-
neren: de technologie als aanvulling op de natuur.
Het uitgangspunt wordt dan het versterken van na-
tuurlijke processen in plaats van het ingrijpen in de
natuur. Dat betekent dat je bij elke manipulatie de
vraag moet stellen of die werkelijk nodig is, of het
algemeen welzijn er werkelijk mee is gediend, en of
niet alleen de doelen van enkelingen worden ge-
diend. Dan is het cruciaal om uitgebreid stil te
staan bij het mogelijke effect van een nieuwe crea-
tie op de rest van de natuur. Natuurlijk, wie met
respect voor zijn omgeving handelt, zal voorzichtig
te werk gaan, maar dat sluit lang niet alle risico’s
uit. Het is niet zinvol je te verzetten tegen élke
kunstmatige creatie van de mens. Maar een alerte
houding tegenover de biotechnologische industrie-
en van zowel politici, die immers bestuurlijke
macht hebben, als de burgers zelf is noodzakelijk
om dreigend onheil te voorkomen.

naar: Tijn Touber
uit: Ode, nr. 25, maart/april 1999
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Graan, vee en ideeën
Tijdens een strandwandeling in Nieuw-Guinea

werd Jared Diamond geconfronteerd met één van
de grote vragen in de geschiedenis van de mens-
heid. De Amerikaanse bioloog en vogelkenner
raakte daar, nu meer dan vijfentwintig jaar gele-
den, in gesprek met een lokale politicus die Yali
heette. Hoe komt het toch, vroeg Yali hem, dat wij
zwarten in Nieuw-Guinea ons tot voor kort nog
moesten behelpen met stenen werktuigen, terwijl
jullie, blanke Europeanen en Amerikanen, staal,
machines, geneesmiddelen, softdrinks en para-
plu’s hebben uitgevonden?

Diamond moest hem het antwoord schuldig
blijven. Maar de vraag bleef knagen. Waarom
heeft de ene cultuur zich sinds de laatste IJstijd
ontwikkeld tot een hoogtechnische samenleving,
terwijl de andere amper de beginselen van de
landbouw onder de knie heeft gekregen? Waarom
domineren volkeren van Europese en Aziatische
afkomst de wereld, en zijn de oorspronkelijke be-
woners van Afrika, Amerika en Australië onder-
worpen of ver achtergebleven in macht en rijk-
dom? Waarom hebben de Europeanen Amerika
gekoloniseerd, in plaats van de indianen Europa?
Waarom is het in de geschiedenis zo gelopen en
niet andersom?

Het zijn simpele vragen, waarop veel mensen
het antwoord wel denken te weten. Nog altijd
heerst het hardnekkige geloof – ook al zegt men
dat meestal niet hardop – dat de verklaring is te
vinden in raciale verschillen, schrijft Diamond in
zijn boek Guns, Germs, and Steel. Dat boek, waar-
voor hij afgelopen voorjaar de Pulitzer Price ont-
ving, is zijn late maar fascinerende antwoord op
Yali’s vraag. Het is, zoals de ondertitel van de
Engelse editie met een knipoog zegt, A Short His-
tory of Everybody for the Last 13.000 Years. Met
een schat aan argumenten uit de geologie, de
linguïstiek, de biologie en de geschiedenis van
techniek en politiek, wordt een overtuigend alter-
natief gegeven voor de raciale verklaring, die hij als
„weerzinwekkend en onjuist” van de hand wijst.

„Toen ik in 1964 voor het eerst in Nieuw-Gui-
nea kwam, verwachtte ik daar primitieve mensen
aan te treffen, die geestelijk ver achter ons la-
gen”, vertelt Diamond. „Het was een schok om
het tegenovergestelde te zien. Dit waren slimme
jongens. Iedere dag werd ik met mijn neus op het
feit gedrukt dat zij de slimmen waren en dat ik de
dommerik was. En dat is nog steeds zo: als we
door de jungle lopen, zijn ze aardig en geduldig
met deze sukkel, die na vijfendertig jaar nog altijd
de betekenis van een gebroken blad niet kan dui-
den. Voor intellectuele superioriteit of een hoger
IQ van Europese volkeren blijken helemaal geen
aanwijzingen te bestaan. Maar hoe komt het dan

toch dat wij metalen gereedschappen hebben en
zij niet? Er moet een verklaring zijn.”

Die verklaring ligt volgens Diamond niet in de
mens. Het zijn volgens hem de klimatologische
omstandigheden en andere geografische omge-
vingsfactoren, die het historische lot van een volk
bepalen. Hij gaat ver terug in de geschiedenis om
te laten zien dat de aanwezigheid van bepaalde
planten en dieren op een continent verstrekkende
gevolgen heeft. 

Waar bepaalde graansoorten in het wild voor-
kwamen, konden de jagers en verzamelaars land-
bouwers worden. Zij konden hun nomadische be-
staan opgeven, een vaste verblijfplaats kiezen, ge-
wassen verbouwen en dieren gaan houden. Sys-
tematische voedselproductie leidde tot grotere
opbrengsten. Dit had aanwas van de bevolking tot
gevolg. Voedseloverschotten die bewaard konden
worden, stelden mensen in de gelegenheid zich
met andere dingen bezig te houden dan met de di-
recte zorg voor voedsel. Men kon zich gaan speci-
aliseren, zich toeleggen op een bepaalde vaardig-
heid, een specifiek beroep gaan uitoefenen. De
een werd soldaat, de ander boer, weer een ander
handwerksman. Deze specialisaties zorgden voor
tal van technische innovaties, zoals de uitvinding
van nieuwe wapens en nieuw gereedschap laat
zien. Er ontstond een gelaagde maatschappij met
een sterk gecentraliseerde politieke macht en een
complexe economie. 

Waar oorspronkelijk géén granen voorkwamen
die verbouwd konden worden, of géén dieren die
gefokt konden worden, daar bleef men jagen en
verzamelen. Het enige oorspronkelijke gewas uit
Australië dat zich liet verbouwen, de macadamia-
boom, droeg niet genoeg noten om een hele be-
schaving op te bouwen. Het enige grote zoogdier
dat er voorkwam, de kangoeroe, was voor domes-
ticatie niet geschikt en kon dus niet als lastdier of
voor de veeteelt gebruikt worden.

Het Europese en Aziatische continent had de
grootste variëteit aan wilde planten- en diersoor-
ten. Daardoor kon zo’n 10.000 jaar geleden de
eerste succesvolle landbouwcultuur ontstaan in
het gebied in het Midden-Oosten dat zich als een
halve maan uitstrekt over wat nu Israël, Jordanië,
Syrië en Irak is. Die ‘vruchtbare halve maan’, the
fertile crescent, werd de bakermat van allerlei cul-
turele ontwikkelingen, zoals het ontstaan van ste-
den, van schrift en van grote imperia.

Dat gebied, dat deel uitmaakt van de grootste
klimaatzone ter wereld, kent een enorme geogra-
fische variëteit, van hoge bergen tot zeeniveau.
Op 1000 meter kon men in juli oogsten, op 1500
meter in augustus. Van de vijfenvijftig planten-
soorten met grote zaden in de wereld, voorlopers
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van granen, was de meerderheid daar te vinden.
En ook de voorouders van de vijf belangrijkste
soorten vee kwamen er voor: koeien, geiten,
schapen, paarden en varkens.

Dankzij de voedselproductie en het houden van
dieren, bloeiden de economie en de technologie
op. Een schaduwzijde was dat ook allerlei ziekten
de kop opstaken. Doordat mensen dichter op el-
kaar woonden dan voorheen, op vaste verblijf-
plaatsen en met dieren in en om het huis, konden
ziektekiemen zich gemakkelijk vermenigvuldigen
en verspreiden. Pokken dankt de mens aan zijn
kamelen, de mazelen aan ander vee. De Ameri-
kaanse indianen, veelal nomaden die nauwelijks
huisdieren hadden, kwamen veel minder met bac-
teriën in contact. Daardoor konden ze geen immu-
niteit ontwikkelen tegen de ziektes die de Euro-
pese veroveraars en kolonisten meebrachten.
Ontelbare slachtoffers waren het gevolg.

Volgens Diamond hebben horizontale continen-
ten, die vanwege hun as van oost naar west
lopen, culturen voortgebracht die zich sneller heb-
ben ontwikkeld dan die van verticale continenten,
die van noord naar zuid over de aardbol liggen. In
Eurazië, met zijn horizontale as, konden gewassen
en gedomesticeerde dieren zich gemakkelijk ver-
spreiden, in tegenstelling tot die in Afrika en
Amerika. De verklaring daarvoor moet volgens
Diamond vooral gezocht worden in het klimaat.
Zuid-Italië, Noord-Iran en Zuid-Korea liggen alle-
maal op min of meer dezelfde breedtegraad. Daar-
door zijn de klimatologische verschillen onderling
vrij klein, terwijl die verschillen tussen de koele
hooglanden van Mexico en de hete laaglanden van
Centraal-Amerika veel groter zijn. Ontkieming,
groeisnelheid en ziekteresistentie van planten zijn
aan het klimaat aangepast, waardoor een plant uit
Noord-Iran het over het algemeen ook redelijk
goed doet in Frankrijk of China. Maar dichter bij de
evenaar wil ze niet groeien.

De opvatting van Diamond dat omgevingsfac-
toren als klimaat en andere geografische factoren
de loop van de geschiedenis hebben bepaald, is
hem op het verwijt komen te staan dat hij de in-
vloed van ideeën onderschat. Hij zou zich schuldig
maken aan fysisch-geografisch determinisme, dat
voorbij gaat aan wat nu juist bij uitstek een men-
selijke kwaliteit is: het vermogen om de geschie-
denis te beïnvloeden met behulp van een bepaald
gedachtegoed, van vindingrijkheid, religie en
andere ideële eigenaardigheden van culturen.

Diamond kent het verwijt: „Iedereen is creatief,
iedereen heeft ideeën. Maar de echte vraag luidt:
is de loop van de wereldgeschiedenis op lange
termijn bepaald door de kracht van ideeën, als iets
wat los staat van andere factoren? Als ideeën op
zichzelf stonden, zou een samenleving van jagers
en verzamelaars die met een heel goed idee
kwam, de wereld kunnen veroveren. Maar zo is
het niet gegaan. Want de ideeën zijn over de we-
reld verspreid samen met het vee, de bacteriën,
de legers en de sociale structuren. Ideeën maken
deel uit van het hele pakket. Waarom kwamen de
Spanjaarden naar de Nieuwe Wereld? Een van de
redenen was het verspreiden van hun geloof.
Voor een deel diende de godsdienst als een voor-
wendsel, maar voor een deel was het ook een op-
rechte motivatie. Het katholicisme was een onge-
looflijk krachtig idee. Maar het werd verspreid
door mensen met zwaarden, paarden en ziekten.”

Met een verwijzing naar raciale verschillen kun
je volgens Diamond Yali’s vraag niet beantwoor-
den. Hij wil niets weten van een raciale versie van
de theorie van de survival of the fittest. Maar hij is
er zich pijnlijk van bewust dat dergelijke opvattin-
gen wel wijdverspreid zijn. Hij is al weer bezig met
een nieuw boek, deze keer over de dreiging van
een ecologische catastrofe. Diamond blijft ons
boeien met lessen die we uit het verleden kunnen
leren.

Einde
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uit: NRC Handelsblad, 19 december 1998
naar: Marcel aan de Brugh en Juurd Eijsvoogel

nth001dftxb.qxd  20-12-99  12:15  Pagina 5

Pagina: 640Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■

000014 2 Begin

Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20 00
HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3

Woensdag 21 juni
13.30 –16.30 uur

N
ed

er
la

n
d

s 
te

ks
tv

er
kl

ar
in

g
 o

u
d

e 
en

 n
ie

u
w

e 
st

ijl

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Dit examen bestaat uit 20 vragen en één
samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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■■■■ Tekst 1 Het is hoog tijd voor een cultureel reveil

De tekst kan inhoudelijk in vier opeenvolgende delen verdeeld worden. Je kunt deze
delen weergeven met achtereenvolgens de volgende kopjes:
1 Culturele welvaartscrisis;
2 Culturele processen in het verleden;
3 Elitekunst bedreigd door massacultuur;
4 Kering van het gevaar.

1p 1 ■ Bij welke alinea begint het tweede deel?
1p 2 ■ Bij welke alinea begint het derde deel?
1p 3 ■ Bij welke alinea begint het vierde deel?

Uit alinea 2 en 3 valt op te maken aan welke wantoestand de staatssecretaris Van der Ploeg
een einde wil maken, welk middel hij daar voor wil gebruiken en wat het resultaat van zijn
politiek zal zijn in de ogen van de schrijver.

1p 4 ■ Welke wantoestand wil de staatssecretaris bestrijden?
1p 5 ■ Welk middel gebruikt de staatssecretaris om zijn doel te bereiken?
1p 6 ■ Wat zal in de ogen van de schrijver het resultaat zijn van de politiek van de

staatssecretaris?

3p 7 ■ Zeg met eigen woorden welk verschil er is er in de houding van de elite ten opzichte van
de lagere klassen, zoals beschreven in alinea 4 aan de ene kant, en zoals beschreven in
alinea 1 en 5 aan de andere kant.
Gebruik maximaal 25 woorden.

3p 8 ■ Zeg met eigen woorden welk verschil er is in de houding van de massa ten opzichte van
de elite, zoals beschreven in alinea 4 aan de ene kant en alinea 6 aan de andere kant.
Gebruik maximaal 35 woorden.

1p 9 ■ Welk begrip drukt het beste de houding van de auteur in alinea 5 uit ten aanzien van het
verschijnsel massacultuur?

A bezorgd
B minachtend
C onverschillig
D tolerant

2p 10 ■ Welke twee verschijnselen vormen volgens de auteur de oorsprong van de
smaakvervlakking van de elite?

Staatssecretaris Van der Ploeg hoopt een brug te slaan naar de massacultuur (zie
regels 30–31)

2p 11 ■ Welke twee wezenlijke eigenschappen van elitekunst maken het, gelet op het betoog van
Franke, vrijwel onmogelijk dat deze kunst zich naar de hedendaagse massa buigt? Baseer
je antwoord op gegevens uit alinea 9 en 10.

Franke stelt de vraag „Hoe roep je nu een halt toe aan de verdere verloedering van de
echte kunst?” (zie regels 135–137)

2p 12 ■ Welk concreet middel heeft Franke daarbij op het oog? 

„willen buigen en vooral kunnen buigen” (regels 143–144)
2p 13 ■ Welke factor, zowel aanwezig in alinea 6 als in alinea 9, verklaart waarom het voor

jongeren moeilijk is openlijk van elitekunst te genieten?
2p 14 ■ Welke andere factor uit alinea 6, maar niet genoemd in alinea 9, belemmert jongeren van

elitekunst te genieten? 
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Voor het benoemen van de functie van een alinea binnen een groter tekstgeheel kunnen
begrippen gebruikt worden als
aanleiding, conclusie, gevolg, oorzaak, oplossing, samenvatting, stelling, uitleg, verklaring,
weerlegging.

1p 15 ■ Welk van bovenstaande begrippen geeft het beste de functie weer van alinea 1?
1p 16 ■ Welk van bovenstaande begrippen geeft het beste de functie weer van alinea 10?

1p 17 ■ Met welk begrippenpaar kan het beste het tekstdoel van Franke worden getypeerd?
A activeren en beschouwen
B amuseren en betogen
C beschouwen en amuseren
D betogen en activeren

1p 18 ■ Welke van onderstaande beweringen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst
Het is hoog tijd voor een cultureel reveil?

A Dat de elite tegenwoordig dezelfde culturele smaak als de massa blijkt te hebben, is het
betreurenswaardige gevolg van culturele verloedering die door de overheid niet werkelijk
wordt tegengegaan.

B Het gevolg van het overheidsbeleid zal zijn dat de elitekunst ten onder gaat aan de
massacultuur die gekenmerkt wordt door gemakzucht en oppervlakkigheid en die
cultureel besef in de weg staat.

C In plaats van de elitekunst en de populaire kunst dichter bij elkaar te brengen zou de
overheid moeten proberen de vervlakking van de cultuur, zoals je die tegenkomt op
televisie en in popmuziek, te bestrijden.

D Om de culturele vervlakking te bestrijden zou het beleid van de overheid niet gericht
moeten zijn op het openstellen van de elitekunst voor de massa, maar op het stimuleren
van culturele vorming.

„De wens van staatssecretaris Van der Ploeg dat de kunst jongeren moet bereiken, is
nauwelijks realistisch. Jongeren hebben hun eigen leefwereld gecreëerd en dat kun je niet
terugdraaien. Het ontbreekt in Nederland allerminst aan initiatieven die de interesse van
jongeren voor kunst en cultuur moeten aanwakkeren, zoals het Cultureel Jongeren Paspoort
en de Kunstbende-wedstrijden, maar deze activiteiten hebben nooit tot enig resultaat geleid.
Maar is dat zo erg? Waarschijnlijk moet je voor sommige zaken gewoon wat ouder zijn.
Toch is de belangstelling voor de hoge kunsten niet uitsluitend een kwestie van leeftijd. In de
jaren vijftig en zestig vormden jongeren het grootste deel van het publiek in schouwburg en
concertzaal, maar ‘houden van kunst’ had toen nog iets opstandigs. In de literatuur las je
over erotiek en buitenechtelijke relaties, op het toneel hoorde je ruwe taal en zag je net iets
meer bloot dan je gewend was. Kunst was groots en meeslepend, vergeleken bij het
geordende leventje thuis. Veel ouders vonden de wereldliteratuur moreel verwerpelijk en
lichtzinnig.”
bron: Peter Giesen, de Volkskrant, 12 september 1999

4p 19 ■ Noem twee verschijnselen die het voor Peter Giesen onaannemelijk maken dat
hedendaagse jongeren aangetrokken zouden worden tot (elite)kunst.
Gebruik voor elk verschijnsel niet meer dan 10 woorden.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Niet iedereen deelt Frankes visie. Zie onderstaande fragmenten uit Elitekunst hoeft zich
bepaald niet bedreigd te voelen, een artikel van Arnoud Visser, classicus, gepubliceerd in
NRC Handelsblad, 23 juni 1999.
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Arnoud Visser heeft een aantal bezwaren tegen de wijze van redeneren van Franke (zie
bovenstaande fragmenten).

1p 20 ■ Hoe kunnen de verwijten van Visser in bovenaangehaalde citaten het beste worden
samengevat?

A Franke is ouderwets, hij heeft weinig gevoel voor massa-amusement en hij ziet niet dat
cultuur ook nog andere functies heeft 

B Franke legt een onjuist verband tussen elite en smaak, hij overdrijft en hij heeft te weinig
verstand van andere kunstvormen dan de elitaire om erover te kunnen oordelen.

C Franke past de eisen die hij stelt aan kunst zelf niet consequent toe en hij ziet daarom
niet dat de kunstuitingen van de massa op een hoog peil staan.

D Franke weet onvoldoende van het ontstaan van elitekunst en de eigenschappen van deze
kunst af om te kunnen oordelen over lagere vormen van cultuur.

■■■■ Tekst 2 Historische argumenten tegen klimaatpaniek

23p 21 ■ Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 150 woorden
van de tekst Historische argumenten tegen klimaatpaniek. Uit je samenvatting moet voor
iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:

• op welk terrein veel deskundigen op het gebied van klimaatverandering op dit moment
bij voorkeur hun aandacht richten

• welke de twee hoofdbezwaren van de auteur zijn tegen de veel voorkomende wijze van
denken over de gevolgen van klimaatverandering

• welke onjuiste opvattingen over de invloed van het klimaat de auteur bestrijdt
• welke aanpak naar het oordeel van de auteur het beste antwoord vormt op de gevolgen

van klimaatverandering.
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■■■■ Tekst 1

000014 2A 2 Lees verder

Het is hoog tijd voor een cultureel reveil
1)

De staatssecretaris van Cultuur wil dat elitekunst het
grote publiek meer aanspreekt. Maar wanneer hij
wat langer om zich heen had gekeken, had hij kunnen
zien dat zijn visie op de cultuur geen hout meer snijdt.

Ik las ergens dat het Eurovisie Songfestival het
best bekeken televisieprogramma was van
1998, op de vijfde plaats gevolgd door het

Nationaal Songfestival. Exclusief voetbal, stond er
bij, want anders zou het lijstje louter WK-
wedstrijden van het Nederlands elftal bevat hebben.
Nou ja, het kan erger, dacht ik. Toen pas las ik dat
het hier om kijkgedrag ging van mensen die tot de
hogere sociale klassen gerekend kunnen worden,
zoals de lezers van deze kwaliteitskrant. Zowel de
bloedeloze glittermuziek van het songfestival met
zijn opgefokte wedstrijdkarakter als de drakerige
speelfilms die door Veronica worden uitgezonden
blijken bij de culturele bovenlaag goed in de smaak
te vallen. Dat vind ik schokkend.

Naar mijn idee is dit kijkgedrag symptomatisch
voor een culturele welvaartscrisis die sluipenderwijs
is ontstaan en die nu pas in volle omvang duidelijk
wordt. De smaak van de elite begint steeds meer op
de smaak van ’het gewone volk’ te lijken. Staats-
secretaris Rick van der Ploeg geeft er geen blijk
van dat hij doorheeft dat dit een probleem is. In zijn
onlangs gepresenteerde nota, getiteld Cultuur als
confrontatie, doet hij het voorkomen of de zwaar
gesubsidieerde elitekunst (ballet, experimentele
schilderkunst, klassieke muziek etc.) kunst is waar
de massa steeds weer op stuk loopt. Door van de
elitekunst te eisen dat ze de massa (vooral de
jongeren, allochtonen en ’mensen in de provincie’)
meer aanspreekt, hoopt hij een brug te slaan naar
de massacultuur. Hij wil „het beste populair maken
en het populaire beter”. Maar door zijn politiek
van esthetische zuivering zal het populaire het
beste genadeloos verdrijven, zal de massakunst het
van de elitekunst winnen.

Van der Ploeg ziet een culturele tweedeling en
steekt zijn hand uit naar de (jeugdige, allochtone,
provinciale) massa die cultureel niet aan bod zou
komen. Van de elitekunst verlangt hij dat ze het
grote publiek meer aanspreekt. Maar het is niet de
massa waar Van der Ploeg zich zorgen om zou
moeten maken, maar juist de elite. Want wat is er
gebeurd?

Eeuwenlang namen mensen uit de middenklasse
de etiquette, de mode en de culturele smaak van de

elite over, omdat ze hoopten daardoor tot een
hogere klasse gerekend te worden. En na een tijdje
imiteerden ook mensen uit lagere standen dat
gedrag, waarop hoger geplaatsten uit onderschei-
dingsdrift zich er weer van afkeerden en hun ge-
bruiken en smaak verfijnden. De verspreiding van
kunst, mode en smaak ging van boven naar
beneden. Daarom spraken cultuurkenners, als de
massa overnam wat door de elite was ontwikkeld,
van „gedaalde cultuurgoederen”. De elite oefende
een grote sociale aantrekkingskracht uit. Door
opera, klassieke muziek, beeldende kunst, ballet,
toneel en literatuur mooi te vinden, toonde je
goede smaak en telde je cultureel mee.

Wanneer precies de culturele beweging van
boven naar beneden is gestopt en volledig is om-
gedraaid, is moeilijk te zeggen. Er moet een samen-
hang zijn met de massale welvaart die ergens in de
jaren zeventig begon. De komst van de commerciële
televisie heeft het proces ongetwijfeld versneld.
Zeker is dat de culturele smaak nu ook in hogere
kringen in belangrijke mate gevormd wordt door
de lagere, commerciële massacultuur. Voetbal, de
soapseries, de talkshows, de triviaalliteratuur, het
songfestival, de discomode, ja het pijltjes gooien
door dikbuikige kroegtijgers, het wordt allemaal
even hartstochtelijk gevreten door mensen die
gestudeerd hebben als door werklui op de steigers
en leerlingen in het lager beroepsonderwijs.

Dat zou allemaal niet erg zijn, als het met de
elitecultuur ook maar voorspoedig ging. Maar dat
is niet zo. En niemand doet er wat aan, want wie er
voor opkomt of er maar zelfs belangstelling voor
toont, loopt het risico uitgemaakt te worden voor
elitaire, arrogante bal. De druk van onderaf is zo
sterk dat bovenin het ene mooie cultuurgoed na het
andere over de rand wordt geduwd en ongemerkt
verdwijnt in de vergetelheid. Door mensen van
boven de veertig wordt er wellicht meer elitekunst
geconsumeerd dan ooit, maar zij zullen uitsterven.
En wie van de Nederlanders beneden de dertig
weet nog iets van de geschiedenis van de literatuur,
de filosofie, muziek, beeldende kunst of van de
culturele wordingsgeschiedenis in het algemeen?
Er heerst een agressieve hier-en-nu genotscultuur
waarbinnen geschiedenis of culturele erfgoederen
geen waarde meer hebben. Wat telt is uiterlijk en
popmuziek – en dan ook nog vooral de meest com-
merciële vormen ervan. In materieel opzicht gaat
het beter dan ooit, de mogelijkheden tot culturele

noot 1 reveil: herleving, opleving
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ontplooiing zijn nooit beter geweest dan nu, maar
wat groeit en bloeit is het alles overwoekerende
onkruid van de commerciële wansmaak.

Wie ook maar enige binding heeft met wat mooi
en waardevol is, ziet elke dag weer bevestigd hoe
ernstig de fragiele, weerloze elitekunst bedreigd
wordt door een luidruchtig en agressief oprukkende
massacultuur die aan André Rieu2) de voorkeur
geeft boven Yehudi Menuhin, de logica van voet-
baller Cruyff boven die van de Griekse filosoof
Aristoteles, detectiveschrijver Appie Baantjer
boven literator Thomas Rosenboom, het gekun-
stelde popdansen boven het verfijnde Nationaal
Ballet en het Theater van de Lach boven het theater
dat te denken geeft.

Zelden zal een politicus zo weinig gevoel hebben
getoond voor de culturele tekenen des tijds als Van
der Ploeg. In plaats van een brug te slaan, zou ik
hem willen oproepen een dam op te werpen tegen
de vulgarisering3), trivialisering4) en verplatting
van het culturele klimaat. Hij zou zijn zorg moeten
uitspreken over de overheersende rol van de massa-
cultuur en over de druk tot aanpassing aan de
massa die op kunstenaars wordt uitgeoefend. Alle
bloemen moeten bloeien, niet alleen de gouds-
bloemen van de massasmaak. Maar in plaats daar-
van steekt hij voor de camera’s heel populistisch5)

de loftrompet over popmuziek („waarom Wagner
wel subsidiëren en de Rolling Stones niet?”) alsof
die buitengewoon commerciële, assertieve6) en
dominante uitingen van jeugdcultuur van staats-
wege hulp zouden behoeven. En dat alles onder de
helaas achterhaalde noemer van „democratisering
van cultuur”.

In plaats van voor democratisering van de cultuur
zou ik willen pleiten voor een cultureel reveil. Hoe

kunnen de bedreigde cultuurgoederen worden
beschermd tegen de massawals die alles verplat?
Hoe moeten de liefhebbers van wat mooi, zeld-
zaam en broos is, zich verweren? Hoe roep je nu
een halt toe aan de verdere verloedering van de
echte kunst? Als ik staatssecretaris van Cultuur
was, zou ik dáár eens goed over nadenken in plaats
van over hoe de elitekunst ten behoeve van de
massa verplat moet worden. De elitekunst moet
niet naar jongeren, allochtonen en ’mensen in de
provincie’ buigen, maar zíj moeten naar de
elitekunst buigen, willen buigen en vooral kunnen
buigen. Elitekunst is niet alleen iets van vroeger,
maar is alles wat verder reikt dan louter
amusement en waar aanvankelijk inspanning voor
nodig is en waarvan je pas kunt genieten nadat je
je erin verdiept hebt. Maar welke jongeren,
autochtoon of allochtoon, willen zich die
inspanning nog getroosten als ze het gevaar lopen
te worden uitgelachen door hun leeftijdgenoten?
Daar zit hem de kneep.

Het is tijd dat de overheid zich verzet tegen een
verdere opmars van de massacultuur. Een van
overheidswege gesubsidieerde culturele vorming
zou kunstbesef en smaakontwikkeling een stimulans
kunnen geven. Vorming kan het besef bijbrengen
dat roem op de televisie nog wat anders is dan
kwaliteit, dat een kunstenaar lang niet altijd van
camera’s houdt en dat je aanpassen aan de smaak
van het grote publiek meestal dodelijk is voor ware
kunst die immers vernieuwend is. Wat nu nodig is,
is een staatssecretaris van Cultuur die durft op te
komen voor de elitekunst, desnoods door zijn
middelvinger op te steken voor de camera’s van de
commerciële pulpzenders.
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noot 2 André Rieu: bij het grote publiek geliefde vertolker van populaire klassieke melodieën

noot 3 vulgariseren: iets wat verheven is voor het grote publiek toegankelijk maken

noot 4 triviaal: gewoon, alledaags, zonder wezenlijke betekenis

noot 5 populistisch: populair, maar oppervlakkig

noot 6 assertief: in staat om voor zichzelf op te komen

Bovenstaande tekst is een bewerking van een artikel van Herman Franke, dat verscheen in
NRC Handelsblad op 16 juni 1999.
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■■■■ Tekst 2

000014 2A 4 Lees verder

Het klimaat verandert. Daar
worden door deskundigen tal
van uiteenlopende verklaringen
voor gegeven. Gebeurt het niet
door de uitstoot van broeikas-
gassen, zo menen ze, dan komt
het wel door verandering in de
magnetische activiteit van de
zon, door het optreden van El
Ninjo’s1), door verminderde
activiteit van vulkanen of door een combinatie van
deze factoren. De klimatologen zijn het er vrijwel
allemaal over eens dat de opwarming van de
afgelopen decennia niet meer uitsluitend aan
natuurlijke oorzaken kan worden toegeschreven.
De geologen echter zijn niet zo zeker van mense-
lijke invloeden. Klimatologen en geologen zijn het
er onderling wel over eens dat áls het waar is dat
het klimaat verandert door de uitstoot van broei-
kasgassen, er geen weg terug meer is. Dan kunnen
ingrijpende maatschappelijke hervormingen om de
uitstoot van CO2 tegen te gaan, het op gang
gekomen proces niet meer stoppen.We kunnen dan
hooguit nog zorgen dat de opwarming ongeveer
beperkt blijft tot één graad Celsius per eeuw. Niets
wijst er echter op dat de aardbewoners bereid en in
staat zijn de uitstoot van broeikasgassen zo stevig
aan banden te leggen. Daarom vinden veel deskun-
digen het verstandiger zich te bezinnen op de
maatschappelijke gevolgen van de klimaatverande-
ring dan op het voorkomen ervan.

Het is jammer dat er bij die bezinning op de
gevolgen van klimaatverandering tal van doem-
scenario’s in omloop zijn die bij bevolking en
beleidsmakers maar al te vaak tot onnodige paniek
leiden: uitgestrekte gebieden zullen onder water
lopen, hier en daar zal extreme droogte optreden,
oogsten zullen mislukken. Er zijn immers geen
wetenschappelijke aanwijzingen dat de klimaat-
verandering gepaard zal gaan met extreme weers-
omstandigheden, zoals hittegolven en tropische
stormen. Wel is voorspelbaar dat er veranderingen
in neerslagpatronen zullen ontstaan, maar funda-
menteel bedreigend zijn die niet. En hoe alar-
merend het ook lijkt: de te verwachten temperatuur-
stijging met enkele graden heeft zich de afgelopen
duizenden jaren wel vaker voorgedaan en stond
nota bene tot voor kort bekend als klimaat-
verbetering.

Daarnaast is het betreurenswaardig dat bij het

schetsen van de mogelijke
bedreigingen die onze
wereld te wachten staan,
vrijwel geen of onjuist
gebruik wordt gemaakt van
de uitkomsten van recent
historisch onderzoek. Tal
van ondeugdelijke redene-
ringen die uiteindelijk een
ongezonde klimaatpaniek

veroorzaken, zijn daarvan het gevolg. Zo neemt
men al te gemakkelijk aan dat tal van verdwenen
beschavingen door klimaatverandering het loodje
hebben gelegd of toch op zijn minst in grote
economische problemen zijn geraakt. En als die
beschavingen uit het verleden al zo kwetsbaar
waren, zo luidt de gedachtegang, dan is de huidige
hoogtechnologische samenleving dat zeker.

Bij historici is het idee dat oudere beschavingen
door een klimaatwijziging ten onder zijn gegaan,
lange tijd populair geweest. Ruïnes in het zand van
Noord-Afrika zouden het bewijs leveren dat de
Romeinse beschaving ten onder is gegaan aan een
droger klimaat. Maar onderzoek heeft aangetoond
dat verwaarlozing van de landbouwirrigatie voor
verdroging zorgde. Die verwaarlozing was weer het
resultaat van de ontvolking van het gebied als
gevolg van Germaanse invallen en epidemieën. De
beschaving stortte dus niet in doordat de woestijn
oprukte, maar de woestijn rukte op doordat de
beschaving instortte.

Dit Romeinse voorbeeld is niet het enige. De
historische op- en neergang van de beschaving in
het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, Mesopo-
tamië, blijkt op geen enkele manier in verband te
kunnen worden gebracht met klimaatschom-
melingen in dit gebied. Soms wordt het droger en
stijgt het aantal inwoners, soms wordt het natter en
stijgt het aantal inwoners ook. Er valt werkelijk
geen enkel patroon in te ontdekken. Maar er is wel
een duidelijke relatie met de stand van de techniek:
of er waterkeringen werden aangelegd of stuw-
dammen, en of er irrigatiesystemen werden ont-
wikkeld. Kortom: niet een schommeling van het
klimaat, maar de stand van de techniek in de water-
huishouding bepaalde de omvang van de bevolking.
Bovendien, er is wereldwijd geen verband te
ontdekken tussen het klimaat en de introductie van
de landbouw in de verschillende oude beschavings-
gebieden. Als het tijdstip van de opkomst van de

Historische

argumenten tegen

klimaatpaniek

noot 1 El Ninjo: letterlijk „het kerstkind”; onregelmatig natuurverschijnsel, veroorzaakt door
klimatologische veranderingen, vaak met desastreuze effecten voor landbouw en visserij
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000014 2A 5

landbouw ergens mee te maken had, dan was het
met de bevolkingsgroei in een bepaalde regio, niet
met het klimaat.

Veel klimatologen menen dat alleen het klimaat
zoals we dat sinds de Middeleeuwen kennen, de
ideale omstandigheden schiep voor de groot-
schalige landbouw die nodig is om grote gemeen-
schappen van voedsel te voorzien. „Dit klimaat
schenkt ons een maximaal comfort en iedereen
moet het daarom met rust laten”, zo meent de
klimatoloog J.C. White. Zijn redenering lijkt
geloofwaardig, maar getuigt van weinig historisch
inzicht. De hele geschiedenis door en ook
gedurende de laatste honderden jaren werd de
mensheid geplaagd door de meest verschrikkelijke
weers- en klimaatverschijnselen. In Azië vielen er
honderdduizenden slachtoffers door overstro-
mingen vanwege langdurige regenval en door
hongersnoden vanwege extreme droogte. Maar
ook Europa werd bepaald niet gevrijwaard van
natuurrampen als langdurige droogtes, over-
stromingen en lawines.

Weer anderen kennen een te grote invloed toe
aan klimaatschommelingen op welvaart en
economie. Zo veronderstelt de Nederlander  Paul
Crutzen (in 1995 winnaar van de Nobelprijs voor
chemie) dat de iets lagere temperatuur in de
zogenaamde Kleine IJstijd (1400-1650) grote,
negatieve gevolgen had voor handel en landbouw.
Maar historici van naam wenden zich al decennia
af van de gedachte dat het klimaat de dominante
factor in de geschiedenis zou zijn. Volgens één van
de grootste autoriteiten op het gebied van de
landbouwgeschiedenis, de Nederlander Bernhard
Slicher van Bath, bepaalde vanaf de veertiende
eeuw niet het klimaat, maar de economisch
conjunctuur, dus de wet van vraag en aanbod, de
omvang van de oogsten in Europa. De Kleine
IJstijd is juist de tijd dat de handel een grote bloei
doormaakt. En handel vormt de oplossing van het
grootste klimaatgebonden probleem dat er bestaat:
misoogsten. Dankzij het handelskapitalisme konden
overschotten in het ene gebied vervoerd worden
naar gebieden met tekorten, zodat na de Middel-
eeuwen geleidelijk de hongersnoden uit West-
Europa konden verdwijnen. Landen, zoals Engeland
en Nederland, die in die tijd de meest open econo-
mie hadden, en waar de burgerij een grote politieke
invloed had en boeren een goede rechtsbescher-
ming genoten, hadden de minste last van de Kleine
IJstijd. Volgens de Amerikaan Jan de Vries, een
vooraanstaand economisch-historicus, moet de
conclusie zijn dat klimaatverandering alleen dan

als verklaring voor sociaal-economische verande-
ringen mag worden gebruikt, wanneer andere
verklaringen tekortschieten.

Een andere, lange tijd populaire gedachtegang
in het denken over klimaat en geschiedenis is, dat
‘primitieve’ samenlevingen vanwege een minder
complexe economie relatief minder gevoelig zouden
zijn voor klimaatwijzigingen dan hoogtechnolo-
gische. Maar uit de geschiedenis van de Kleine
IJstijd blijkt dat juist de hoogstontwikkelde
economieën – de Hollandse is daar een voorbeeld
van – zich het gemakkelijkst konden aanpassen aan
nieuwe omstandigheden. Ik meen dat dat nog
steeds het geval is. Het effect van klimaat-
verandering op bijvoorbeeld extreem droge
gebieden blijkt af te nemen naarmate zo’n gebied
hoger ontwikkeld is. In de jaren dertig leek het
midden-westen van de VS ontvolkt te raken door
de grootste droogte uit de geschiedenis van dat
land. Maar opmerkelijk genoeg was de ontvolking
in het gebied toen minder ernstig dan tijdens de
minder ernstige droogte aan het einde van de
negentiende eeuw. Dankzij overheidsingrijpen
waren de droge gebieden beter in de landelijke
economie geïntegreerd, zodat de droogte in de
jaren vijftig, die nog altijd ernstiger was dan die in
het cowboytijdperk, hoegenaamd géén ontvolking
tot gevolg had. Hoe rijker het gebied, hoe minder
ernstig de gevolgen van klimaatverandering.

Hoogontwikkelde economieën hebben twee
zaken met elkaar gemeen: het zijn democratische
rechtsstaten en ze kennen een vrije markteconomie.
Vanuit historisch perspectief is het stimuleren van
vrijheid en democratisering en het stimuleren van
economische groei naar westers model in de arme
Derde Wereldlanden dan ook een goede manier
om de gevolgen van klimaatverandering draaglijk
te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar
niet moeilijker dan wereldwijd de uitstoot van
broeikasgassen in te tomen. Dat ontslaat ons
overigens niet van de verplichting ten behoeve van
het milieu ons energieverbruik te veranderen.
Technische ontwikkelingen in het Westen maken al
een koolstofarme energiesector mogelijk en er is
voldoende kennis in huis om dat proces voort te
zetten. Maar vooralsnog lijkt het stimuleren van
economische groei naar westers model en van het
democratiseringsproces voor de wereld een betere
basis om de klimaatveranderingen af te remmen en
de gevolgen ervan op te vangen. Dat zet meer
zoden aan de dijk dan zich over te geven aan
redeloze klimaatpaniek.

naar: Wybren Verstegen, docent economische en sociale geschiedenis VU Amsterdam
uit: Socialisme en Democratie, 4, 1999
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Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Maandag 17 mei
9.00–11.30 uur

Vragenboekje

N
ed

er
la

n
d

s 
te

ks
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g

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Tekst 1 Tamagotchi’s leven niet!

3p 1 ■ Welke van onderstaande omschrijvingen geeft het beste aan wat het onderwerp is van de
tekst Tamagotchi’s leven niet!?

A Angst voor vernieuwingen op technisch gebied.
B Het menselijk vernuft als bron van veel goeds.
C Het virtuele leven tegenover het werkelijke leven.
D Houdingen tegenover informatietechnologie.

De schrijver, Laurens Verhagen, probeert de lezer in alinea 1 door middel van een verhaal
iets duidelijk te maken wat ook voor de computer geldt.

3p 2 ■ Wat wil de schrijver de lezer met dit verhaal duidelijk maken over de computer?
Gebruik maximaal 20 woorden.

„Kasparov, je zou beter moeten weten.” (regel 20)
3p 3 ■ Wat zou Kasparov volgens de schrijver moeten inzien, gelet op alinea 2 en 3?

Gebruik maximaal 20 woorden.

„En hé, dat is toevallig, kranten en omroepen zitten zelf ook al op Internet!” (regels 35–36)
3p 4 ■ Wat wil de schrijver met deze mededeling beweren?

A De kranten en omroepen blijken, gelet op hun berichtgeving, zeer voortvarend in te spelen
op de technologische vernieuwingen.

B De kranten en omroepen zijn niet belangeloos in hun berichtgeving, omdat zij zelf deel
uitmaken van de technologische vernieuwingen.

C Het feit dat zowel de kranten als de omroepen gebruikmaken van een nieuw medium als
Internet, was een niet voorziene gebeurtenis.

D Het is verbazingwekkend dat de kranten en omroepen andere media, zoals Internet en cd-
rom, gebruiken om hun informatie door te geven.

In de tekst Tamagotchi’s leven niet! komen verschillende mensen met hun opvattingen
over computergebruik ter sprake (zie alinea 2, 8 en 9).

3p 5 ■ Wat is het hoofdbezwaar van de auteur tegen mensen die op een andere manier tegen
informatietechnologie aankijken dan hijzelf doet?
Gebruik maximaal 20 woorden.

„… ik neem een heel saaie middenpositie in.” (regels 88–89)
3p 6 ■ Waarom noemt de schrijver zijn middenpositie saai?

Gebruik maximaal 20 woorden.

De tekst Tamagotchi’s leven niet! kan na het tekstgedeelte van alinea 1 en 2 verdeeld
worden in de volgende vier stukken:
1 Probleemstelling;
2 Publieke beeldvorming;
3 Analyse en beoordeling standpunten;
4 Persoonlijke houding.

3p 7 ■ Bij welke alinea begint deel 2?
3p 8 ■ Bij welke alinea begint deel 3?
3p 9 ■ Bij welke alinea begint deel 4?

4p 10 ■ Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst
Tamagotchi’s leven niet!?

A De nieuwe informatietechnologie is een zegen voor de mensheid; wie er op gepaste wijze
mee om kan gaan, is ervan verzekerd dat hij meetelt in de samenleving.

B Men dient de technologische vernieuwingen terughoudend tegemoet te treden: zij brengen
allerlei risico’s met zich mee die schadelijk zijn voor het menselijk welzijn.

C Technologische vernieuwingen zijn steeds tijdelijk van aard; de reacties erop zijn steeds
divers van aard en men kan velen een gebrek aan inzicht verwijten.

D Tegenover technologische vernieuwingen dient men een nuchter standpunt in te nemen: zij
zijn alleen waardevol voor zover ze het leven praktisch kunnen vergemakkelijken.

9 00007 1A 2 Lees verder
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Met de titel Tamagotchi’s leven niet! lijkt de schrijver zich in het bijzonder te richten tot de
’hele volksstammen’, genoemd in regel 37.

3p 11 ■ Welke waarschuwing lijkt hij met deze titel aan deze volksstammen uit te delen?
Gebruik maximaal 15 woorden.

3p 12 ■ Wat voor soort tekst is Tamagotchi’s leven niet!?
De tekst Tamagotchi’s leven niet! is vooral

A een activerende tekst met uiteenzettende elementen.
B een beschouwende tekst met activerende elementen.
C een betogende tekst met beschouwende elementen.
D een uiteenzettende tekst met betogende elementen.

fragment

4p 13 ■ Welk verschil in toepassing of gebruik van virtual reality is er tussen wat in alinea 6 staat
en bovenstaand fragment?
Gebruik maximaal 35 woorden.

2p 14 ■ Waarom kan Henk Raaff, de auteur van bovenstaand fragment, niet tot de groep gerekend
worden waarover de schrijver het in alinea 8 heeft?
Gebruik maximaal 10 woorden.

2p 15 ■ Waarom kan Henk Raaff niet tot de groep gerekend worden waarover de schrijver het
heeft in alinea 9?
Gebruik maximaal 15 woorden.

■■■■ Tekst 2 Tussen heer en hufter

De functie van de eerste alinea ten opzichte van het vervolg van de tekst kan benoemd
worden door één van de volgende functiewoorden te kiezen: aanleiding, definitie,
doelstelling, oorzaak, reden, samenvatting, stelling, voorwaarde.

2p 16 ■ Wat is de functie van alinea 1?

In de alinea’s 3, 4 en 5 worden de nieuwe etiquetteboekjes besproken.
3p 17 ■ Noem drie kenmerken van de moderne etiquetteboekjes die anders zijn dan de

kenmerken van de traditionele etiquetteboeken.
Voorzie de kenmerken van een nummer. Gebruik per kenmerk maximaal 10 woorden.

9 00007 1A 3 Lees verder

Overheid en bedrijfsleven hebben zich op grote schaal meester gemaakt van de virtual reality. Virtual
reality bestaat uit bedachte, beweegbaar gemaakte beelden die met behulp van de computer elkaar in
wisselende samenstellingen zo snel kunnen opvolgen dat je er als het ware doorheen kunt wandelen.
Uiteraard heeft virtual reality grote voordelen bij het nabootsen van ingrepen die anders te veel risico
met zich meebrengen, zoals bij crisissituaties en de bestrijding van rampen. Bovendien kan ze worden
ingezet in communicatie, voorlichting en onderwijs.
Maar virtual reality is vooral een ideaal middel om de burger te manipuleren, omdat er als antwoord
uitkomt, wat er als wens door de opdrachtgever is ingestopt. Het zal niet lang duren of de voorgestelde
luchthaven in de Noordzee wordt ons met behulp van virtual reality als een paradijs van luxe en
ruimtelijke rust voorgespiegeld. Datzelfde wacht ons bij de HSL: de trein zal gepresenteerd worden als
een vriendelijk zoevend, pastoraal vervoermiddel. Het verklaart waarom door overheid en
bedrijfsleven vorig jaar wereldwijd tweehonderd miljoen dollar in deze technologie is gepompt. Dit
bedrag zal in 2001 opgelopen zijn tot één miljard dollar.
Naar: Henk Raaff, VN, 12 juli 1997
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Het artikel Tussen heer en hufter maakt duidelijk hoe men in de afgelopen decennia
tegenover etiquetteregels stond en in welke mate men behoefte aan deze regels had. (zie
alinea 2, 6 en 8)

3p 18 ■ Geef een korte typering van hoe men in de jaren vijftig tegenover formele omgangsregels
stond.
Gebruik maximaal 15 woorden.

3p 19 ■ Geef een korte typering van hoe men in de jaren zestig tegenover formele omgangsregels
stond.
Gebruik maximaal 15 woorden.

3p 20 ■ Geef een korte typering van hoe men vandaag de dag tegenover formele omgangsregels
staat.
Gebruik maximaal 15 woorden.

In het tekstgedeelte bestaande uit alinea 6 tot en met 8 heeft elke alinea een eigen functie.
Benoem deze functie binnen dit tekstgedeelte door één van de volgende functiewoorden
te kiezen: aanleiding, bewijs, conclusie, gevolg, ontkenning, samenvatting, stelling,
tegenstelling, voorbeeld.

2p 21 ■ Wat is de functie van alinea 6?
2p 22 ■ Wat is de functie van alinea 7?
2p 23 ■ Wat is de functie van alinea 8?

„De manier waarop we tegenwoordig met elkaar omgaan, is dus verrassend complex.”
(regel 64) 
Mariëlle van Dongen geeft in alinea 8 een verklaring voor deze complexiteit.

2p 24 ■ Welke twee tegengestelde verschijnselen staan in deze verklaring centraal?
Gebruik maximaal 15 woorden.

„Wie om zich heen kijkt, zal zich afvragen of dat nu ook voor Nederland geldt.”
(regels 80–81)

2p 25 ■ Maak duidelijk waarom men zich dat zal afvragen.
Neem geen voorbeelden op in je antwoord. Gebruik maximaal 15 woorden.

„Voor een soepele omgang met anderen zou die gedachte echter gerelativeerd moeten
worden.” (regels 96–97)

3p 26 ■ Tot welk inzicht zou de lezer door deze relativering moeten komen?
Gebruik maximaal 20 woorden.

De tekst Tussen heer en hufter kan in drie stukken verdeeld worden met behulp van de
volgende kopjes:
1 Etiquette, vergelijking tussen heden en verleden
2 Etiquette, spiegel van het heden
3 Etiquette, blik op de toekomst

3p 27 ■ Bij welke alinea begint deel 2?
3p 28 ■ Bij welke alinea begint deel 3?

4p 29 ■ Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst
Tussen heer en hufter?

A De geschiedenis van de etiquette laat zien dat omgangsregels bijna nooit blijvend van aard
zijn en steeds worden aangepast; de beschaving vertoont daarbij een stijgende lijn.

B De huidige omgangsregels stellen het individu en de eigen cultuur voorop; dat zal in de
toekomst tot problemen leiden in de interculturele samenleving.

C De ontwikkeling van etiquetteregels laat een voortdurende verandering zien in
omgangsvormen; het eindpunt van deze ontwikkeling is nog niet bereikt.

D Veel mensen voelen zich in toenemende mate onzeker, doordat zij niet kunnen terugvallen
op duidelijke regels en voorschriften.
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2p 30 ■ Welke van onderstaande beweringen geeft het beste het schrijfdoel weer van Gertjan van
Schoonhoven, schrijver van het artikel Tussen heer en hufter?

A De auteur houdt een betoog tegen individualistische gedragsnormen.
B De auteur wijdt een beschouwing aan hedendaagse omgangsvormen.
C De auteur wil vermaken met een ironische analyse van gedragsregels.
D De auteur zet de ontwikkeling van normen voor beschaafde omgang uiteen.

fragment

3p 31 ■ Zeg met eigen woorden bij welk gegeven uit alinea 4 van de tekst Tussen heer en hufter
bovenstaand fragment een passende illustratie vormt.
Gebruik maximaal 20 woorden.

3p 32 ■ Zeg met eigen woorden bij welk gegeven uit alinea 5 van de tekst Tussen heer en hufter
bovenstaand fragment een passende illustratie vormt.
Gebruik maximaal 20 woorden.
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Einde

KAN JOUW HOOFD OOK UIT?
Als een jeugdige reiziger zich met zijn discman, dat nieuwe wondertje van muzikale compactheid, in
drukke maar relatief stille delen van het publieke domein begeeft, zoals de trein, is er sprake van een
boeiend dilemma. De discmandrager zal aanvoeren dat hij geen zin heeft in het ongegeneerde
(’informele’) gekwek van zijn omgeving. Hij trekt zich in feite terug uit dat publieke domein. De
omgeving, op haar beurt, zal zeggen dat ze niet van gabberhouse houdt. Hoe daar zonder ruzie,
conducteur of knallende deuren uit te komen? 
De discmandrager zou er het verstandigst aan doen geld te investeren in een technologische oplossing:
heel goede oordopjes met een baskanaal dat ergens halverwege de hersens eindigt. Daar gaat de
geluidskwaliteit van omhoog, en ze zijn in vergelijking met goedkope dopjes, laat staan koptelefoons,
vrijwel geluiddicht. Je wordt er ook dover van – maar het moet uit de lengte of uit de breedte.
Uit: Elsevier, 21 juni 1997
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■■■■ Tekst 1 Tamagotchi’s leven niet!

Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel over mens en computer waarmee
Laurens Verhagen de eerste prijs won in een wedstrijd die werd uitgeschreven door
Intermediair en het Humanistisch Verbond. Verhagen studeerde filosofie aan de Universiteit
van Amsterdam en is werkzaam bij het Amsterdamse maandblad MUG.

De Amerikaanse schrijver Paul Auster beschrijft in zijn New York Trilogy het geval
van een poolreiziger die in een iglo zit, waarvan de wanden op hem afkomen. Niet in
figuurlijke zin, maar letterlijk: de adem van deze avonturier bevriest op de daardoor
almaar dikker wordende wanden. Langzaam maar zeker raakt hij ingeklemd tussen het ijs.
Natuurlijk zou hij gewoon naar buiten moeten kruipen. Maar in zijn onwetendheid doet
hij dat niet. Zouden we daarom de iglo als schuilplek moeten afraden? Nee, natuurlijk
niet! Hoogstens moeten we waarschuwen tegen een verkeerd gebruik van de iglo.

Een ander verhaal. Onlangs speelde ’s werelds beste schaker, Kasparov, tegen een
schaakcomputer waaraan IBM-technici en (middelmatige) schakers jarenlang eendrachtig
hadden gewerkt: Deep Blue. Terwijl een heel team van programmeurs Deep Blue ook
tijdens de wedstrijd van informatie voorzag, legde de wereldkampioen zich erop toe te
achterhalen hoe de machine ’dacht’. „Ik ben straks superieur over alle mensen, en de mens
is dat dan op zijn beurt over de gehele planeet”, moet Kasparov gedacht hebben. De
wedstrijd pakte echter anders uit: na een veelbelovend begin verloor hij de wedstrijd met
een vol punt. Kasparov, die steeds verkrampter ging spelen, legde uit dat hij het gevoel had
het menselijk ras te moeten verdedigen tegen een vreemd wezen. Met angst en beven
voorzag Kasparov een doemscenario waarin de mens op aarde geen hoofdrol meer speelt.

Angst voor de computer is overal, maar neemt de computer ons werkelijk in een
dodelijke omhelzing? Het verdedigen van de mensheid … tegen wat in vredesnaam?
Hoezo verdedigen? Kasparov, je zou beter moeten weten. Is een computer die bijna iedere
schaker met gemak verslaat, niet de ultieme uiting van het menselijk kunnen? Die
computer is immers door onszelf gemaakt en niet door een of andere buitenaardse
mogendheid. Rudy Kousbroek schreef al in zijn essaybundel Einsteins poppenhuis: „Er is
blijkbaar bijna niemand die in de eenvoudigste machine een triomf ziet van het verstand
over een oceaan van geploeter.” We mogen onszelf dus juist wel een schouderklopje geven.

Voor een spotprijsje communiceren met je oom in Afrika, een pizza bestellen in
Canada, de menukaart bestuderen van een Parijs’ restaurant, virtueel vrijen met een
geliefde, de bibliotheekcatalogus van de universiteit van Uppsala raadplegen … het kan
allemaal met de komst van de nieuwe informatietechnologie. Maar het hoeft niet. Kranten,
radio en tv – overdrijven is ook een kunst – bestoken de mensheid met ronkende verhalen
over de ongekende mogelijkheden van een nieuw medium als Internet. In hun rubrieken
geven ze ruim baan aan de media-profeten die mogen orakelen over de digitale heilstaat
die ons te wachten staat. De boodschap is dat wie niet meedoet met de immer
voortschrijdende elektronische vooruitgang, dat wie geen e-mail heeft of niets weet van
cyberspace, maatschappelijk niet meer meetelt. En hé, dat is toevallig, kranten en
omroepen zitten zelf ook al op Internet!

Het is niet de eerste keer dat hele volksstammen, opgejut door de media,
verschijnselen vertonen van een verslaving aan een nieuwe technische ontwikkeling.
Bijzonder in dit geval is dat er sprake is van een communicatiemiddel waarbij de eigen
persoonlijkheid van de verslaafde verborgen kan blijven. Men kan zich op Internet een
identiteit aanmeten die lijnrecht tegenover de ’normale’ identiteit staat. Een verlegen
puber kan zich op Internet voordoen als een zelfverzekerde volwassene. In dergelijke
gespleten gedragingen schuilt het gevaar: het ware leven wordt vervangen door virtueel
leven. De techniek wordt niet langer gebruikt om het leven te vergemakkelijken, maar
neemt er de plaats van in. De techniek helpt je niet alleen, je communiceert er zelfs mee
en in het uiterste geval doet de techniek zich voor als iets levends. Of liever: je gaat in de
techniek iets levends zien.

Een betrekkelijk onschuldige uiting (of uitwas) hiervan is de laatste Japanse rage: de
tamagotchi, het digitale kuikentje. Dit ’kuikentje’ lijkt net een echt kuikentje en werkt
ongeveer als een digitale wekker. Als het wekkertje piept, moet het apparaat, het
kuikentje, ’gevoerd’ worden, anders gaat het ’dood’. Zo raak je eraan gehecht. Een stap
verder en we projecteren steeds meer natuurlijke verlangens en misschien uiteindelijk ál
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onze emoties op de techniek. Het avontuur zit in een kastje, allemaal net echt, met steeds
betere animaties. Het apparaat levert een exacte kopie van datgene waar we altijd al de
beschikking over hadden: onze gedachten, dromen en nachtmerries.

Volgens sommige critici kent onze houding ten opzichte van de computer slechts
twee mogelijkheden. Ofwel we geven ons totaal aan de computer over, ofwel we zweren
hem volledig af en haten hem. Een tussenweg zou er niet zijn. Inderdaad kom je deze
uitersten vaak tegen. Beide houdingen zijn evenwel stompzinnig te noemen en komen
voort uit een fundamenteel gebrek aan inzicht in de techniek.

Kritiek op ’de’ techniek komt vaak van mensen die geen kaas hebben gegeten van
techniek. Je kunt de mogelijkheden van de nieuwe informatietechnologie negeren en je
door weer en wind naar de bibliotheek begeven om daar van alles op te zoeken. Waarna je
een vers velletje in de schrijfmachine draait. Maar dat is stom. Natuurlijk: doordat je met
behulp van een Internetaansluiting de hele wereld over kunt, bestaat de kans dat je in een
overstelpende hoeveelheid informatie verdrinkt. Om dat probleem te voorkomen, is het
zaak uit het aanbod een goede selectie te maken. Als dat je lukt, biedt Internet een schat
aan extra informatie. En nu allerlei kranten en tijdschriften op cd-rom staan, kan dat
degene die iets moet opzoeken, zeer veel tijd besparen.

Er zijn weer andere domoren, die – ook al hebben ze wel verstand van techniek –
weinig snappen van de verhouding tussen mens en techniek. Zij kijken naar een computer
en zeggen: „Hé, wat grappig, net een mens! Als we er maar genoeg geld tegenaan smijten,
is hij binnenkort helemaal niet meer van echt te onderscheiden en kunnen we hem
mensenrechten geven!” De oplossing voor elk probleem is voor hen verbijsterend simpel:
nog meer techniek! Het zijn mensen die alles verwachten van de techniek en die zich niet
realiseren dat de ontwikkeling ervan afhankelijk is van mensen. Wat een computer kan,
moet er eerst door een mens worden ingestopt. Techniek zal mensenwerk blijven. Angst
voor techniek komt voort uit onwetendheid. Maar ongenuanceerde en ongeremde
heilsboodschappen doen dat net zo goed.

Welke positie men ook kiest: de computer als ingang tot het paradijs, dan wel de
computer als bron van verderf, steeds zegt dat meer over de persoon dan over de
computer zelf. De computer is, zoals elke menselijke technische vinding, door de mens
ontwikkeld. Je kunt van alles op een apparaat projecteren: angst, verlangen of hoop. Doch
een gezonde scepsis lijkt op zijn plaats als tegenwicht tegen alle, vooral uit Amerika
afkomstige, lofzangen, die uit lijken te gaan van het armzalige motto: ik communiceer, dus
ik besta. Als er maar gecommuniceerd kan worden; hoe verder, hoe beter! Waarover en
met wie, virtueel of niet-virtueel, het maakt niet uit. Als het maar snel gaat.

Na het voorafgaande zal het niemand verbazen: ik neem een heel saaie
middenpositie in. Ik ken angst noch euforie en zie de computer weliswaar soms als ’triomf
van het verstand over een oceaan van geploeter’, maar meestal gewoon als een handig
hulpmiddel. Gewoon een volgende fase in de technologische ontwikkeling. Een
tamagotchi is een leuk speeltje; een afwasborstel, een koelkast en een computer zijn
handige dingen. Niet minder, maar zeker ook niet meer.

naar: Laurens Verhagen
uit: Intermediair, 3 juli 1997

■■■■ Tekst 2 Tussen heer en hufter

Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel van Gertjan van Schoonhoven dat
verscheen in het weekblad Elsevier, juni 1997.

Wie wil weten hoe gemêleerd onze samenleving is, moet maar eens in de trein gaan
zitten: oud en jong, keurig en minder keurig, rustig en druk, alles zit er door elkaar. Al
houdt de NS ons voor dat de sfeer in de coupé bijna idyllisch is en dat de reizigers elkaar
met respect bejegenen, de werkelijkheid is dikwijls anders. Een walkman waarvan de
volumeknop iets te hoog staat, verhindert andere reizigers ongestoord hun krantje te
lezen. Op de banken gestouwde tassen en koffers, die eigenlijk in de bagageruimte
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thuishoren, maken het medereizigers moeilijk in de propvolle coupés een laatste
zitplaatsje te vinden. Duidelijke en vaste gedrags- en fatsoensregels zouden het reizen in
de trein zeer kunnen veraangenamen. Mensen kunnen niet zonder regels.

Daar is wel eens anders over gedacht. De anarchistische geest van de jaren zestig liet
weinig ruimte voor van hogerhand opgelegde regels voor beschaafde omgang. Die werden
gezien als een afspiegeling van oude, hiërarchische maatschappelijke verhoudingen,
normen en waarden. Etiquette kwam al eeuwen van boven, van de machtigsten, en die
jaren zestig kenmerken zich juist door een verzet tegen de macht. Emancipatie,
zelfontplooiing, democratisering en sociale gelijkheid: daar ging het om! De stijgende
welvaart hielp een handje mee de verschillen tussen rangen en standen te verkleinen.

Sinds het begin van de jaren tachtig wordt er in toenemende mate belang gehecht aan
etiquette, dat stelsel van formele regels voor beschaafd gedrag. Van nieuwe boeken als
Etiquette van Inez van Eijk werden tienduizenden exemplaren verkocht. Teleac wijdde in
1994 een cursus aan omgangsvormen en al enige tijd verschijnen er boekjes, soms geestig
geschreven, die ons vertellen hoe het hoort. Die nieuwe etiquetteboekjes laten zien dat de
huidige omgangsregels een ander uitgangspunt hebben dan die van vroeger. Zo is het
opmerkelijk dat er geen poging meer wordt gedaan alle regels voor fatsoenlijk gedrag in
één standaardwerk onder te brengen. De nieuwste etiquetteboekjes hebben steeds
betrekking op slechts een deelgebied van menselijk gedrag en menselijke verhoudingen.
Boekjes van telefoonbedrijven als KPN en Libertel zijn daar een voorbeeld van: ze geven
instructie over hoe je je het beste kunt gedragen bij het mobiele bellen. Andere voorbeelden
zijn boekjes over gewenst gedrag bij het internetten en behoorlijk gedrag in het verkeer.

Niet langer staan alle gedragsregels in één boek. Daarnaast hebben veel regels
– anders dan vroeger toen de regels generaties lang meegingen – een tijdelijk karakter.
Dat heeft te maken met de snelle ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen (zeg je
dag tegen een antwoordapparaat?) en andere elektronische voorzieningen zoals de
pinautomaat (hoeveel afstand moet je eigenlijk houden van iemand die geld staat te
pinnen?). Het stelsel van regels voor omgang tussen mannen en vrouwen is voortdurend
aan verandering onderhevig en iets soortgelijks geldt voor de omgang tussen autochtonen
en allochtonen, tussen jongeren en volwassenen.

Ook veelzeggend is dat de nieuwe handreikingen een wezenlijk andere toon bezigen
dan die uit de jaren vijftig. Ze schrijven immers niet zozeer voor hoe het hoort, maar maken
meer duidelijk hoe het zou kunnen. Vroeger bestond de etiquette uit een stelsel van strikte
voorschriften zonder ontsnappingsclausules. Nu reikt ze overwegingen aan. Voor strakke,
uniforme regels is de samenleving te ongrijpbaar, te ongezeglijk en te onoverzichtelijk
geworden. Strakke regeltjes zijn, volgens Inez van Eijk, eigenlijk alleen nog mogelijk voor
tafelmanieren. „Voor het overige is fatsoenlijk gedrag veel meer een kwestie geworden van
jezelf kennen, je intuïtie volgen en je sociale intelligentie gebruiken.”

Aan de heersende etiquette kan men het karakter van een samenleving aflezen. De
hedendaagse etiquette zegt over het veranderde Nederland in ieder geval niet dat de geest
van de jaren vijftig is teruggekeerd. De westerse samenleving is definitief
’geïnformaliseerd’. Zowel in het privéleven als in het openbaar doen mensen in
toenemende mate hun eigen zin en geven ze sneller gehoor aan hun impulsen. Ieder houdt
er zijn eigen moraal op na. Dat geldt zeker voor Nederland. Eerder dit jaar werden in
Schiedam twee Britten aangehouden die in hun blootje over straat liepen. Zij dachten dat
dat hier gerust mocht. „Nergens hebben de jaren zestig er zo ingehakt als in Nederland”,
zegt socioloog Cas Wouters, die publiceerde over de informalisering. Zowel in eigen kring,
thuis, als in de openbare ruimte is de individuele vrijheid bijna heilig. Eten op straat? Eens
het toonbeeld van onfatsoen, nu heel gewoon. Mooi weer? Iedereen meteen met een korte
broek op het terras. Wildplassers, agenten op skates, zwartrijders in bus en tram, het zijn
allemaal voorbeelden van informalisering. De strikte, door een elite bepaalde mores van
vroeger hebben plaatsgemaakt voor meer individuele en lossere zeden.

Toch worden er steeds pogingen gedaan het gedrag te reguleren. De mobiele-
telefoonetiquette is daar een goed voorbeeld van, maar ook de spotjes van Postbus 51 over
geweld en over alcoholmisbruik behoren daartoe. Agressie en dronkenschap dienen
beteugeld te worden. Centrale boodschap is steeds: heb respect voor anderen. Postbus 51
is ons nationale formaliseringsinstituut: wie niet weet hoe het hoort, kan er veel van leren.

De manier waarop we tegenwoordig met elkaar omgaan, is dus verrassend complex.
Losse zeden of strakke zeden – wat willen we nu eigenlijk? Bestuurskundige Mariëlle van
Dongen onderzocht in hoeverre het alom gesignaleerde individualisme op werkelijkheid
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berust. Zij komt tot de conclusie dat tijdens de afgelopen decennia onze moraal en onze
waardeoriëntatie voor wat betreft het privéleven steeds individualistischer geworden zijn,
terwijl er ten aanzien van het openbare leven juist een sterke behoefte ontstaan is aan
voor iedereen geldende gedragsregels en voorschriften. Op dat terrein is dus sprake van
een ontindividualisering. Behoefte aan autoriteit blijkt onder meer uit de toenemende
steun voor hardhandig politieoptreden bij demonstraties, stakingen en bezettingen. Die
steun was hier begin jaren zeventig gering, maar is in de loop der jaren sterker
toegenomen dan in andere Europese landen. Volgens Van Dongen is in Nederland de
verhouding tussen individu en gemeenschap moeizaam: „Mensen willen meer regels op
collectief niveau, maar op individueel niveau zijn er prikkels om die regels te ontduiken.
Denk bijvoorbeeld aan het egocentrische verkeersgedrag van veel automobilisten.”

De vader van het beschavingsonderzoek, de socioloog Norbert Elias (1897– 1990),
stelt in zijn onderzoek naar de geschiedenis van de beschaving (Het Civilisatieproces, 1939)
dat er zich in de westerse wereld een voortdurend proces van beschaving voltrekt. Wie om
zich heen kijkt, zal zich afvragen of dat nu ook voor Nederland geldt. Is het er hier niet
steeds onbeschaafder op geworden? Socioloog Cas Wouters ziet het anders. Hij meent dat
zich een nieuw type sociaal wezen ontwikkelt, dat het laveren tussen losse en strakke
zeden tot een kunst zal verheffen. Dit nieuwe type mens zal flexibel, relativerend en bereid
tot het sluiten van compromissen zijn, en beoordeelt op tactische wijze van situatie tot
situatie hoe hij zich dient te gedragen. Zijn etiquette gaat uit van de eenvoudige
vuistregels: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet en behandel anderen,
zoals je zelf behandeld zou willen worden.

De behoefte aan een uitvoeriger beschreven etiquette blijft echter bestaan. Om
Nederland ’leefbaar’ te houden zullen er meer gedragsregels nodig zijn. Nederland is een
multiculturele samenleving, waarin dikwijls wrijving ontstaat tussen de ene cultuur en de
andere, vaak doordat men elkaars zeden onvoldoende kent. Deze kennis is noodzakelijk
voor een ontspannen omgang met elkaar. Inez van Eijk heeft al eens pogingen gedaan om
een multiculturele etiquette te schrijven. Het probleem is echter dat bijna elke cultuur, of
die nu van allochtone of autochtone origine is, meent dat de eigen zeden, normen en
waarden ook maatgevend voor de andere zouden moeten zijn. Voor een soepele omgang
met anderen zou die gedachte echter gerelativeerd moeten worden. De beschaving is
immers nog lang niet voltooid.

naar: Tussen heer en hufter, Gertjan van Schoonhoven
uit: Elsevier, 21 juni 1997
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 31 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Tekst 1 De meeste moeders staan niet tegen hun zin op het
schoolplein

Elke tekst kan beschouwd worden als een antwoord op een (denkbeeldige) vraag.
4p 1 ■ Zeg met eigen woorden op welke vraag deze tekst een antwoord vormt.

Gebruik maximaal 30 woorden.

De tekst kan in de volgende delen verdeeld worden:
deel 1: alinea 1 tot en met 2;
deel 2: alinea 3 tot en met 10;
deel 3: alinea 11.
Elk van deze tekstdelen heeft een eigen functie. Benoem die functie door voor elk
tekstdeel één van de volgende functiewoorden te kiezen: argument, constatering, definitie,
gevolg, oplossing, samenvatting, tegenwerping, toepassing, vergelijking, verklaring.

3p 2 ■ Wat is de functie van deel 1, alinea 1 tot en met 2?
3p 3 ■ Wat is de functie van deel 2, alinea 3 tot en met 10?
3p 4 ■ Wat is de functie van deel 3, alinea 11?

Meer professionele kinderopvang zou de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt
kunnen vergroten (zie regels 7–8).

3p 5 ■ Welke drie uiteenlopende redenen maken een grotere inzet van vrouwen op de
arbeidsmarkt wenselijk? Maak bij je antwoord gebruik van gegevens uit alinea 2.
Voorzie elke reden van een nummer.

„Crèches zijn … kinderen spelen?” (regels 44–46)
Met deze zin stelt de auteur zich kritisch op.

3p 6 ■ Geef de kritiek van de auteur in deze passage weer door de volgende redenering af te
maken:
Als crèches goed zijn voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden, dan ….
Gebruik maximaal 20 woorden

In de zin „De nabijheid … kunnen houden.” (regels 57–58) lijken de begrippen controle
en los kunnen laten tegengestelde begrippen.

2p 7 ■ Maak duidelijk waarom, gelet op alinea 7, beide begrippen toch goed kunnen samengaan.
Gebruik maximaal 30 woorden.

„De belangentegenstelling wordt opgeheven en de twee wensen fuseren.” (regels 73–74)
3p 8 ■ Maak duidelijk wat de wens van het kind volgens Ritsema concreet inhoudt.

Gebruik maximaal 15 woorden.
3p 9 ■ Maak duidelijk welk belang van de moeder volgens Ritsema ondergeschikt wordt gemaakt

aan de wens van het kind.
Gebruik maximaal 15 woorden.

fragment
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Maar de laatste tijd komt het oude spookbeeld me weer plagen. Het fluistert me toe: kijk
wat er gebeurt met al je intelligente, zelfstandige, ondernemende vriendinnen! Zodra ze
kiezen voor kinderen, gaan ze zich aanpassen en wel totaal. Manlief gaat fulltime werken,
vriendin staat praktisch overal alleen voor en blijft met bewonderenswaardige energie
zorgen voor alles: huishouden, kinderen, de relatie, de oppas, de sociale contacten. Soms
schiet er voor haar nog een klein baantje over, maar dat is dan háár verantwoordelijkheid
en bovendien gaat bijna al het ’loon’ op aan de oppas of de reiskosten. En dan lees ik in
de krant dat uit de ’algemeen-welbevinden-index’ van het CBS blijkt dat vrouwen met
baan en partner, maar zonder kinderen, het gelukkigst zijn. De geluksbeleving van deze
vrouwen daalt als er nakomelingen zijn.
Waarom kiest dan toch bijna elke vriendin in mijn leven voor kinderen? Na zoveel jaren
emancipatie en feminisme? Waarom zijn er zo weinig mannen die volledig
medeverantwoordelijk willen zijn en parttime gaan werken zodra er kinderen komen?
uit: Opzij, Mieke Tolkamp, augustus 1996
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3p 10 ■ Citeer uit het fragment de zin die duidelijk maakt hoe het opheffen van de
belangentegenstelling (zie regels 73–74 van tekst 1) door de moeder verloopt.

3p 11 ■ Citeer uit het fragment de zin die het meest aanleiding geeft te denken dat het fuseren van
moeder- en kinderwens (zie regel 74 van tekst 1) niet voor allebei de betrokkenen
voordelig is.

„Nederlandse moeders hebben het niet zo op instituties. Soms terecht, soms ook ten
onrechte.” (regels 77–78)

3p 12 ■ Zeg met eigen woorden welk bezwaar van moeders tegen instituties kan worden afgeleid
uit alinea 7 en 8.
Gebruik maximaal 20 woorden.

De auteur van De meeste moeders staan niet tegen hun zin op het schoolplein wil het
lezerspubliek tot nadenken stemmen en activeren.

3p 13 ■ Tot welk inzicht vooral zou zij willen dat vrouwen komen?
Gebruik maximaal 12 woorden.

2p 14 ■ Wat zouden scholen moeten doen?
Gebruik maximaal 12 woorden.

4p 15 ■ Welke van de onderstaande zinnen A t/m D geeft de hoofdgedachte van de tekst De
meeste moeders staan niet tegen hun zin op het schoolplein het beste weer?

A Als vrouwen hun ideeën over kinderopvang bijstellen en de samenleving, waaronder
overheid en scholen, de juiste maatregelen neemt, kan de achterstand van Nederlandse
vrouwen op de arbeidsmarkt sterk worden verminderd.

B Een gebrekkig overheidsbeleid, weinig inschikkelijke mannen en een weinig doordacht
schoolbeleid dwingen Nederlandse vrouwen in een positie die een achterstand oplevert
ten opzichte van tal van andere, meer geëmancipeerde landen.

C Nederlandse moeders hebben onder invloed van factoren, zoals de kleinschaligheid van
Nederland, een sterke kindgerichtheid ontwikkeld die heeft geleid tot zelfopoffering en
vrijwel voortdurende beschikbaarheid voor het kind.

D Nederlandse vrouwen hebben een sterke voorkeur voor deeltijd op de arbeidsmarkt,
omdat zij nu eenmaal voor een belangrijk gedeelte zelf de opvoeding van hun kinderen
voor hun rekening willen blijven nemen.

■■■■ Tekst 2 Waarheen ik maar wil!?

De tekst Waarheen ik maar wil!? kan verdeeld worden in vier opeenvolgende,
aansluitende delen. Je kunt deze delen weergeven met de volgende kopjes:
1 Mobiliteit, een probleem
2 Oorzaken omvang mobiliteit
3 Schijnoplossingen
4 Alternatieve oplossingen

3p 16 ■ Bij welke alinea begint het tekstgedeelte waarbij kopje 2 „Oorzaken omvang mobiliteit”
past?

3p 17 ■ Bij welke alinea begint het tekstgedeelte waarbij kopje 3 „Schijnoplossingen” past?
3p 18 ■ Bij welke alinea begint het tekstgedeelte waarbij kopje 4 „Alternatieve oplossingen” past?

De schrijver laat zich in de tekst hier en daar ironisch uit over de automobilist.
2p 19 ■ Citeer twee woordgroepen uit alinea 6 waaruit de ironische opstelling van de auteur blijkt.

„Het positionele goed ligt nu op de bodem van de diepzee” (regel 50)
2p 20 ■ Maak duidelijk waarom de gezonken Titanic een positioneel goed genoemd mag worden.

Gebruik maximaal 30 woorden.
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„Eens was mobiliteit een schaars goed en door het overvloedige gebruik is dat nu weer
zo.” (regels 52–53)
De begrippen schaars goed en overvloedig gebruik lijken elkaar uit te sluiten.

3p 21 ■ Maak duidelijk dat deze begrippen, als ze betrekking hebben op de hedendaagse
mobiliteit, elkaar niet uitsluiten.
Gebruik maximaal 20 woorden.

„De politici durven het kernprobleem niet aan te roeren” (regel 59)
3p 22 ■ Omschrijf in eigen woorden ’het kernprobleem’ waarvan in deze regel sprake is.

Gebruik maximaal 15 woorden.

„Het nieuwe aanbod zal nieuwe vraag uitlokken” (regels 70–71)
3p 23 ■ Zeg met eigen woorden wat de auteur met deze mededeling bedoelt, gelet op de inhoud

van alinea 14.
Neem geen voorbeelden in je antwoord op. Gebruik maximaal 30 woorden.

„In plaats van de problemen fundamenteel aan te pakken, maken we ze erger.”
(regels 74–75)

3p 24 ■ Welke aanpak zou volgens de auteur wel fundamenteel zijn?
Gebruik maximaal 15 woorden.

Verschillende groepen lezers kunnen uit de tekst Waarheen ik maar wil!? een boodschap
halen.

3p 25 ■ Welke boodschap bevat deze tekst voor politici?
Gebruik maximaal 15 woorden.

3p 26 ■ Welke boodschap bevat deze tekst voor de ’gewone’ weggebruiker?
Gebruik maximaal 10 woorden.

fragment

4p 27 ■ Zeg met eigen woorden wat het verschil is tussen de kijk van de auteur van bovenstaand
fragment op het optreden van de overheid en die van de auteur van de tekst Waarheen ik
maar wil!?
Gebruik maximaal 35 woorden.

„We hóéven toch niet weg?” (regel 93), meent Frits Bloemendaal.
2p 28 ■ Zeg met eigen woorden wat, gelet op bovenstaand fragment, volgens Ed Lof de grootste

bedreiging voor de thuisblijvende burger zou zijn.
Gebruik maximaal 20 woorden.

9 00012 1A 4 Lees verder

Voor het tijdperk van de massa-motorisering woonden de meeste mensen in de
nabijheid van waar ze geboren waren, waar ze werkten en waar hun familie en vrienden
woonden. Er valt over te twisten in hoeverre de auto het antwoord was op de groeiende
mobiliteitsbehoefte of juist de mobiliteit teweegbracht (ik vermoed het laatste), maar zeker
is dat de ruimtelijke spreiding van wonen, werken en recreëren, en de gelijktijdige
processen van ontzuiling en emancipatie nauw verweven zijn met het feit dat de mens
mobiel werd.

Mobiliteit is een elementaire levensbehoefte geworden, een voorwaarde voor
volwaardige economische en sociale participatie. We zullen ons met de auto moeten
blijven behelpen, ondanks alle geweeklaag over files. Met die files is het een beetje net als
met het weer: iedereen kankert erover, maar schikt zich erin. Nog altijd ben je met de auto
overal het snelst. Het berekenen van de kosten als gevolg van verloren tijd is net zo
onzinnig als vaststellen hoeveel inkomen wordt gederfd door naar voetbal te kijken of
langer uit te slapen. En zoals de korte geschiedenis van de planeconomie heeft geleerd,
gaat het pas echt mis wanneer de overheid gaat bepalen welke economische (of sociale)
activiteiten prioriteit hebben.
uit: de Volkskrant, Ed Lof, 20 november 1996
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4p 29 ■ Welke van onderstaande zinnen A t/m D geeft de hoofdgedachte van de tekst Waarheen ik
maar wil!? het beste weer?

A Doordat de politiek het probleem van het overvloedig gebruik van de mogelijkheden tot
mobiliteit niet durft aan te pakken, zal de Nederlandse economie ten slotte vastlopen.

B Het probleem van de vastlopende verkeersstromen kan alleen door politieke moed,
economische veranderingen en inzet van individuele burgers worden opgelost.

C Het vele geld dat geïnvesteerd wordt in de Nederlandse infrastructuur is weggegooid geld,
want uiteindelijk loopt het verkeer in Nederland toch vast.

D Nederland wordt op den duur een onleefbaar land, want het gebruikmaken van de
mogelijkheden tot mobiliteit is een grondrecht waaraan de politiek niet kan tornen.

De titel Waarheen ik maar wil!? is voorzien van twee afsluitende leestekens: een
uitroepteken en een vraagteken.

2p 30 ■ Maak duidelijk waar de schrijver met dit uitroepteken naar verwijst.
Gebruik maximaal 15 woorden.

2p 31 ■ Maak duidelijk waar de schrijver met dit vraagteken naar verwijst.
Gebruik maximaal 15 woorden.
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■■■■ Tekst 1 De meeste moeders staan niet tegen hun zin op het
schoolplein

Nederland loopt achter in zijn emancipatie vergeleken met de rest van Europa en
met Amerika. Het percentage werkende vrouwen bevindt zich op de ranglijst ergens onder
het midden, ongeveer op het niveau van Ierland en Portugal, terwijl het klassement trots
wordt aangevoerd door de Scandinavische landen. De laatste jaren is weliswaar sprake van
een inhaalslag, maar de groei betreft vooral deeltijdwerk. Nergens ter wereld leggen
vrouwen zo’n hardnekkige voorkeur voor deeltijdwerk aan de dag als in Nederland.

Meer professionele kinderopvang geldt al jaren als standaardoplossing voor tal van
problemen die samenhang vertonen met de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt.
Sommige vrouwen met kinderen worden te weinig uitgedaagd zich voor de arbeidsmarkt
beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld omdat de financiële noodzaak voor hen ontbreekt.
Daardoor kunnen tal van vacatures niet worden opgevuld. Aan deze economisch
onwenselijke situatie zou spoorslags een einde komen, wanneer iedereen op elk gewenst
moment z’n kind ergens onder dak kon krijgen. Volgens de regering zijn meer fulltime
werkenden nodig om de vergrijzing van de samenleving te kunnen blijven betalen. Hoewel
zij ook de inzet van vaders in gezin en huishouden wil bevorderen, heeft zij van
kinderopvang een speerpunt van emancipatiebeleid gemaakt.

Zo eenvoudig zit het echter niet in elkaar. De achterstand van vrouwen op de
arbeidsmarkt ligt niet aan een gebrek aan professionele kinderopvang, maar aan de
vrouwen zelf, aan hoe zij tegen de combinatie van werk en kinderzorg aankijken en wat zij
als een ideale mix beschouwen. Voor het gemak worden de vaders in het hiernavolgende
buiten beschouwing gelaten. Ondanks de opkomst van de ’zorgende vaders’ wijst de
praktijk uit, dat mannen niet hun baan opzeggen als hun vrouw een kind krijgt en evenmin
structureel minder gaan werken. Hoogstens neemt eens een man een tijdje
ouderschapsverlof. Mannen vormen in het krachtveld van moeder-kind-werk een te
verwaarlozen factor.

Het zijn de vrouwen die voor de keus staan: werken, niet werken of gedeeltelijk
werken. Het overgrote deel kiest voor optie nummer drie, deeltijdwerk, waarvan de tijden
zo goed en zo kwaad als het gaat aangepast zijn aan de behoeften van de kinderen. Het
modale Nederlandse gezin bestaat dan ook uit anderhalfverdieners. Het is niet moeilijk in
te zien waarom dit patroon zo populair is. De meeste moeders willen zelf tijd besteden aan
hun kinderen en de opvoeding in de gaten houden. Er zijn vanzelfsprekend genoeg
voorbeelden voorhanden van tweecarrièregezinnen, waarbij zowel de vader als de moeder
om acht uur ’s ochtends het pand verlaat en er om zeven uur ’s avonds weer inkomt,
terwijl de zorg voor de kinderen intussen is uitbesteed aan professionele krachten. Deze
categorie tweeverdieners beschikt over genoeg geld om de zorg af te kopen en heeft dan
ook geen last van wachtlijsten voor de crèche. Maar deze manier van je leven inrichten
wordt in het algemeen als weinig benijdenswaardig beschouwd. Modaal Nederland is van
mening dat je ’geen kinderen neemt om ze in de crèche te doen’ of ze anderszins voor het
grootste deel van hun wakend bestaan uit te besteden. Dat vindt men ’zielig’.

De moeders die in Nederland gebruikmaken van crèche of buitenschoolse opvang
(in modern jargon: BSO), doen dat overwegend voor vier, drie of twee dagen per week.
Bijna geen enkele baby of peuter zit vijf dagen per week van half negen tot zes op de
crèche. Bijna geen enkel schoolkind zit vijf middagen per week (waaronder een eindeloos
lange woensdagmiddag) op de BSO. Waarom eigenlijk niet? Crèches zijn toch zo goed
voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en kinderen doen toch niets liever dan na
school met andere kinderen spelen?

Nederland neemt in twee opzichten een afwijkende positie in te midden van andere
Europese landen: het is zeer kleinschalig en daarbij een dichtbevolkt land en het kent een
lange kindgerichte traditie. Deze twee aspecten, het ene een kenmerk van de fysieke
omgeving, het andere een cultuurverschijnsel, hangen met elkaar samen. Doordat in
Nederland alles zo dicht bij elkaar ligt en zelfs het platteland, vergeleken met andere
Europese plattelanden, relatief dichtbevolkt is, zijn de voorzieningen voor iedereen
bereikbaar. Elk kind kan binnen een straal van een paar kilometer naar school, vaak zelfs
naar de middelbare school. Nederland heeft nooit zo’n bloeiende kostschooltraditie
gekend als Engeland, Frankrijk en Duitsland. In een klein land bestond daar minder
behoefte aan.
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De nabijheid van voorzieningen heeft voor ouders het grote voordeel dat ze hun
kind los kunnen laten, terwijl ze tegelijk controle kunnen houden. Er is minder behoefte
aan rond-de-klok-instituties. Het speelt zich immers allemaal in dezelfde vertrouwde
omgeving af. Andere Europese kinderen worden na schooltijd naar huiswerkklassen
geloodst (Frankrijk), doen volgens vaste schema’s in groepsverband aan sport of cultuur
(Scandinavië), zitten nog steeds op kostschool (Engeland) of zitten zonder toezicht thuis
(schoolkinderen en tieners in Amerika). Hier sloft een kind van school naar huis, drinkt
het klassieke kopje thee (liefst met z’n moeder) en gaat daarna eens kijken of er in de
straat iets te doen is of fietst weer weg naar een vriendje. De mogelijkheid voor een kind
om een aanzienlijk deel van de vrije tijd niet in instituties door te brengen maar naar eigen
inzicht zelf in te vullen, is typisch Nederlands.

De vrijheid van het kind is de gebondenheid van de moeder. Waarom blijven
Nederlandse moeders de vrijheid van hun kinderen boven die van zichzelf stellen door
hardnekkig voor deeltijdwerk te kiezen? Is het zelfopoffering of vrije wil? Nederlanders
hebben al eeuwen de naam hun kinderen te verwennen en zich toegeeflijk op te stellen.
Als het om iets heel elementairs gaat, zoals de fysieke beschikbaarheid van de ouders
(moeder) voor het kind, dan wordt die kinderwens vanzelf de moederwens. De
belangentegenstelling wordt opgeheven en de twee wensen fuseren. Moeders staan niet
voor hun verdriet ’s middags bij de schoolpoort. Bij een verdubbelde BSO zullen de
meesten er nog steeds een paar keer per week staan, omdat ze hun kinderen de vrijheid
van de huiselijke omgeving gunnen. Nederlandse moeders hebben het niet zo op
instituties. Soms terecht, soms ook ten onrechte.

Hoe ver de kindgerichtheid gaat, kun je afleiden uit het systeem van lange
lunchpauzes dat nog op het grootste deel van de basisscholen wordt gehanteerd. Het
krankzinnige feit doet zich voor dat, uitgezonderd in de grote steden, kinderen om twaalf
uur naar huis worden gestuurd voor de lunch, waarna de school om half twee weer opent.
Formeel moet er een overblijfmogelijkheid zijn, maar de kinderen die daar noodgedwongen
gebruik van maken, worden vaak weer ’zielig’ gevonden. Het argument vóór die lange
lunchpauzes, die voor een moeder de dag hopeloos versnipperen (ze moet de kinderen twee
keer brengen en halen en er een uur mee bezig zijn), luidt dat het zo fijn is voor de kinderen
om even gezellig thuis tot rust te komen. Wij zijn ook het enige land met een (alleen voor
kinderen prettige) vrije woensdagmiddag. Elders gaat men gewoon vijf hele dagen naar
school.

In geen enkel buitenland kent men deze praktijk van halverwege de dag weer even
terug naar huis gaan. De scholen liggen daarvoor veel te ver van de meeste huizen. Alleen
in Nederland is het allemaal zo dichtbij dat je zo’n afstand vier keer per dag kunt afleggen.
Veel moeders denken echt dat hun schoolkind gestrest wordt en moederlijke
aanwezigheid tekortkomt als de school een continurooster zou hanteren. Zij beseffen
daarbij niet dat de rest van de wereld het wel zo doet, dus dat het wel mee zal vallen met
de schade aan de kinderziel. In een continurooster zijn de lunchpauzes kort, waardoor de
school ’s middags een half uur eerder uitgaat, maar het systeem biedt werkende moeders
wel uitzicht op zes uur aaneengesloten tijd voor zichzelf.

Het is goedbeschouwd verbazingwekkend dat er zoveel moeders überhaupt nog aan
betaald werk toekomen met zo’n anti-emancipatoir schooltijdenregime. Schaf de lange
lunchpauzes af en de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt zal met sprongen
stijgen. Deeltijdwerk vanzelfsprekend, maar dat is wat ze willen.

naar: Beatrijs Ritsema
uit: NRC Handelsblad, 9 april 1998
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■■■■ Tekst 2 Waarheen ik maar wil!?

Alle ellende van mensen komt voort uit het feit dat zij niet rustig in een kamer
kunnen blijven zitten, zei de Franse filosoof Pascal drieëneenhalve eeuw geleden al. En
gelijk had hij. De mens ging lopen, varen, sprong op zijn paard, in de auto, de trein en het
vliegtuig. En nu zit alles vast.

Zolang de mens bestaat, is hij eropuit getrokken. Op jacht naar voedsel, schatten,
land, het onbekende: de honger van de homo mobilis is niet te stillen. Om het zich wat
makkelijker te maken, vond hij het wiel uit. De vleugels lieten wat langer op zich wachten.
Pas deze eeuw werd de oerdroom als een vogel te kunnen vliegen werkelijkheid. Totale
vrijheid.

De dag van vandaag is minder romantisch. Je wordt wakker in een stinkende file,
scheldend op al die anderen die zo nodig dezelfde kant op moeten. Als je nog een beetje
vooruit wilt komen, moet je voor dag en dauw de weg op en als je thuiskomt, is de zon al
lang achter de horizon verdwenen. Met de trein dan? Nou nee. Zelfs als-ie op tijd komt, is-
ie maar zelden sneller en zeker niet comfortabeler. Vliegen heeft met vrijheid ook al
weinig meer te maken. Nadat je de file op weg naar Schiphol hebt doorstaan, laat je je als
een sardientje in het volgende blik proppen. Uren later word je uitgebraakt, met kramp in
de benen en een licht onpasselijk gevoel van de plastic maaltijden.

En toch willen we ons steeds meer verplaatsen, vaker, sneller, verder. We zijn
onverzadigbaar. Met dank aan het biefstuksocialisme, de economische groei en vooral de
bank is de eigen auto binnen (bijna) ieders bereik gekomen. In 1960 waren er in
Nederland een half miljoen auto’s, nu zijn dat er bijna zes miljoen en in 2020 zullen het er
volgens het Centraal Planbureau tussen de acht en de negen miljoen zijn. Als de
rekenmodellen kloppen, rijden we tegen die tijd samen zo’n honderd miljard kilometer
per jaar, dertig procent meer dan nu.

Waar laat je al die auto’s? Het wegennet is in twintig jaar al met dertig procent
gegroeid, het snelwegennet zelfs met zestig procent. Moet er dan nog meer asfalt komen?
„Jazeker!”, roept de auto- en transportlobby. „We staan met zijn allen 26 miljoen uur per
jaar in de file. Al die verloren tijd kost de nationale economie 1,6 miljard gulden!”

Wie veroorzaakt die files eigenlijk? De overheid? Of degenen die erin staan? Oké,
dat doen ze niet voor hun lol. Maar heel vaak wel uit vrije wil. Meer dan de helft van het
aantal kilometers rijden we voor ons plezier, niet voor de zaak. Voor alles pakken we de
auto. Om sigaretten te halen, om het oud papier weg te brengen (heel milieubewust). We
rijden twintig kilometer om twee kilometer te gaan joggen (heel sportief).

Het beroepsverkeer zou graag willen dat we in onze vrije tijd verstandiger omgaan
met de schaarse wegen. Maar geeft het zelf wel het goede voorbeeld? Jarenlang hebben
veertigtonners geulen in de snelwegen gereden om de overtollige varkensmest uit Brabant
aan akkerbouwers in het noorden te slijten. Tulpen komen in vrachtladingen vanuit Zuid-
Frankrijk naar de Nederlandse bloemenveilingen om uiteindelijk in Parijs aan de man te
worden gebracht.

De Britse econoom Fred Hirsch introduceerde in de jaren zeventig de term
’positionele goederen’. Dat zijn zaken die begerenswaardig zijn zolang ze schaars blijven.
Maar zodra iedereen erover beschikt, is het genieten voorbij. De eerste auto was zonder
meer een positioneel goed. Nu geldt dat misschien alleen nog voor een Rolls Royce. In de
jaren zestig droomden veel mannen ervan om kapitein op hun eigen schip te worden. Nu
staan ze, pet-pijp-schipperstrui, rijen dik te wachten tot ze de sluis in mogen en hebben ze
alle tijd om de borden te lezen die het filevrije Friesland aanprijzen.

Wat is nog bijzonder? Voor een schijntje boek je tegenwoordig een strandvakantie
van twee weken in Mombassa. We zijn oververzadigd en toch willen we meer: wandelen in
de gloeiende woestijn van Mauritanië, overleven op de Amazone, sterven op de Mount
Everest. Het positionele goed ligt nu op de bodem van de diepzee, waar je voor zestig
mille met een duikboot naar de gezonken Titanic kunt kijken.

Eens was mobiliteit een schaars goed en door het overvloedige gebruik is dat nu
weer zo. Dat komt doordat ze nooit als een schaars goed is behandeld. We denken dat
onze bewegingsvrijheid onbeperkt is, nee, móét zijn, omdat het om een grondrecht gaat.
We gaan waarheen we willen en niemand mag ons tegenhouden. Ik reis, dus ik ben.

Reizen, zeggen voorvechters van totale bewegingsvrijheid, is een weldaad voor de
mensheid. Wie andere culturen ontmoet, krijgt er begrip voor en bevordert de wereldvrede.
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We willen geloven dat mobiliteit geen grenzen kent en niemand helpt ons uit de droom.
De politici durven het kernprobleem niet aan te roeren en houden zich slechts bezig

met de vraag hoe uitwassen te voorkomen. Waar het uit de hand dreigt te lopen, komen de
asfalteermachines in actie. De emmer van irritatie mag net niet overlopen.

En het werkt wonderwel. Want hoezeer er ook op files en volle, vertraagde treinen
wordt gekankerd, een opstand is nog ver weg. Ondanks de vele opstoppingen is Nederland
kennelijk nog mobiel genoeg. Als er een verkeersinfarct dreigt, wordt het weer tijd voor
een mega-dotteroperatie om de ergste proppen weg te werken. Snelwegen krijgen er een
strookje bij, hier en daar komt een nieuw stukje snelweg, een enkele spoorlijn wordt
verdubbeld.

De miljarden die hiermee gemoeid zijn, zullen de problemen echter niet oplossen,
maar slechts vooruitschuiven. Over tien, twintig jaar zullen we nog steeds in de file staan
en op de trein wachten. We zullen alleen met meer zijn dan nu. Het nieuwe aanbod zal
nieuwe vraag uitlokken, zo heeft het Centraal Planbureau al gewaarschuwd. Meer
spoorcapaciteit betekent niet minder auto’s. Het betekent alleen dat nog meer mensen met
de trein zullen gaan, mensen die tot nu toe thuis bleven. Meer en bredere wegen lokken
meer wegverkeer uit. In plaats van de problemen fundamenteel aan te pakken, maken we
ze erger. Een hele generatie studenten is verslaafd gemaakt aan reizen. Via de bijna gratis
OV-jaarkaart hebben zij geleerd dat mobiliteit een dumpartikel is, iets waarvoor je
nauwelijks hoeft te betalen en dat onbeperkt voorhanden is.

Hoe lang kan het zo doorgaan in een land als Nederland? Wie denkt dat de boel
binnenkort vastloopt, rekent buiten de waard. Ruimtegebrek kan ons niet stoppen. Er
kunnen nog boven en onder de huidige wegen nieuwe worden aangelegd. Nieuwe
spoorlijnen kunnen ondergronds. De wegen kunnen veel efficiënter worden gebruikt.
Grote autofabrikanten werken aan een railgeleidesysteem, waardoor auto’s groepsgewijs,
als een trein, over de snelweg kunnen razen. Zeppelins en ondergrondse buizen brengen
straks goederen naar de buurlanden. Als het erom gaat het werkelijke probleem te
ontlopen, kent onze creativiteit geen grenzen.

De mobiliteit kent die wel, en ooit zullen we eraan moeten geloven. We kunnen op
de oude voet doorgaan en wachten tot de wal het schip keert, tot we geen kant meer op
kunnen. Dan komen we erachter, op het moment dat het land al onleefbaar is. Als er al
honderden miljarden zijn weggegooid.

Zouden we niet eens een deel van dat geld kunnen gebruiken om een andersoortige
economie op poten te zetten? Een die minder afhankelijk is van verplaatsingen. We
kunnen een begin maken met afkicken door onszelf af te vragen waaróm we eigenlijk ons
huis ontvluchten. We hóéven toch niet weg? Wat is er mis met de telefoon, de fax, met
Internet? Als we per se willen reizen, dan kan dat toch ook virtueel? Vanuit je luie stoel de
hele wereld over. Krijgen we toch nog begrip voor andere culturen, zonder ze te
vernietigen. Als we nou gewoon eens wat vaker rustig in onze kamer bleven zitten. Wat
een ellende zou dat schelen.

naar: Frits Bloemendaal
uit: HP/De Tijd, 3 april 1998
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