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Examen HAVO
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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 22 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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Lês earst de tekst goed troch.
Beäntwurdzje dêrnei de fragen en wurkje de opdrachten út.

■■■■ Hoe ’t God ferdwûn út Jorwert

■■■■ Tekst 1 De tweintichste ieu yn Jorwert

8p 1 ■■ Meitsje in gearfetting fan alinea 1 oant en mei 3. Brûk net mear as 50 wurden.

3p 2 ■■ Wêrom is it opmerklik dat de Fryske taal noch altyd bestiet? Brûk net mear as 15 wurden.

■■■■ Tekst 2 Hoe’t Geert Mak yn Jorwert kaam

4p 3 ■■ Wat is it ynhâldlik ferbân tusken alinea 5 en 6? Brûk net mear as 20 wurden.

2p 4 ■■ Sjoch tekst 1, r. 15–16: ’... seagen har libbenswrâld stilwei mar ûnmiskenber feroarjen.’
Under hokker begryp wurde dy feroarings gearfette yn tekst 2? Helje dyn antwurd út
r. 28–38.

4p 5 ■■ Neam trije oarsaken fan it ferdwinen fan de ekonomyske aktiviteit op it plattelân. Brûk
net mear as 5 wurden.

4p 6 ■■ Wat is de tsjinstelling tusken de ûntwikkelings dy’t beskreaun wurde yn alinea 7 en 8?
Brûk net mear as 20 wurden.

3p 7 ■■ Wat is de oerienkomst tusken de ûntwikkelings dy’t beskreaun wurde yn alinea 7 en 8?
Brûk net mear as 15 wurden.

3p 8 ■■ Wat is it wichtichste ferskil tusken de âlde en de nije doarpsbewenners? Helje dyn
antwurd út alinea 7 en 8. Brûk net mear as 15 wurden.

Dizze ynlieding heart by de fragen 9 en 10.
Schroor yllustrearret yn tekst 1 de folsleine omkear fan it deistich bestean yn ’t algemien,
mei in rist foarbylden fan beroppen of dingen dy’t weiwurden binne. Jensma ûnderbout
syn ’echte omkear’ ek.

3p 9 ■■ Hokker trije foarbylden wurde noch mear neamd yn alinea 7? 

2p 10 ■■ Hokker foarbyld wurdt neamd yn tekst 1 èn tekst 2?

Hoe stiet de ymport tsjinoer de ferskraling fan it plattelân? 
1 Guon wurkje deroan mei.
2 Se aksepteare it.
3 Se komme der soms krekt om.

5p 11 ■ Hokker bewearingen binne wier?
A 1 en 2.
B 1 en 3.
C 2 en 3.
D 1, 2 en 3.
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1 Neffens Jensma is it de fertsjinste fan Mak syn boek dat er de grutte ûntwikkelings fan
’e lêste 50 jier beskriuwt.
2 Neffens Jensma is it de fertsjinste fan Mak syn boek dat er de persoanlike ûnderfiningen
fan de Jorwerters ûnder wurden brocht hat.

4p 12 ■ Kies it goede antwurd:
A Beide bewearingen binne fout.
B Beide bewearingen binne goed.
C Bewearing 1 is goed.
D Bewearing 2 is goed.

4p 13 ■■ Mak basearret syn riddenearringen foar in part op it wurk fan John Berger. Hy is dêryn
neffens Jensma net konsistint. Meitsje dat dúdlik. Helje dyn antwurd út alinea 12 en 13.
Brûk net mear as 15 wurden.

3p 14 ■■ Neffens Jensma makket Mak him skuldich oan in te hastige generalisaasje. Toan dat oan.
Helje dyn antwurd út alinea 14. Brûk net mear as 10 wurden.

4p 15 ■■ Neam twa ferskillen tusken ’peasants’ en ’farmers’. Brûk net mear as 20 wurden.

3p 16 ■■ ’... en dêrmei is ek God út Jorwert ferdwûn.’ (r. 109) Troch hokker wurden út deselde
alinea kin ’God’ ferfongen wurde?

5p 17 ■ Wat is de haadgedachte fan alinea 12 o/m 17?
A De kultuer fan it Nederlânske doarp hat grûntrekken fan in peasantkultuer.
B Yn de taal, de wisânsjes en de folksferhalen herberget it plattelân it erfskip fan ieuwen.
C Yn lêste ynstânsje ferwiist de plattelânskultuer nei in religieuze opfetting oer de natuer.
D Yn syn byldfoarming fan it plattelân basearret Mak him net allinne op waarnimmingen,

mar ek op histoaryske en sosjaal-wittenskiplike fakliteratuer.
E Mak beklammet oanhâldend dat it plattelân diel hân hat oan de

modernisearringsprosessen.
F Mak giet út fan de misfetting dat der in twadieling bestiet tusken stêd en plattelân.

4p 18 ■■ ’Hiel tekenjend mist yn syn ferzje fan de Fryske lânbouskiednis in beskriuwing fan it
pachtwêzen.’ (r.118–119). Lis út wêrom’t in beskriuwing fan it pachtsysteem net past yn
Mak syn opfettings oer it plattelân. Brûk net mear as 20 wurden.

8p 19 ■■ Neam fjouwer arguminten dêr’t Jensma de tsjinstelling plattelân – stêd mei bestriidt.
Helje dyn antwurd út alinea 16 o/m 20. Brûk net mear as 40 wurden.

6p 20 ■■ Mak syn byld fan it plattelân is basearre op
1 feiten.
2 gefolgen.
3 winsken.
4 wittenskip.
Kies it goede antwurd en motivearje dyn kar op grûn fan alinea 19 oant en mei 21. Brûk
net mear as 15 wurden.

Jensma beslút it betooch mei de fraach: ’Hoe (= yn hokker hoedanichheid) kaam
Geert Mak eins yn Jorwert?’ (r. 150)

4p 21 ■■ Jou it antwurd dat Jensma op dy fraach bedoeld hat. Brûk net mear as 10 wurden.

4p 22 ■■ Oer hokker punt fan krityk op it boek fan Mak binne Schroor (tekst 1) en Jensma (tekst 2)
it iens? Brûk net mear as 20 wurden.
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