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HA-1017-a-21-1-o 

Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 Fries 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 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 1 juni

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1 Sichtber wêze yn de mienskip 
 
Yn de ynlieding boppe de tekst neamt Warmerdam himsels in 
minskeminsk. 

1p 1 Sitearje de sin út alinea 1 dy’t it bêste in karakterisearring fan dat begryp 
jout. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken “Sa’n petear is net maklik” (r. 16) en 
“mar asto ... te wêzen.” (r. 16-19)? 
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in oanfoljend ferbân. 
C It is in oarsaaklik ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 3 en 4. 
“It is ús taak om de trouwe abonnees, want dat binne se, troch it 
komplekse, gaoatyske lânskip te lieden.” (r. 25-28) 

1p 3 Wat bedoelt Warmerdam yn dy sin mei it wurd ‘lânskip’? 
A berjochten en ferhalen 
B de Leeuwarder Courant 
C de wrâld om ús hinne 
D ferskate media 

1p 4 Hokker stylmiddel brûkt de skriuwer yn dy sin? 
A ferliking 
B metafoar 
C paradoks 
D personifikaasje 
 
Ut de tekst docht bliken dat Warmerdam fynt dat de papieren ferzje fan de 
krante bestean bliuwe moat. 

2p 5 Hokker twa arguminten hat Warmerdam dêrfoar? 
Helje dyn antwurd út de alinea’s 1 oant en mei 3. 
 

1p 6 Hoe kinst de relaasje tusken de alinea’s 3 en 4 it bêste oantsjutte? 
A Alinea 4 jout in ferklearring by wat yn alinea 3 sein is. 
B Alinea 4 jout in konklúzje fan wat yn alinea 3 sein is. 
C Alinea 4 jout in útwurking fan wat yn alinea 3 sein is. 
D Alinea 4 jout in wjerlizzing by wat yn alinea 3 sein is.  
 
Alinea 4 giet oer de wurkwize fan de redaksje. 

1p 7 Hoe soest de beide eleminten yn dy wurkwize it bêste oantsjutte kinne? 
A koers en refleksje 
B oerlis en útwurking 
C ûnderwerpen en fragen 
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Yn alinea 2 stiet: “It is ús taak om de trouwe abonnees, want dat binne se, 
troch it komplekse, gaoatyske lânskip te lieden.” (r. 25-28) 

2p 8 Neam twa manieren hoe’t de redaksje dat dwaan moat, neffens 
Warmerdam. 
Helje dyn antwurd út de alinea’s 3 oant en mei 5. 
 
“it mei wol wat prikeljender” (r. 91)  

1p 9 Wat bedoelt Warmerdam mei dy útspraak? 
A De ynhâld fan de stikken mei wol mear ta neitinken oansette. 
B De krante mei wol wat faker stikelige ûnderwerpen behannelje. 
C De redaksje mei wol mear iepen stean foar krityk fan lêzers. 
 
“Want dat wolle wy perfoarst.” (r. 110-111) 

1p 10 Wêr ferwiist it wurd ‘dat’ nei? 
 
“Myn ferbliuw yn it bûtenlân hat myn blik ferromme.” (r. 112-113) 

1p 11 Wat is it ferbân tusken dy sin en de rest fan alinea 8? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oanfoljend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
“As provinsje … net minder.” (r. 125-134) 

1p 12 Hoe kin dat tekstpart it bêst omskreaun wurde? 
A It is in advys. 
B It is in fyzje. 
C It is in konstatearring. 
D It is in útlis. 
 
De titel fan dizze tekst is ‘Sichtber wêze yn de mienskip’. 

2p 13 Op hokker twa wizen wol Warmerdam de krante oanslute litten by wat der 
libbet yn de provinsje? 
Helje dyn antwurd út de alinea’s 4 oant en mei 7. 
 

1p 14 Wat is it wichtichste doel fan de skriuwer mei dizze tekst? 
A amusearje 
B ynformearje 
C ynstruearje 
D oertsjûgje 
 

1p 15 Hokker doel hat Warmerdam benammen foar eagen? 
A amusearje en ynstruearje 
B ynformearje en oertsjûgje 
C ynstruearje en ynformearje 
D oertsjûgje en amusearje 
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Tekst 2 Frysk amateurtoaniel, hûndert jier freonskip op 
                    de planken 

 
“dy’t it oandoarden om beoardiele te wurden.” (r. 15-16) 

1p 16 Hokker twa opienfolgjende wurden út alinea 1 jouwe likernôch itselde 
wer?  
 

1p 17 Hoe kinst alinea 2 it bêste ûnder wurden bringe?  
A Alinea 2 is de persoanlike ûnderfining fan de skriuwer mei it bywenjen 

fan de Toanielkriich. 
B Alinea 2 is in beskriuwing fan hoe’t it der by de Toanielkriich yn it 

begjin om en ta gie. 
C Alinea 2 is in skets fan de wurkwize fan de Toanielkriich by in spesifike 

útfiering. 
D Alinea 2 is in werjefte fan de doelen dy’t by it oprjochtsjen fan de 

Toanielkriich opsteld binne. 
 
Oer de oanwizingen yn it toanielboekje seit de skriuwer: “O wee; dêr  
moast men neffens hannelje!” (r. 36-38) 

1p 18 Hoe kinst dy útspraak karakterisearje? 
A as in feitlike konklúzje oer hoe’t men dy oanwizingen beseach 
B as in yllustraasje fan it belang dat men oan dy oanwizingen hechte 
C as in miening oer de wize hoe’t mei dy oanwizingen omgien waard 
D as in utering fan hoe’t men neffens him dy oanwizingen útfiere soe 
 

1p 19 Hokker tuskenkopke jout de kearn fan alinea 3 it bêste wer? 
A de top fan de Toanielkriich 
B geandewei mear dielnimmers  
C in protte selskippen 
D Slútjûnen yn Drachten 
 
“It is net mear in kwestje fan de master en de feint.” (r. 61-62) 

2p 20 Wêr ferwize de wurden ‘master’ en ‘feint’ nei yn it ljocht fan alinea 4? 
 

1p 21 Wat is de kearn fan de yn alinea 4 beskreaune feroaringen?  
A De posysje fan toanielploegen yn de maatskippij is wichtiger wurden. 
B De rol fan de regisseur is ferskood nei begelieder fan it selskip. 
C De romte foar eigen ynterpretaasje troch de spilers is tanommen. 
 
Yn alinea 6 wurdt in feroaring beskreaun. 

3p 22 Neam de feroaring, en jou oan wat it doel is fan de feroaring en it 
gefolch derfan. 
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Alinea 8 begjint mei de sin: “Dat hat syn wjerslach op de selskippen.” 
(r. 119-120) 

1p 23 Wat is it ferbân tusken alinea 7 en dy sin? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oanfoljend ferbân. 
C It is in oarsaaklik ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 24 Hokker oanbefelling docht de skriuwer yn alinea 9? 
A Advisearje benammen oer saken om it toanielspul sels hinne. 
B Belûk by de beoardieling ek oare ûnderdielen fan in produksje. 
C Lied yn de selskippen sels spesjalisten op foar alle aspekten. 
D Rjochtsje begelieding op de winsken fan in selskip. 
 
Yn de tekst wurdt in tiidline sketst fan de ûntjouwingen yn de 
Toanielkriich. De ûntjouwingen stean yn ûndersteand skema. Under it 
skema stean trije beskriuwingen.  
ûntjouwingen beskriuwing (letter) 
1   1918 is it begjin fan de Toanielkriich.  
2   Yn de jierren ’90 fan de foarige iuw is 
     der it hichtepunt fan de Toanielkriich. 

 

3   Dielname oan de Toanielkriich nimt ôf.  
 
Beskriuwing a: beoardieling fan bûtenôf liket oerstallich te wêzen 
Beskriuwing b: selskippen doare it oan om beoardiele te wurden 
Beskriuwing c: der is in soad romte foar de beoardieling fan bûtenôf 

1p 25 Notearje yn it skema efter eltse ûntjouwing de letter fan de bêst passende 
beskriuwing neffens de tekst.  
 

1p 26 Wat wol de skriuwer benammen berikke mei dizze tekst? 
A De skriuwer wol de lêzer ferdivedearje troch in byld te sketsen fan de 

Fryske toanielwrâld fan de ôfrûne 100 jier. 
B De skriuwer wol de lêzer ynformearje oer de ûntjouwing fan de 

provinsjale Toanielkriich troch de jierren hinne. 
C De skriuwer wol de lêzer oantrune ta it koesterjen fan de Fryske 

toanielwrâld en de Toanielkriich yn it bysûnder. 
D De skriuwer wol de lêzer oertsjûgje fan it belang fan in goede 

beoardieling fan toanielútfieringen troch betûfte karmasters. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 3 De histoaryske wierheid fan de film Redbad 
 

1p 27 Wat is de wichtichste funksje fan alinea 1?  
A Alinea 1 jout in betingst. 
B Alinea 1 jout in ekskús.  
C Alinea 1 jout in oanlieding. 
D Alinea 1 jout in restriksje. 
 

2p 28 Hokker twa arguminten wurde oandroegen foar it feit dat der net foar it 
Frysk keazen is as fiertaal yn de film?  
 

1p 29 Mei hokker wurd út alinea 4 wurdt de film Redbad oantsjut? 
 
“Der binne allinnich mar archeologyske boarnen” (r. 66-67) 

1p 30 Ta watfoar idee oer Redbad hawwe dy boarnen laat? 
 

1p 31 Hokker konklúzje oer de film Redbad kinst lûke op basis fan alinea 5? 
A De film docht in tige grut berop op de fantasy fan de sjogger. 
B De film is benammen ynspirearre troch archeologyske fynsten. 
C De film wurdt boykotte troch in protte histoarisy en akademisy. 
 

1p 32 Wat is it ferbân tusken de earste sin fan alinea 6 en it oare part fan 
alinea 6? 
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Yn alinea 7 lûkt Jensma in konklúzje. 

1p 33 Hokker kanttekening kinst meitsje by de hâldberens fan dy konklúzje? 
Helje it antwurd út it begjin fan de tekst. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 34 en 35. 
Jensma jout yn de tekst syn miening oer in oantal aspekten fan de film.  

1p 34 Wat tinkt Jensma fan de miening fan de filmmakkers wat de taal 
oanbelanget? 

1p 35 Wat is de miening fan Jensma oer hoe’t de film de ûnderwerpen 
behannelet? 
 

1p 36 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de skriuwer? 
A ferdivedearje en ynformearje 
B ferdivedearje en oertsjûgje  
C ynformearje en oertsjûgje 
 
 

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 
 

Sichtber wêze yn de mienskip 
 
Sander Warmerdam (1972) is haadredakteur fan de Leeuwarder Courant. ‘In 
minskeminsk’, neamt Warmerdam himsels. Yn syn kantoar op de redaksje lit hy 
syn ljocht skine op it hjoeddeiske medialânskip en de gaoatyske wrâld, dêr’t de 
lêzers neffens him ferlet yn hawwe fan in paadwizer: de Leeuwarder Courant. 
 
(1) “De minske stiet by my altyd 
sintraal. Ik sjoch it as myn wichtich-
ste taak om út de kundige, tûke, 
kreative minsken dy’t hjir wurkje, it 
bêste nei boppen te heljen. Myn 5 
managerfilosofy is dat minsken dy’t 
mei niget harren wurk dogge ek mear 
út harrensels helje. Dêrom sjoch ik 
mysels dan ek mear as coach as in 
strange lieder. It is oan my om dúdlik 10 
te meitsjen wêr’t ik hinne wol. 
Elkenien hat in soad frijheid, mar ek 
in eigen ferantwurdlikheid. As ien fan 
de sjoernalisten syn of har rol net 
goed oppakt, kriget dy dat te hearren. 15 
Sa’n petear is net maklik, mar asto 
dy as haadredakteur oprjocht 
ynteressearrest foar dyn minsken, 
dan hoechst net benaud te wêzen. It 
moatte konstruktive petearen wêze, 20 
dy’t earne ta liede. 
(2) De papieren krante bliuwt foar my 
de basis. De Leeuwarder Courant is 
al fan 1752 ôf in betrouber merk en 
net fuort te tinken. It is ús taak om de 25 
trouwe abonnees, want dat binne se, 
troch it komplekse, gaoatyske lânskip 
te lieden. Neist de krante moatte de 
webside en de app deselde kwaliteit 
hawwe. De Leeuwarder Courant dy’t 30 
ik foar eagen haw, moat wat tafoegje, 
mear kontekst jaan. In koart stikje oer 
wat der juster bard is, mei in 
follow-up mei it gruttere ferhaal efter 
it berjocht. Wy moatte minder frag-35 
mintearje, faker patroanen bleatlizze 
en analysearje. 

(3) Guon kollega’s hawwe muoite mei 
it digitale part. Dat moat feroarje. De 
tiid dat de stikjes allinnich yn de 40 
papieren krante ferskynden, leit fier 
efter ús, al leau ik net dat it papier op 
de koarte termyn ferdwine sil. 
Salang’t der papieren abonnees 
binne, fiel ik it as in plicht om in 45 
krante op papier te meitsjen. Foar de 
groep yn de leeftiid fan tritich oant 
sa’n fyftich jier is der bygelyks in 
hybride abonnemint. Dy abonnees 
hawwe faak net folle tiid om de 50 
krante te lêzen. Fia de app en 
webside krije dy lêzers moarns in 
nijsoersjoch. Dat binne bygelyks de 
fiif ferhalen dêr’t de redaksje fan fynt 
dat se it Fryske nijs bepale. Troch de 55 
dei hinne folgje der updates. Oan de 
ein fan de dei wurde de abonnees ek 
wer bypraat. It moat in miks wêze fan 
it rappe nijs en de sjoernalistike 
ferdjipping. 60 
(4) Dat betsjut dat de sjoernalisten 
minder isolearre wurkje moatte. Ik 
haw sûnt koart op moandei en ton-
gersdei in planningsgearkomste yn it 
libben roppen mei de sjeffen fan de 65 
dielredaksjes. Dêr beprate wy wêr’t 
wy op ynsette. Hokker ûnderwerpen 
fine wy op dat stuit wichtich? Wat 
bringe wy lyts en wat pakke wy grut 
op? Alle kearen as in stik klear is, 70 
moatte de skriuwers harren ôffreegje 
hokker fragen oft de lêzer noch hat. 
Op dy fragen moatte op ’e nij antwur-
den socht wurde, sûnder dat it ‘jo 
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freegje, wy draaie’ wurdt. De sjoer-75 
nalisten moatte der alle kearen op ’e 
nij by stilstean hoe’t harren stik by de 
lêzer oerkomt. Sa’n tweintich jier lyn 
wie it allinnich mar in kwestje fan 
‘stjoeren’. Dat is net mear genôch. 80 
De lêzer is mûniger wurden en wol 
witte wat ien en oar foar syn eigen 
libben betsjut. 
(5) De krante moat dêrneist in oer-
sjoch jaan, de feiten rubrisearje, 85 
tiidlinen meitsje, in paadwizer foar 
Fryslân wurde. De krante moat it 
platfoarm fan de provinsje foarmje 
dêr’t de diskusje syn beslach krijt. 
(6) Wy binne noch wolris wat te 90 
braaf, it mei wol wat prikeljender, wat 
mear diskusje, mar dat komt wol. Dêr 
bin ik fan oertsjûge. Nei alle reorgani-
saasjes, dat wiene turbulinte tiden, 
moatte wy ússels wer op ’e nij útfine. 95 
Wat is ús identiteit? Wêr steane wy 
foar? Stekwurden dêrby binne: 
koersfêst en agindabepalend. Dêr 
hawwe wy it mei-inoar oer. Wy 
moatte net benaud wêze foar 100 
obstakels, net dwaande wêze mei de 
konkurrinsje, mar útgean fan ús 
eigen krêft. 
(7) It oare jier bin ik fan doel om de 
provinsje yn te gean om mei abon-105 

nees te praten. Alle kearen nim ik in 
pear columnisten mei. Dan geane wy 
it petear oan mei de efterban, omdat 
ik it wichtich fyn om sichtber te 
wêzen yn de mienskip. Want dat 110 
wolle wy perfoarst. 
(8) Myn ferbliuw yn it bûtenlân hat 
myn blik ferromme. Foar de NOS 
haw ik fjouwer jier yn Washington 
wurke. Doe’t ik dêr siet, tocht ik wol-115 
ris, as ik de diskusjes yn it heitelân 
folge: wêr meitsje se harren drok 
oer? Men sjocht dan guon saken yn 
perspektyf en leart te relativearjen. 
De wrâld is grutter as Fryslân 120 
allinnich. Dy gedachte waach ik mei 
yn de besluten dy’t ik nim. Regionaal 
nijs is prima, mar wy moatte ek 
iepenstean foar wat der bygelyks yn 
Moskou bart. As provinsje moatte wy 125 
ús net ôfsûnderje. Eangst foar de 
takomst kin men foar in part 
fuortnimme as men de dingen 
begrypt en yn in grutter perspektyf 
sjocht. Myn motto is: grutsk en iepen. 130 
Grutsk op it ferline, de provinsje, ús 
identiteit, mar iepen nei de takomst, 
nei de wrâld. Net mear en net 
minder.” 

 
 naar: een artikel uit de Moanne, 2018 
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Tekst 2 
 

Frysk amateurtoaniel, hûndert jier freonskip op de planken 
 
(1) It Bûn fan Fryske Toanielselskip-
pen (BFT), sa’t de Stichting Amateur-
toaniel Fryslân (STAF) by it oprjoch-
tsjen yn 1918 hjitte, ûntstie mei as 
doel om minsken te ferbinen yn it 5 
beoefenjen fan harren ferdivedaasje: 
toanielspylje. Mei de oprjochting fan 
it Bûn waard foar de earste kear yn 
Fryslân de kar makke om yn ‘kompe-
tysjeferbân’ toaniel te belibjen. Dat 10 
wie de offisjele berte fan de Toaniel-
kriich, rûnom ferneamd yn Fryslân, 
mar ek om utens. Yn it earste 
winterskoft wiene der acht selskippen 
dy’t it oandoarden om beoardiele te 15 
wurden. It begryp toanielkarmaster is 
doe yntrodusearre. Trije minsken dy’t 
mienden op it toanielflak wol wat 
kundskip te hawwen, krigen de 
opdracht om nei selskippen te gean 20 
dy’t harrensels wol kwetsber opstelle 
woene. 
(2) Yn it doarpshûs stie healweis in 
tafel mei trije stuollen. Twa karmas-
ters seagen nei it stik en makken 25 
harren oantekeningen oer de ûnder-
finingen dy’t se opdiene troch nei it 
opfierde stik te sjen. De tredde 
karmaster hie de spesjale taak om de 
tekst letterlik te folgjen. Dy krige neat 30 
mei fan wat der op de planken barde. 
Dat wie yndertiid fan grut belang. Der 
mocht gjin wurd oerslein wurde út it 
orizjinele skript. En wat te sizzen fan 
de oanwizingen, dy’t yn it toaniel-35 
boekje tusken skrapkes stiene…! O 
wee; dêr moast men neffens 
hannelje! Sa hie de skriuwer it 
betocht en dus moast it eksakt op dy 
wize útfierd wurde. Nei ôfrin fan de 40 
útfiering skreaune de karmasters in 
ferslach en dat waard nei de selskip-

pen stjoerd dy’t meidiene. Dat wie it 
dan. De beoardielingen mei help fan 
sifers waarden op in rychje set en de 45 
Toanielkriichwinner wie bekend. 
(3) It dielnimmen oan de Toaniel-
kriich naam geandewei ta. Op syn 
top, yn de njoggentiger jierren fan de 
foarige iuw, diene der mear as 50 
hûndert selskippen mei. Op de 
fjouwer útferkochte Slútjûnen yn 
skouboarch De Lawei yn Drachten, 
dêr’t de selskippen manmachtich 
fertsjintwurdige wiene, waarden de 55 
útslaggen yn de ferskate klassen 
troch de Kriichlieder bekend makke. 
In spannend barren foar in soad 
toanielploegen. 
(4) De maatskippij feroaret dan 60 
stadichoan. It is net mear in kwestje 
fan de master en de feint. Wat de 
toanielskriuwer oan it papier 
tabetrout, is net mear de mjitte om 
minsken op it toaniel aksje ûnder-65 
nimme te litten yn it spyljen fan in 
ferhaal. De toanielploech makket 
yntern folle mear in analyze fan 
itjinge dat op it spylflak delset wurde 
moat. De ferhaalline is wol de 70 
paadwizer om ta in útfiering te 
kommen, mar de spilers fiere mei-
inoar op de repetysje in diskusje oer 
it delsetten fan spylsênen. Wat nim ik 
waar? Wat docht dat by my? Hoe sil 75 
ik dêr op reagearje? Hokker aksje 
ûndernim ik dus op it poadium? 
Fragen dy’t mei help fan de regisseur 
in oare diminsje brochten yn it belib-
jen fan de tematyk yn in toanielstik. 80 
(5) Dy oanpak hie ynfloed op de wize 
dêr’t men op beoardiele wurde woe. 
Dêrmei wie ek it gefolch dat de 
opdracht foar de karmasters om in 
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stik te skôgjen in oaren waard. De 85 
tredde karmaster wie net mear de 
karmaster dy’t allinnich mar seach oft 
alle toanielteksten wol goed folge 
waarden. De oanwizingen by de 
tekst, tusken de skrapkes, hoegden 90 
net mear letterlik op it toaniel te sjen 
te wêzen. It proses dat gearhong mei 
de befiningen fan de karmasters 
krige in oare lading. 
(6) Selskippen kinne dêrnjonken oan 95 
de ein fan de tweintichste iuw kieze 
foar in saneamd neipetear. Der is 
dus in ynteraksje tusken de spilers-
ploech en de karmasters, dêr’t plak 
yn is foar de miening fan elkenien 100 
dy’t by dit petear oanwêzich is; fan 
ynstekker oant dekôrbouwer. De 
ynbring fan de karmaster én dy fan 
de spylploech binne folle wichtiger. In 
grut ferskil mei de situaasje sa as dy 105 
yn 1918 betocht wie.  
(7) Yn de rin fan de 21ste iuw nimt it 
dielnimmen oan de Toanielkriich bot 
ôf. Wat in wichtich aspekt dêryn is, is 
de ekspertize binnen toanielferie-110 
ningen en -organisaasjes. De kunde 

fan bygelyks regisseurs, spilers en 
technykminsken nimt ta. Se litte 
harren troch begelieding fan profes-
jonele dosinten en ynstânsjes, lykas 115 
Keunstwurk, goed op ’e hichte bringe 
fan de hjoeddeiske ûntjouwingen op 
it mêd fan teaterkeunst. 
(8) Dat hat syn wjerslach op de sel-
skippen. De ekspertize sit no foar in 120 
grut part yn de ploech sels. Selsre-
fleksje fynt plak yn it repetysjeproses. 
Op dy ynterne wize in oardiel jaan 
oer jins eigen produksje, liket foar in 
soad selskippen en organisaasjes 125 
genôch te wêzen. Dêr liket de 
ynbring fan karmasters net mear by 
nedich te wêzen. 
(9) It liket derop dat it beoardieljen 
fan toanielprestaasjes minder de 130 
klam krije moat. It is mear fan belang 
om selskippen te begelieden yn 
harren prosessen om sa te kommen 
ta in folweardige produksje mei al 
syn aspekten: technyk, foarmjouwing, 135 
spulstyl, lokaasje. Spesjalisten út de 
Fryske amateurteaterwrâld kinne 
dêrfoar dan op maat stipe jaan. 

 
 naar: een artikel uit het Friesch Dagblad, 2018 
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Tekst 3 
 

De histoaryske wierheid fan de film Redbad 
 
Op 23 juny 2018 wie yn Ljouwert op it Saailân de iepenloftpremjêre fan de film 
Redbad. Heechlearaar Goffe Jensma konstatearret dat de histoaryske wierheid 
amper mear telt.  
 
(1) Foaropsteld: Jensma hat de film 
noch net sjoen. De heechlearaar 
Fryske taal- en letterkunde fan de 
Ryksuniversiteit fan Grins basearret 
syn miening op de trailer, de web-5 
side, en op de making of, dy’t er 
yngeand besjoen hat. “Mar ik sil de 
film wol sjen, fansels. Histoarysk 
sjoen is sa’n film nijsgjirrich. Ik tink 
der ek oer om de film yn kolleezjes te 10 
brûken.” 
(2) Yn Redbad bart neffens Jensma 
wat aparts: De tradisjonele opfetting 
oer de skiednis, nammentlik dat de 
kristenen goed binne en de heidenen 15 
ferkeard, wurdt omdraaid. De film 
suggerearret dat yn it heidendom – 
Redbad wie in heidenske kening dy’t 
tsjin de al kerstene Franken1) stried – 
in bepaalde krêft sit dy’t úteinlik yn 20 
de identiteit fan de Nederlanners 
trochkrongen is. It heidendom wurdt 
ek posityf delset, om´t de froulju as 
sterke persoanen nei foaren komme. 
(3) Jensma is it net iens mei de fyzje 25 
fan de makkers fan de film dat Red-
bad gjin Frysk prate. Sy ferdigenje 
dêrmei harren kar foar it Nederlânsk 
en Ingelsk yn de film. Yn it ryk fan 
Redbad waard neffens Jensma wol 30 
deeglik Frysk praat, al sil dat in hiel 
oare foarm west hawwe as dy’t wy no 
kenne. De kar foar it Ingelsk hat der 
benammen mei te krijen dat ynterna-
sjonale stjerren fêstlein wurde koene. 35 
Sa spilet Jonathan Banks út de Ame-
rikaanske telefyzjesearje Breaking 

Bad de rol fan Pepijn, de ûnferbidlike 
kening fan de Franken.  
(4) Dat bringt Jensma op ien fan de 40 
wichtichste saken dy’t him bybleaun 
is nei’t er him yn it spektakelstik 
ferdjippe hie. De film ferhearliket 
geweld en tilt op fan sensaasjesucht. 
In foarbyldsje dêrfan is dat Redbad 45 
op syn hynder foarby riden komt mei 
in ôfhakke holle fan in fijân yn ’e hân. 
De heechlearaar bringt de film yn 
ferbân mei re-enactment, mei groe-
pen minsken dy’t foar de aardichheid 50 
in histoaryske fjildslach neispylje. “It 
geweld wurdt útfergrutte.” 
(5) Jensma stelt fêst dat de grins 
tusken histoarysk drama en fantasy 
altyd hiel tin is. Dat spilet by dizze 55 
produksje noch mear om’t der oer de 
iere midsiuwen mar sa’n bytsje be-
kend is. “Moatst in fantastysk 
ynlibbingsfermogen hawwe.” Foar 
histoarisy en akademisy is dat les-60 
tich. “Wy binne wend om ús kennis te 
basearjen op boarnen en it ferlykjen 
fan boarnen.” Yn de film rinne 
realisme en in hiel soad fantasy troch 
inoar hinne, konkludearret Jensma.  65 
Der binne allinnich mar archeologys-
ke boarnen, materiaal dat by 
terpopgravingen fûn is. Ut dy tiid is 
no ienris mear metaal bewarre 
bleaun as oar mear freedsum 70 
materiaal, sa as klean. Om’t der in 
protte izer fûn is, oerhearsket in byld 
fan skylden, harnassen, spearen en 
swurden. “In tige algemien byld. It is 
diskutabel oft dat kloppet.” 75 
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(6) Jensma skat yn dat minder as ien 
op de tûzen Nederlanners bekend 
wie mei Redbad. Wol is der in 
streaming ûnder de Friezen dy’t 
graach sjen soe dat der in protte fan 80 
it âld-Fryske ryk opholpen wurde soe. 
“Dy roppe in heidensk Fryslân op.” In 
foarbyld dêrfan is de folkmetalband 
Baldrs Draumar. “Dat is ek in wize 
fan kultuerbelibjen.”85 

(7) It past neffens Jensma yn de 
trend dat histoarje en kultuer net 
mear sasear op kennis basearre 
binne, mar hieltyd mear in belibbing 
wurde. “Dêr foldocht dizze film 100 90 
persint oan. It is suver allinnich in 
belibbing mei in soad sensaasje.” 

 
 naar: een artikel uit de Leeuwarder Courant, 2018 

 
 
 
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 De Franken wie in samling fan folken dy’t yn de tredde iuw nei Kristus yn it noarden en 
noardwesten fan Dútslân wennen. Kerstenje betsjut it bekearen ta it kristendom. 
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HA-1017-a-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Fries 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
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
donderdag 23 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  Jaan en krije, hoe dochst dat? 

 
1p 1 Hokker funksje hawwe de trije ynliedende sinnen?  

A Se formulearje de gearfetting. 
B Se formulearje de probleemstelling. 
C Se formulearje in anekdoate. 
D Se formulearje in konklúzje. 
 
“Ast de skiednis fan it geskink op papier sette soest, wêr soe dy dan 
begjinne moatte?” (r. 1-3) 

1p 2 Wurdt yn dizze alinea antwurd jûn op dizze fraach? 
Lis dyn antwurd út. 
 

2p 3 Hokker twa aspekten dy’t de sosjale relaasje oanbelangje, meitsje it 
útsykjen fan in geskikt kado sa dreech? 
Helje dyn antwurd út alinea 2. 
 
Yn alinea 2 yntrodusearret filosoof Henk Oosterling it begryp ‘treast-
keapjen’. 

1p 4 Wêrfoar wurdt neffens him troch de oanbelangjende keapers treast socht? 
 

1p 5 Wat is it ferbân tusken alinea 2 en “Ik leau ... protte foar.” (r. 38-44)? 
A It is in oarsaaklik ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Filosoof Henk Oosterling stelt dat folslein ûnbaatsuchtich skinken net in 
protte foarkomt. 

2p 6 Helje út de alinea’s 2 en 3 twa saken dy’t minsken werom ferwachtsje. 
 

2p 7 Neam it dilemma op basis dêr’t Henk Oosterling fan stelt dat ús moderne 
konsumpsjemaatskippij op ’e nij útfûn wurde moat. 
Helje dyn antwurd út alinea 3. 
 
Yn alinea 4 wurdt oanjûn wat manlju en froulju neffens in ûndersyk fan 
televyzjeprogramma ‘Kassa’ it leafst kado krije. 

1p 8 Hokker konklúzje kinst lûke oer manlju en froulju? 
A Manlju krije it leafst de nijste gadgets, froulu wolle nuttige geskinken. 
B Manlju krije it leafst nuttige kado’s, froulju wolle kado’s foar 

ferdivedaasje. 
C Manlju likegoed as froulju krije it leafst geskinken dy’t nuttich binne. 
D Manlju likegoed as froulju wurde bliid fan kado’s foar ferdivedaasje. 
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1p 9 Watfoar argumint brûkt Ireen van Ditshuyzen yn alinea 7 by it ôfrieden fan 
it jaan fan klean en keunst?  
A Sy brûkt in autoriteitsargumint. 
B Sy brûkt in emosjoneel argumint. 
C Sy brûkt in ferlykjend argumint. 
D Sy brûkt in moreel argumint. 
 
Yn alinea 7 neamt Ireen van Ditshuyzen twa risiko’s by it jaan fan kado’s. 

2p 10 Neam de twa risiko’s. 
 

1p 11 Omskriuw wat bedoeld wurdt mei ‘it’ yn rigel 117. 
 

1p 12 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 7 en 8? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik ferbân. 
C It is in opsomjend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 13 en 14. 
“‘Dat hiest no net dwaan moatten’”. (r. 119-120) 

1p 13 Op hokker fan de trije yn alinea 6 neamde jouwers liket in ûntfanger dy’t 
dizze útspraak docht it meast? 
A de ‘egojouwer’ 
B de ‘ekskúsjouwer’ 
C de ‘ik-bin-der-net-jouwer’ 

1p 14 Sitearje it sinpart út it ferfolch fan de tekst dat oanjout wêrom’t men dat as 
ûntfanger net sizze moat. 
 

2p 15 Neam út alinea 10 fjouwer wurden dy’t beskriuwe hokker hâlding in 
ûntfanger neffens Van Ditshuyzen it bêste oannimme kin by it útpakken 
fan in kado.  
 

1p 16 Wêrom neamt Ireen van Ditshuyzen Sinteklaas in prachtige Nederlânske 
tradysje (r. 155-156)? 
Omdat mei Sinteklaas 
A âlden en bern tegearre wurkje oan in moai kado en gedicht. 
B fia de gedichten gefoelens by it jaan fan in kado utere wurde kinne. 
C minsken motivearre wurde om in echt passend kado út te sykjen. 
D sichtber wurdt dat krekt lytse presintsjes tige wurdearre wurde. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 17 en 18. 
Yn alinea 12 wurdt de kadoboks foar bernejierdeis útlein. 

1p 17 Jou it grutte foardiel fan sa’n kadoboks dat neamd wurdt yn dy alinea. 
2p 18 Neam twa neidielen fan sa’n kadoboks dy’t neamd wurde yn dy alinea. 
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Van Ditshuyzen fynt it neidiel fan it jaan fan jildpresintsjes dat it te maklik 
en ûnpersoanlik is (r. 218-219).  

1p 19 Hokker neidiel fan in slúf mei ynhâld wurdt noch mear yn dyselde alinea 
beskreaun? 
 

1p 20 Hokker bewearing past it bêste by alinea 15? 
A De alinea befettet in advys. 
B De alinea befettet in gearfetting. 
C De alinea befettet in konklúzje. 
D De alinea befettet in warskôging. 
 
In skriuwer kin by it skriuwen fan teksten gebrûk meitsje fan 
1 feiten 
2 syn eigen miening 
3 mieningen fan oaren 

1p 21 Wêr hat de skriuwer fan dizze tekst benammen gebrûk fan makke? 
A fan 1 en 2 
B fan 1 en 3 
C fan 2 en 3 
 
 

Tekst 2  Europa sliept te min 

 
1p 22 Sitearje twa sinnen út alinea 1 dêr’t in konklúzje yn foarkomt. 

 
1p 23 Wat is it ferbân tusken “Wy bringe … dimme is.” (r. 13-15) en it ferfolch 

fan alinea 2? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in redenjouwend/oarsaaklik ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 24 Hokker wurd yn alinea 2 stiet gelyk oan “natoerlik ljocht” (r. 12)? 
 

1p 25 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 2 en 3? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in oanfoljend ferbân. 
D it is in útlizzend ferbân. 
 

2p 26 Hokker twa ferbetteringen yn it ramt fan sliepproblemen dogge harren 
krekt yn de fakânsje foar? 
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1p 27 Wat bedoelt Kantermann mei de “sosjale jetlag” (r. 45-46)? 
A De tiid fan sliepen slút net goed oan by de tiid dat men aktyf wêze 

moat. 
B In tekoart oan sliep liedt ta minder goed funksjonearjen op it wurk. 
C Minsken hawwe troch harren tiidsyndieling minder kontakten mei-

inoar. 
 

1p 28 Wat is it grutste foardiel fan minsken op it plattelân foar minsken út de 
stêd oer? 
 
“Teeners moatte … skoalle ta.” (r. 71-73) 

1p 29 Hokker term dy’t Kantermann op in oar plak yn de tekst brûkt is hjir 
tapaslik? 
 
“Kantermann wol … wurde kin.” (r. 92-96) 

1p 30 Op watfoar effekt hopet Kantermann by dat ûndersyk? 
A dat minsken dêrtroch earder slûch wurde 
B dat minsken dêrtroch hurder wurkje kinne 
C dat minsken dêrtroch minder gau lêst fan de eagen hawwe 
D dat minsken harren dêrtroch langer konsintrearje kinne 
 
“‘Sliepe stiet gelyk oan net-ljocht’” (r. 97) 

1p 31 Wat wol Kantermann mei dizze stelling sizze? 
A Minsken kinne keunstljocht better ferdrage as se goed sliepe. 
B Minsken kinne maklik sliepe yn in tsjustere romte. 
C Minsken soenen (al) sliepe moatte wannear’t it bûten tsjuster is. 
 
Yn it tekstpart alinea 2 oant en mei alinea 5 neamt Kantermann trije 
soarten fan tsjinstellingen dy’t fan ynfloed binne op it sliepgedrach. 

2p 32 Neam dy trije tsjinstellingen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 33 tot en met 35. 
Kantermann jout ûnder mear as advys om nei jins ynterne klok te harkjen 
om gjin sliepproblemen te krijen (r. 98-100). 

1p 33 Yn hokker alinea út it foargeande tekstpart is dêrfan al in foarbyld mei in 
posityf effekt jûn? 
A yn alinea 3 
B yn alinea 4 
C yn alinea 5 
D yn alinea 6 

2p 34 Hokker twa faktoaren dy’t it goed funksjonearjen fan de ynterne klok 
beheine kinne, wurde neamd yn de tekst? 
Helje dyn antwurd út de alinea’s 4 oant en mei 6. 

1p 35 Hokker advys jout Kantermann noch mear? Helje dyn antwurd út de 
alinea’s 8 oant en mei 11. 
 
Yn alinea 12 wurdt praat oer in tekoart oan sliep. 

1p 36 Yn hokker twa eardere alinea’s wurde negative gefolgen fan in tekoart 
oan sliep beskreaun? 
A yn de alinea’s 3 en 5 
B yn de alinea’s 4 en 5 
C yn de alinea’s 4 en 6 
D yn de alinea’s 5 en 6 
 

1p 37 Wannear hast gjin tekoart oan sliep neffens Kantermann? 
Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 38 Hokker skriuwdoel hat de skriuwer benammen mei dizze tekst? 
A ynformearje 
B oantrune 
C oertsjûgje 
 
 

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 

Jaan en krije, hoe dochst dat? 

Sinteklaas, Krysttiid, jierdei, berte: it binne mar in pear fan dy gelegenheden dêr’t 
wy kadootsjes by jouwe. Gesellich hear, mar hoe komme wy wer oan in moai 
geskink? En hoe heart it eins, jaan en krije? 

(1) Ast de skiednis fan it geskink op
papier sette soest, wêr soe dy dan
begjinne moatte? By de appel dy’t
Eva oan Adam joech? Yn it
Romeinske Ryk, dêr’t de gasten op 5 

de feestdei fan Saturnus echt net 
sûnder kado foar de gasthear by in 
feestmiel oan hoegden te kommen? 
By it goud, de mirre en de wijreek fan 
de trije wizen út it Easten op kream-10 

besite? Of by keizer Augustus, dy’t 
syn ûnderdienen withoefolle 
geskinken joech? Hy befêstige 
dêrmei net allinne syn superieure 
status, hy woe der ek wat foar 15 

werom: sûnder betingsten stipe en 
trou.  
(2) Wêrom is it útsykjen fan in geskikt
kado dochs sa dreech? Om’t it 
yndirekt wat seit oer hoe’tst de 20 

relaasje mei de ûntfanger wurdear-
rest. En troch de wize fan akseptear-
jen seit de ûntfanger dêrnei ek hoe’t 
er tsjin de relaasje oansjocht. It 
wurket dus fan twa kanten. Sels 25 

wannear’tst dy der net bewust fan 
bist, ferwachtest wat foar dyn kado 
werom: wurdearring, in tefreden 
gesicht. Koartsein, de djippere 
betsjutting fan in kado skûlet yn de 30 

sosjale erkenning. “It is dan ek net sa 
frjemd dat minsken mei net sa’n soad 
sosjale bannen dat faak kompensear-
je troch safolle mooglik kadootsjes 
foar harren sels te keapjen. It 35 

saneamde treast-keapjen”, seit 
filosoof Henk Oosterling. 

(3) “Ik leau lykwols wol datst ta in
hichte ûnbaatsuchtich skinke kinst,
dat de foldwaning dy’tst ûnderfynst 40 

troch wat oan in oar te jaan, mear in 
soarte fan by-effekt is. Dy wize fan 
jaan is it moaist, mar komt yndie 
spitigernôch net in protte foar. De 
measte minsken jouwe om’t se 45 

hoopje der úteinlik wat ferlykbers foar 
werom te krijen. Wy skinke tsjintwur-
dich net mear út krapte, mar út 
oerfloed. Elkenien hat alles al, dus 
wat moatst ien noch jaan? Dan komst 50 

al gau telâne by de nijste gadgets. 
De oerfloed fan de konsumpsjemaat-
skippij hat it kwalitative jaan (wat 
jaan dat immen echt nedich hat) eins 
oerstallich makke. Dochs hingje wy 55 

noch oan ús feestdagen mei 
kadootsjes, om’t it ferbining jout oan 
ús as groep famylje of freonen. Kinst 
dus stelle dat wy it jaan yn ús 
moderne konsumpsjemaatskippij op 60 

’e nij útfine moatte.” 
(4) Ferline jier die it televyzjepro-
gramma ‘Kassa’ ûndersyk nei kado’s.
Presintsjes dy’t jûn wurde om te
ûntspannen (sa as boeken, cd’s en 65 

dvd’s), blike it meast wurdearre te 
wurden. It minst favoryt binne 
pannen en sokken: froulju wolle gjin 
pannen, manlju gjin sokken. De 
kadotop-5 ûnder manlju seach der sa 70 

út: 1. ‘Ik hoech neat, miskien wat jild 
of drank’, 2. boek, cd, dvd, 3. 
kompjûterguod, 4. hobbyguod, 5. ark 
en klean. Froulju joegen oan it leafst 
boeken en cd’s te krijen, folge troch 75 
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fersoargingsprodukten, kadobonnen, 
sieraden en hobbyguod. 
(5) Wienen de ûntfangers ek bliid mei
de kado’s dy’t se úteinlik krigen hie-
nen? De mearderheid (67,7 prosint) 80 

wol. Lykwols wist 19,6 prosint fan de 
respondinten net mear wat se mei de 
feestdagen krigen hienen, 13,8 
prosint die neat mei de kado’s fan 
ferline jier en 5,5 prosint joech it 85 

presintsje oan in oar of smiet it fuort.  
(6) Der binne jouwers en jouwers. Se
litte harren rûchwei yn trije katego-
ryen yndiele. Sa is der de ‘ik-bin-der-
net-jouwer’, dy’t syn kado as wie it 90 

ûnsichtber oerlanget. As twadde is 
der de ‘ekskús-jouwer’, dy’t it 
presintsje oerlanget mei it bontsje 
derby foar it gefal’t it net befalt. En 
der is de ‘ego-jouwer’, dy’t jout mei in 95 

protte bravoer en selsfoldienens.  
(7) “In goede jouwer pleatst himsels
noait tefolle yn de belangstelling en
jout noait wat dat sterk bûn is oan de
persoanlike smaak fan de ûntfanger, 100 

sa as in keunstwurk of klean”, seit 
etikettesaakkundige Ireen van 
Ditshuyzen. “As immen dat net moai 
fynt, skipest him nammentlik mei in 
probleem op. Alle kearen ast 105 

delkomst, sil er him ferplichte fiele 
om dat mâle skilderij op te hingjen of 
dy ferskriklike faas út de kast te 
heljen. Rier by it jaan fan kado’s net 
yn de smaak fan in oar om troch wat 110 

te jaan datsto tafallich sels moai 
fynst. Do moatst wat útsykje dat by 
de oar past. Kado’s dy’tst krigen hast 
(sa as flessen wyn en sa), meist 
letter wer oan in oar jaan. Tink der 115 

lykwols goed om oan wa’tst wat joust, 
want oars komt it fia fia miskien wer 
by de oarspronklike jouwer telâne.” 
(8) Krije is ek in fenomeen. “Dat hiest
no net dwaan moatten”, seit de 120 

ûntfanger dy’t it bysûndere momint 
sa gau as mooglik ta gewoane 

proporsjes werom bringe wol en him 
oplitten fielt ûnder alle oandacht. Net 
dwaan, sa’n hâlding, dy toant 125 

ûntankberens en hellet alle franje fan 
it feestlike momint. 
(9) En der is ek de faak hearde útrop
‘och hea, wat bysûnder!’ Dy opmer-
king wurdt meastal brûkt troch de 130 

komeedzjespyljende ûntfanger dy’t 
net blike litte wol datst krekt it meast 
ûnnoazele kado oait jûn hast. Ek net 
dwaan, want de dûbelsinnichheid fan 
it boadskip sil de jouwer yn ferlegen-135 

heid bringe.  
(10) Hoe moat it dan wol? Van
Ditshuyzen: “In goede ûntfanger
toant entûsjasme, pakt it kadootsje
mei soarch en oandacht út en 140 

betanket de jouwer, al is it mar om’t 
hy of sy oan dy tocht hat.” 
Krigest eartiids allinne in kado op ’e 
jierdei, Sinteklaas en bysûndere 
gelegenheden, tsjintwurdich fleane 145 

de kadootsjes dy om de earen: mei in 
nije wenning, Falentynsdei, nei de 
Fjouwerjûnetocht, Memmedei, 
Heitedei, promoasje, ensafuorthinne. 
En al is Sinteklaas neffens de 150 

peilingen al in pear jier op syn retoer, 
yn ferliking mei eartiids fiere hieltyd 
mear Nederlanners Sinteklaas mei 
kado’s.  
(11) Van Ditshuyzen: “Sinteklaas is in 155 

prachtige Nederlânske tradysje. It is 
in unike en weardefolle wize fan 
kado’s jaan. Mei it begeliedende 
gedicht kinst ommers op in aardige 
manier in loovjend of kritysk boadskip 160 

oerbringe. Doe’t ús bern lyts wienen, 
joech ik bygelyks de juffen op skoalle 
alle jierren in lyts presintsje. Dat wie 
myn manier om myn tankberens te 
uterjen foar it feit dat se harren it 165 

hiele jier stikken wurke hienen foar 
myn bern.” 
(12) In nij fenomeen is de kadoboks
foar bernejierdeis, oanbean troch in
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pear grutte boartersguodsaken. It 170 

wurket sa. In pear wike foar de jierdei 
folje âlden en bern yn de winkel in 
doaze mei guod dat hy of sy graach 
hawwe wol. Dy doaze, mei de 
namme fan it bern derop, komt dêrnei 175 

yn de winkel te stean. Wa’t in 
kadootsje siket foar it bern dat syn 
jierdei hat, hellet wat út de doaze en 
betellet dat oan de kassa. As âlder 
hoechst noait mear antwurd te jaan 180 

op de fraach wat dyn bern graach 
hawwe wol op syn feestje. Ropst 
gewoan: “Sjoch mar yn de kado-
boks.” Pake en beppe fine sa’n 
jierdeisdoaze fansels mar neat en 185 

dogge it noch hieltyd ûnfersteurber 
op harren eigen wize. Se fine dat 
ûnpersoanlik en de ferrassing is 
derôf, mar maklik is it wol. “It is in 
effisjint systeem dat hieltyd mear 190 

boartersguodwinkels ynfiere”, seit in 
meiwurker fan Bart Smit. “Wy jouwe 
âlden wol it advys om mei harren 
bern bokskadootsjes binnen in 
bepaalde priiskategory út te kiezen, 195 

want oars skipest âlden fan freonen 
en freondintsjes op mei winsken dy’t 
se mooglik te djoer fine.” 
(13) Der spilet ek in feroaring wat de
slúf mei ynhâld oanbelanget. Joech it 200 

noch net iens sa lang lyn gjin foech 
om jild as presintsje te freegjen, 
tsjintwurdich is it hast gewoan. Dochs 
stiet de ûntfanger geregeld mei de 
slúf om te pielen, want kadootsjes 205 

kinst útpakke yn it bywêzen fan de 
jouwer, mar hoe dochst dat mei in 
slúf? It is ûnfatsoenlik om yn it 

bywêzen fan de golle of minder golle 
jouwer it jild te tellen. It presintsje net 210 

útpakke kin lykwols beskôge wurde 
as in tekoart oan belangstelling. Van 
Ditshuyzen: “Moatst sa’n slúf yndie 
noait daliks iepenje. Dat is net 
fatsoenlik. Stel dat immen mar € 5,- 215 

jout en elkenien sjocht dat. Dan 
bringst dy persoan yn ferlegenheid. 
Ik haw muoite mei dy jildpresintsjes: 
it is sa maklik en ûnpersoanlik. It is 
wol hiel aardich om mei in hiele 220 

groep jild byelkoar te lizzen foar dat 
iene kado dat immen graach hawwe 
wol. Dat fyn ik wat oars as in slúf mei 
in briefke deryn.” 
(14) In probleem is dat in protte 225 

minsken lang net altyd oanjouwe wat 
se hawwe wolle. “Doch mar wat”, 
roppe se dan. Van Ditshuyzen: 
“Hielendal ferkeard. Ast net oanjoust 
watst hawwe wolst, makkest it foar 230 

freonen en kunde hiel lestich. Ik 
skriuw sa no en dan wat yn myn 
aginda dat ik aardich fine soe om te 
krijen. Dat listke helje ik foar ’t ljocht 
op it stuit dat it nedich is.” 235 

(15) “Wat ik ek oanriede kin, is in
laad mei kadootsjes. Aardige, lytse
presintsjes hast nammentlik faak
nedich op ûnferwachte mominten. Ik
keapje út en troch in pear en doch se 240 

yn myn laad. Sa haw ik altyd wat 
aardichs om te jaan en hoech ik net 
op it alderlêste momint noch hurd wat 
te sykjen, want út ûnderfining docht 
bliken dat dat meastentiids net 245 

wurket.” 

naar: Oswin Schneeweisz, Leeuwarder Courant, 29 november 2013 
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Tekst 2 

Europa sliept te min 

Nei trije, fjouwer dagen fakânsje krije in hiel protte minsken in woldiedich gefoel 
fan lomens. Fuort mei de wekker en op ’e tiid op bêd. It kin. 

(1) Foar gronobiolooch1) Thomas
Kantermann fan de Ryksuniversiteit
fan Grins is ien ding sa klear as in
klontsje: “Wa’t in wekker nedich hat
om wekker te wurden, hat in tekoart 5 

oan sliep.” Wa’t him yn dy 
sliepproblemen weromfine kin, stiet 
net allinne. Neffens Kantermann is it 
in kwaal dêr't 80 persint fan de 
Europeanen lêst fan hat. 10 

(2) It hat in protte, foar safier net
alles, te krijen mei natoerlik ljocht. En 
krekt oan dat ljocht mankearret it. Wy 
bringe hast de hiele dei troch yn 
keunstljocht of yn ljocht dat dimme is. 15 

Moarns genietsje wy amper fan it 
sinneljocht, mar wy stappe yn de 
auto en ride nei in plak dêr’t de sinne 
al likemin tagong hat. En jûns komme 
we werom en lûke de doar efter ús 20 

ticht. 
(3) Krekt yn de fakânsje hat it
natoerlike ljocht wer de oerhân. We
genietsje fan it bûtenlibben fan betiid
oant let en krije al gau jûns in 25 

woldiedich gefoel fan wurgens en 
hawwe der dan minder muoite mei 
om earder op bêd te gean. It tal 
oeren oan sliep nimt ek ta. Dêrom 
binne we oan de ein fan de fakânsje 30 

útrêst. 
(4) It tekoart oan sliep is net sûnder
risiko neffens Kantermann. “Tekoart
oan sliep liedt ta stress en hege
konsumpsje fan kofje. Boppedat 35 

wurdt der ek mear smookt.” De 
produktiviteit hat der ek ûnder te 
lijen. Ien oere tekoart oan sliep 
resultearret al gau yn in 

produktiviteitsfermindering fan 20 40 

persint. Spitigernôch is it deistige 
ritme fan wurk en maatskiplik libben 
slim oan te passen oan de ynterne 
klok fan yndividuele minsken. 
Kantermann neamt dat de ‘sosjale 45 

jetlag’. 
(5) Minsken op it plattelân komme
earder fan ’t bêd as dy út de grutte
stêd. Op it plattelân is it ljochter as
yn de stêd, boppedat binne de 50 

minsken dêr mear bûten en steane 
dus mear ûnder ynfloed fan dat 
natoerlik ljocht. Dat minsken yn de 
stêd letter fan ’t bêd komme, hat net 
safolle te krijen mei loaiens, sa’t 55 

guon boeren graach fan betinken 
binne. Want minsken dy’t letter fan ’t 
bêd komme, bliuwe langer produktyf. 
Dêrneist binne der ek noch jûns-
minsken en moarnsminsken. 60 

(6) De iene hat ek mear ferlet fan
sliep as de oare. “Do hast ekstremen
by wa’t it ferlet oan sliep wol tolve
oeren ferskilt. Trochinoar giet it om in
pear oeren. En dat ferskilt wer foar 65 

elke leeftiidsfaze. Lytse bern sitte 
gau yn harren middensliep en kinne 
betiid fit fan ’t bêd komme. Aldere 
bern reitsje lykwols moarns om 7 
oere pas yn harren middensliep.” 70 

Teeners moatte krekt op it momint 
dat se yn harren middensliep sitte, 
fan ’t bêd en nei skoalle ta. 
Alhoewol’t se yn it wykein sliep 
ynhelje kinne, kin it oprûne tekoart 75 

oan sliep fan ynfloed wêze op de 
skoalprestaasjes, sa seit Kanter-
mann. Om it noch mar net te hawwen 
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oer de ynfiering fan de simmertiid. 
“Krekt yn de moanne maart feroaret it 80 

tal oeren oan ljocht sterker as yn 
oare moannen. Wylst de ynterne klok 
him dêr mei muoite oan oanpast, 
sette wy de klok in oere foarút.” 
(7) Blau ljocht is it ljocht fan de 85 

wekkere minske. Spitigernôch is dat 
ek de oerhearskjende kleur yn de 
strieling fan lcd-skermen fan 
kompjûters en televyzjes. Wa’t dus 
nei in dei fan hurd wurkjen oant jûns 90 

let efter de pc of foar de televyzje sit, 
freget om sliepproblemen. Kanter-
mann wol yn de takomst ûndersykje 
oft mei oranje sinnebrillen of foly op 
pc-skermen de ynfloed fan dat 95 

blauwe ljocht werombrocht wurde kin. 
(8) “Sliepe stiet gelyk oan net-ljocht”,
stelt de gronobiolooch. Wa’t
foldwaande sliep hawwe wol, moat
better om syn ynterne klok tinke. It is 100 

dan hielendal net sa gek om sûnder 
keunstljocht te libjen, want wa’t by it 
ûndergean fan de sinne op bêd giet 
en der wer ôf komt as de sinne 
opkomt, krijt behoarlik wat sliepoeren 105 

mear.  
(9) In knipperke yn it middeisskoft kin
heilsum wêze. Kantermann: “Yn
trochsneed binne minsken op harren
bêst tsjin in oere of alve moarns en 110 

dêrnei nimt it ferlet oan sliep ta. Do 
sjochst dat minsken middeis muoite 

hawwe om de eagen iepen te hâlden. 
In knipperke helpt dan prima om it 
fierdere part fan de dei fit te wezen.” 115 

(10) Hy lit der wol in warskôging op
folgje: “Kinst better net echt yn ’e
sliep falle. Want dan moatst wer
hielendal wekker wurde en moat de
bloedsomrin foar de twadde kear dy 120 

deis op gong komme. Dat is bygelyks 
riskant foar hertpasjinten.” 
(11) En de siësta dan? “Minsken
kinne der wol oan wenne om yn
etappen te sliepen, sûnder dat soks 125 

fuortdaliks skealike gefolgen hat. As 
it middeis te hyt is, dan sjochst by 
minsken yn siëstalannen dat se 
harren weromlûke yn tsjustere en 
koele plakken binnendoar. Dêr stiet 130 

foaroer dat se hiel koarte nachten 
meitsje. Seesilers kinne twa oeren op 
wêze en dan wer twa oeren sliepe. 
En dat moannen oanien.” 
(12) Kantermann ûndersiket hoe’t 135 

minsken de ‘sosjale jetlag’, of oars 
sein it tekoart oan sliep troch it ferskil 
fan harren ynterne klok mei dy fan de 
maatskippij, opheine kinne. “Moatst 
dy der bewust fan wêze datst in 140 

tekoart oan sliep hast ast in wekker 
nedich hast om wekker te wurden. 
Ien oere ekstra sliep betsjut datst yn 
de koartere perioade fan dy dei folle 
mear dwaan kinst.” 145 

naar: Nico Hylkema, Leeuwarder Courant, 18 augustus 2012 

noot 1 gronobiolooch: wittenskipper dy’t ûndersiket wat de ynfloed fan tiidsomstannichheden 

op it libben is 
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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-1017-a-19-1-E   

erratumblad 2019-1 
 

Fries havo

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Voorblad examenpakket  
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
 
Elk examenpakket heeft een los voorblad met informatie over het examen. Bij het 
genereren van een deel van deze voorbladen is abusievelijk 00.00 uur als eindtijd 
vermeld.   
 
Bij het centraal examen Fries havo op donderdag 23 mei, aanvang 9.00 uur, is de 
eindtijd die u moet voorlezen 11.30 uur. 
 
Op de voorkant van het opgavenboekje van de kandidaat staat wel de juiste eindtijd.  
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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HA-1017-a-18-1-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Fries 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 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 29 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  Falt der noch wat te laitsjen yn Fryslân? 

 
1p 1 Wat is de wichtichste funksje fan alinea 1? 

A Alinea 1 jout de oanlieding foar de tekst. 
B Alinea 1 jout de probleemstelling. 
C Alinea 1 jout in gearfetting fan de tekst. 
D Alinea 1 jout in konklúzje foarôf. 
 
Yn alinea 2 neamt de skriuwster inkelde kabaretiers. 

1p 2 Hokker ferliking wol sy hjirby mear yn it algemien meitsje? 
in ferliking tusken 
A kabaretiers dy’t al lang yn Fryslân wurkje en kabaretiers dy’t noch mar 

koart yn Fryslân wurkje 
B kabaretiers dy’t Frysktalige shows meitsje en kabaretiers dy’t 

Nederlânsktalige shows dogge 
C kabaretiers dy’t yn Fryslân berne binne en kabaretiers dy’t bûten 

Fryslân berne binne 
D kabaretiers dy’t yn Fryslân bleaune en kabaretiers dy’t nei de 

Rânestêd ta giene 
 
Yn de Rânestêd stiet de widze fan de Nederlânske stand-upcomedy  
(r. 24-26). 

1p 3 Lis yn eigen wurden út wat bedoeld wurdt mei dy útdrukking. 
 

2p 4 Op hokker manieren brûkt Jacob Spoelstra syn Fryske achtergrûn yn syn 
shows?  
 

1p 5 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 3 en 4? 
A Alinea 4 beskriuwt in oarsaak. 
B Alinea 4 is in nuansearring. 
C Alinea 4 jout in oanfolling. 
D Alinea 4 makket in ferliking. 
 

1p 6 Sitearje de sin út alinea 5 dy’t ferklearret dat stand-upcomedy minder 
populêr is yn Fryslân as yn de Rânestêd. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 7 en 8. 
Yn alinea 7 konstatearret Jörgen Scholtens in trend yn it brûken fan taal. 

1p 7 Wat is dy trend?  
1p 8 Foldocht Jörgen Scholtens deroan? 

Lis dyn antwurd út. 
 

1p 9 Wat wurdt bedoeld mei it wurd ‘dy’ yn r. 129? 
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“‘Ik sjoch it wol as opstapke’” (r. 130-131) 
1p 10 Wat bedoelt Douwe Gerlof Heeringa mei dizze útspraak? 

Hy tinkt dat syn Frysktalige foarstelling 
A as hy dy oerset ek yn de rest fan Nederlân oanslaan kin. 
B fierder útwurke wurde moat om jûnfoljend te wurden. 
C kwalitatyf krekt noch net goed genôch is. 
D op termyn ek bûten Fryslân in súkses wêze sil. 
 

2p 11 By wa fan de trije kabaretiers dy’t beskreaun wurde yn de tekst past de 
sin “Optrede yn … fernim ik.” (r. 112-114) ynhâldlik it bêst? 
Motivearje dyn antwurd. 
 
De titel fan de tekst is ‘Falt der noch wat te laitsjen yn Fryslân?’ 

1p 12 Ferklearje de titel. 
 

1p 13 Wat is it wichtichste doel fan dizze tekst? 
A beärgumintearje wêrom’t it Frysk kabaret útstjerre sil 
B grappige anekdoaten oer Fryske kabaretiers fertelle 
C in byld sketse fan de hjoeddeiske Fryske kabaretwrâld 
D lêzers oerhelje faker nei Frysk kabararet ta te gean 
 
 

Tekst 2  Fryslân yn in modern jaske 

 
“Wurket Fryslân as in neidiel?” (r. 1) 

1p 14 Wat is de funksje fan dizze fraach? 
De fraach wurdt brûkt 
A om in konklúzje foarôf te jaan. 
B om in probleem te yntrodusearjen. 
C om in stânpunt te formulearjen. 
D om in tal feiten yn it omtinken te bringen. 
 
“Harren katedralen steane hjir en dêr ferspraat op in grutte griene tekken 
fan gers sûnder blommen en ek meastentiids sûnder kij.” (r. 36-39)  

1p 15 Wat is dêr de oarsaak fan neffens alinea 3? 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 16 en 17. 
Yn de alinea’s 3 en 4 giet de skriuwer yn op inkelde ûntjouwingen (fan de 
ôfrûne iuw) yn de melkfeesektor, nammentlik: 
1 de skaalfergrutting yn de lânbou 
2 it lytsere ekonomyske belang (fan de agraryske sektor yn Fryslân) 
Hy set foar elke ûntjouwing in opmerking oer. 

1p 16 Hokker soarte fan opmerking makket de skriuwer by de earste 
ûntjouwing? 
A It is in behindering. 
B It is in gefolch. 
C It is in útlis. 

1p 17 Hokker soarte fan opmerking makket de skriuwer by de twadde 
ûntjouwing? 
A It is in befêstiging. 
B It is in beswier. 
C It is in nuansearring. 
 

1p 18 Hoe slút de earste sin fan alinea 5 oan op alinea 4? 
De skriuwer jout oan dat der in ûntjouwing is dy’t 
A de betsjutting fan de namme Friesland lytser makket. 
B de ekonomyske wearde fan de namme Friesland beynfloedet. 
C de namme Friesland yn it bûtenlân noch bekender makket. 
D de sterke kanten fan de namme Friesland behâldt. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 19 en 20. 
Sjoerd Galema en John Fentener van Vlissingen jouwe yn de alinea’s 5 
oant en mei 7 harren miening oer it merk Fryslân. 

1p 19 Wat kin neffens Fentener van Vlissingen in neidiel wêze fan it merk 
Fryslân? 
A dat Fryske ûndernimmers gjin klanten fine kinne bûten Fryslân 
B dat Fryske ûndernimmers te min rjochte binne op de Rânestêd 
C dat Fryske ûndernimmers tefolle de klam lizze op it apart-wêzen 

2p 20 Oer hokker punt is Sjoerd Galema it iens mei John Fentener van 
Vlissingen en oer hokker punt net? 
 
Yn alinea 7 wurdt in negative ûntjouwing neamd en yn alinea 8 in 
positiven. 

2p 21 Neam beide ûntjouwingen. 
 

1p 22 Wat stelt Cor Hospes yn alinea 9? 
A It Frysk imago soe gjin folkoare mear befetsje moatte.  
B It toeristysk en saaklik imago moatte aparte ienheden wurde. 
C It ûndernimmerskip foarmet de kearn fan it saaklik imago. 
D It útgongspunt fan it toeristysk imago moat fakmanskip wêze. 
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1p 23 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 9 en 10? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjouwend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 24 Hoe sjocht de nije koerts fan Tichelaar, produsint fan Makkumer 
ierdewurk, derút?  
A Tichelaar rjochtet him mear op it spesjale ambacht fan 

keramykmeitsjen. 
B Tichelaar rjochtet him no op bysûndere en takomstbestindige 

ûntwerpen. 
C Tichelaar rjochtet him op de âlde Makkumer tradysjes. 
D Tichelaar rjochtet him op gruttere projekten mei bekende arsjitekten. 
 
“‘It falt … benut wurdt.’” (r. 146-148) 

1p 25 Hoe besiket Cor Hospes sels it Fryslângefoel út te dragen? 
 

1p 26 Wat is it karakter fan alinea 13? 
A It is in advys mei dêrnei in konklúzje. 
B It is in advys mei dêrnei in winsk. 
C It is in winsk mei dêrnei in advys. 
D It is in winsk mei dêrnei in konklúzje. 
 

1p 27 Wat is de haadgedachte fan de tekst? 
A Fryske bedriuwen moatte modernisearje en de grinzen oer. 
B Fryske bedriuwen moatte modernisearje en it Fryskeigene útfergrutsje. 
C Fryske bedriuwen moatte modernisearje en tagelyk it Fryskeigene in 

bytsje bewarje. 
D Fryske bedriuwen moatte modernisearje om oan te sluten by de 

globalisearring. 
 
 

Tekst 3  Tútsje 

 
1p 28 Wat wie de oanlieding ta it skriuwen fan dizze tekst? 

A De skriuwer hie in nijsgjirrich artikeltsje sjoen op ynternet. 
B De skriuwer wie dwaande mei in etymologysk ûndersyk. 
C De skriuwer woe in fraach fan in lêzer beäntwurdzje. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 29 en 30. 
“‘Op bêd… pake lêsten.’” (r. 23-25) 

1p 29 Wat wie it doel fan de dichter fan dit rymke? 
Hy brûkte it rymke om 
A de lêzer earne op te wizen. 
B de neamde feiten te stypjen. 
C in grapke te meitsjen. 
D in situaasje te beskriuwen. 

1p 30 Wêrom hellet de skriuwer fan de tekst ‘Tútsje’ krekt dit rymke oan? 
 

1p 31 Wat docht de skriuwer yn alinea 3? 
A Hy jout oanfoljende ynformaasje oer de skiednis fan it wurd ‘tútsje’. 
B Hy neamt ynformaasje dy’t neffens him fierder net goed brûkber is. 
C Hy stelt dat it net de muoite wurdich is om nei ynformaasje te sykjen. 
D Hy warskôget de lêzer foar ynformaasjeboarnen út de 19de iuw. 
 

1p 32 Lis yn eigen wurden út wat bedoeld wurdt mei it prinsipe fan Von 
Humboldt. 
 

1p 33 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 5 en 6? 
De beskriuwing dy’t de skriuwer yn alinea 6 jout, 
A is in gefolch fan wat er yn alinea 5 ferteld hat. 
B is in nuansearring fan wat er yn alinea 5 ferteld hat. 
C is in oanfolling op wat er yn alinea 5 ferteld hat. 
D is in útlis fan wat er yn alinea 5 ferteld hat. 
 
Yn dizze tekst komme neist it wurd ‘tútsje’ noch trije Fryske wurden foar 
mei deselde betsjutting. 

1p 34 Neam dy trije wurden. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 35 en 36. 
De tekst giet oer twa saken dy’t mei it wurd ‘tútsje’ te krijen hawwe: 
1 wêrom’t it Frysk gjin etymologyske wjergader hat fan bygelyks ‘kussen’ 
2 hoe âld oft it wurd ‘tútsje’ is 

1p 35 Yn hokker alinea begjint de skriuwer mei syn antwurd op de fraach oer de 
etymologyske wjergaders? 
A yn alinea 3 
B yn alinea 4 
C yn alinea 5 
De skriuwer makket oer ien fan de ûnderwerpen inkelde kearen in 
opmerking dêr’t út bliken docht dat er der net wis oer is. 

2p 36 Hokker ûnderwerp is dat en hoe komt it dat er net wis oer ien fan dy beide 
ûnderwerpen is? 
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1p 37 Wat binne de wichtichste skriuwdoelen fan dizze tekst? 
A ferdivedearje en oantrune 
B ynformearje en ferdivedearje 
C ynformearje en oantrune 
D ynformearje en oertsjûgje 
 
 

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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tijdvak 1
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Tekst 1 

 
Falt der noch wat te laitsjen yn Fryslân? 
 
(1) De seal siet fol by de finale fan de 
twadde edysje fan it Ljouwerter 
Kabaret Festival. Folop Friezen yn it 
publyk, mar mar ien op it poadium. 
Douwe Gerlof Heeringa hold de eare 5 

heech foar Fryslân, mar moast tasjen 
hoe’t Fabian Franciscus út Utrecht 
mei de winst útnaaide. Is dat in teken 
dat it net oerhâldt as it giet om 
Fryske kabaretiers, of krekt it bewiis 10 

dat kabaret hjir yn opmars is? 
(2) Wa’t tinkt oan Fryske kabaretiers 
komt al gau út by Teake van der 
Meer (De Westereen, 1936) en 
Rients Gratama (Peinjum, 1932)1). 15 

Bekende nammen yn de Fryske 
teaterwrâld, mar rop se yn 
Amsterdam om en gjin minske sil 
opsjen. Hiel oars is dat mei Jan Jaap 
van der Wal (Ljouwert, 1979), dy’t al 20 

jierren Nederlânsk entertainer is en 
yn Amsterdam wennet. En sa giet it 
mear Fryske kabaretiers dy’t foar in 
karriêre ferhúzje nei de Rânestêd ta, 
dêr’t de widze stiet fan de 25 

Nederlânske stand-upcomedy1). 
Leaver optrede op in iepen poadium 
yn Utrecht as om ’e hoeke yn it 
doarpskafee fan Easterein. Tiid om 
de stân fan saken op te meitsjen. 30 

Want mei it ôfskied fan Rients en 
Teake yn it foarútsicht riist dochs dy 
iene prangjende fraach. Falt der 
aanst noch wol wat te laitsjen yn 
Fryslân?  35 

(3) Hy wennet al jierren yn Almere en 
spilet yn it Nederlânsk, mar 
wannear’t stand-upcomedian Jacob 
Spoelstra (Burgum, 1970) begjint te 
praten is fuortendaliks dúdlik wêr’t er 40 

weikomt. Hy makke fan syn Frysk 
aksint dêrom mar syn hannelsmerk. 

“Ik profilearje my mei myn Frysk 
aksint troch it út te fergrutsjen. De 
wize dêr’t ik it op praat is dêr in 45 

belangryk ûnderdiel fan. Sels as ik by 
it kofje-apparaat op it wurk gewoan 
wat fertel, moatte minsken al om my 
laitsje. Dat is fansels ekstra handich 
wannear’t ik op it poadium stean.” 50 

(4) Jacob profilearret him net allinne 
mei syn aksint, ek syn Frysk komôf 
spilet in rol yn syn shows. “Minsken 
bûten Fryslân hawwe noch altyd 
foaroardielen as it om Friezen giet. 55 

Wy binne net al te tûke, lompe 
boeren, dy’t boppedat stiif binne. Oan 
my de útdaging om dat byld mei 
snedige opmerkingen tuskentroch op 
’e kop te setten. In pear grappen oer 60 

Friezen dogge it altyd goed, mar folle 
langer as fiif minuten haw ik it dêr net 
oer. Op fersyk doch ik noch wol 
shows yn it Frysk, mar dat bliuwt les-
tich, omdatst alles oersette moatst. 65 

En in grap letterlik fertale, dat wurket 
net.” 
(5) Minsken yn de Rânestêd laitsje 
litte óm Friezen is fansels hiel wat 
oars as Frysk publyk yn Fryslân te 70 

fermeitsjen. Dochs docht Jacob ek 
geregeld optredens yn Fryslân, mar 
eins allinne as er frege wurdt. It 
ferskil tusken de Rânestêd en 
Fryslân is nammentlik dat stand-75 

upcomedy hjir minder libbet. “Fryslân 
is by útstek in provinsje dy’t fan âlds 
op toaniel fokusse is. Mear mei 
typkes en ferklaaien, sa’t Teake van 
der Meer dat brûkt yn syn shows. 80 

Stand-upcomedy fan no is wat dat 
oanbelanget hiel oars. Mar ik sis net 
dat stand-upcomedy en Fryslân net 
byinoar passe. Humor is oeral 
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itselde, ast it mar goed bringst en 85 

ôfstimst op it publyk.” 
(6) Akteur en kabaretier Jörgen 
Scholtens (Burgum, 1987) ferhuze in 
pear jier lyn foar syn aktearkarriêre 
nei Utrecht ta om yn de soap 90 

Onderweg naar Morgen te spyljen. 
Syn eigen shows binne hielendal yn 
it Nederlânsk. “Ik bin in Nederlânske 
kabaretier. Ik haw hiel bewust myn 
Frysk aksint ôfleard om alle rollen as 95 

akteur spylje te kinnen. Foar my is 
dat hiel logysk, omdatst dyn wurkfjild 
sa grut mooglik meitsje wolst. Wa’t 
allinnich yn it Frysk optreedt, beheint 
himsels ta sealtsjes en doarpshuzen 100 

yn Fryslân.” 
(7) In soad Fryske kabaretiers sjocht 
Jörgen lykwols net yn it kabaret-
wrâldsje. “It falt my op dat der in hiel 
soad talint út Brabân en Limboarch 105 

komt. Dat hat miskien ek wol wer te 
krijen mei de taal. It liket wol as 
makket dy ‘zachte g’ it al gau ekstra 
grappich of sa. Dat is it grutste 
neidiel fan it Frysk: it is echt in oare 110 

taal as it Nederlânsk en dêrtroch net 
te ferstean bûten Fryslân. Optrede yn 
dyn eigen taal wurdt lykwols wol 
hieltyd mear in trend, fernim ik. 
‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ is 115 

út, wês mar gewoan dysels, jildt no 
as motto.” 
(8) In healjier stiet er no as kabaretier 
op ’e planken. Douwe Gerlof 

Heeringa (Deinum, 1980) syn shows 120 

binne oan no ta yn it Nederlânsk, mar 
likeleaf docht er it yn syn memme-
taal. Op it stuit is er dwaande mei in 
jûnfoljende foarstelling, dy’t er 
folslein yn it Frysk bringe sil. “Ik haw 125 

in ferhaal dat ik kwyt wol en dat 
slagget my it bêste yn myn eigen 
taal. Yntime mominten en hurde 
grappen wikselje inoar ôf. Dy kin ik 
ek it bêste ferwurdzje yn it Frysk. Ik 130 

sjoch it wol as opstapke: slacht de 
show oan, dan sil ik ’m seker ek 
bewurkje foar it Nederlânsk om mei 
sa’n produksje nei teaters bûten 
Fryslân ta te reizgjen.” 135 

(9) Oer reizgjen praat: as iennige 
kiest Douwe Gerlof derfoar om wer 
yn Fryslân te wenjen. Ynkoarten 
ferhuzet er fan Grins nei Ljouwert ta. 
“Ik wol wenje wêr’t ik weikom. En dat 140 

is Fryslân. Dat betsjut dat ik fier 
reizgje moat foar optredens yn de 
rest fan it lân. Twa oeren ûnderweis 
foar in stand-upshow fan fiif 
minútsjes. Giet it goed, dan hast it 145 

der graach foar oer, mar hast dyn jûn 
net, dan duorret de weromreis wol 
hiel lang. Mar ek dat haw ik der foar 
oer. Hoechst net perfoarst yn de 
Rânestêd te wenjen om troch te 150 

brekken. Ik sil it tsjindiel besykje te 
bewizen.” 

 
 naar: Nynke van der Zee, de Moanne, november 2013  
 

 
 

noot 1 Rients Gratama is op 6 septimber 2017 yn de âldens fan 85 jier ferstoarn. 

noot 2 Stand-upcomedy is in foarm fan teater mei ien man of frou dy’t in rige anekdoaten en 

grappen fertelt. 
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Tekst 2 

 
Fryslân yn in modern jaske 
 
(1) Wurket Fryslân as in neidiel? 
Earder iepene it doarren oer de hiele 
wrâld hinne. Hoe dan ek, it moat 
oars. Hjoed-de-dei soene grinzen 
foar de Friezen eins net bestean 5 

moatte. Sûnder soe Fryslân mear 
kânsen hawwe yn de gruttere wrâld, 
mient in tal foaroansteanden. It is dy 
globalisearring dy’t in oanslach docht 
op de regionale identiteit, of leaver 10 

de Fryske identiteit. It is de fraach oft 
soks slim is. 
(2) De grutste kulturele en ekono-
myske wearde fan Fryslân sit net yn 
wat der is of wie, mar yn hoe’t 15 

Friezen harren ûntjouwe. De yndus-
trialisaasje hat yn de foarige iuw syn 
spoaren efterlitten en de digitale 
revolúsje docht dat no op ’e nij. It 
plattelân is feroare, de mienskip is 20 

oars wurden en dêrmei ek de 
regionale identiteit. 
(3) Krekt yn de sektoaren dêr’t 
Fryslân oer de hiele wrâld foar 
master yn opslacht, hat de ynfloed op 25 

it eigene yn de ôfrûne iuw it grutst 
west. Dat de Friezen mei melkfee en 
suvel al sûnt minskeheugenis 
foaroprinners binne, soks hat 
konsekwinsjes. De boerepleatsen 30 

binne no kapitale melkfeehâlderijen 
dy’t machtich oprize oan de kleare 
kimen. De skaalfergrutting yn de 
lânbou makket dat de boeren mei-
inoar hast gjin mienskip mear binne. 35 

Harren katedralen steane hjir en dêr 
ferspraat op in grutte griene tekken 
fan gers sûnder blommen en ek 
meastentiids sûnder kij. 
(4) Lit de agraryske sektor yn Fryslân 40 

wichtich, mar nei ferhâlding ekono-
mysk fan lytsere betsjutting wêze as 

yn it ferline, yn it bûtenlân is de 
kennis en ekspertize út Fryslân fan 
grutte wearde. De namme Friesland 45 

stiet lyk mei grutte kwaliteit as it giet 
om fokfee en suvel.  
(5) Ek by de fúzje ta it grutste 
koöperative suvelkonsern fan de 
wrâld bleau de namme Friesland 50 

oerein. Mei de koöperaasjenamme 
Friesland Campina is it bêste yn ien 
ferienige. Sjoerd Galema fan Hart-
wert, lid fan it bestjoer en de ried fan 
kommissarissen fan Friesland Cam-55 

pina, mei 14.000 oansletten boeren 
yn Nederlân, België en Dútslân, 
sjocht de bysûndere wearde fan it 
merk Fryslân/Friesland. “It stiet gelyk 
oan wearden, oan bylden. Dêr 60 

profitearje wy fan, mar oaren ek.” 
(6) Undernimmers soene de Fryske 
grinzen net kultivearje moatte, 
warskôget topûndernimmer John 
Fentener van Vlissingen. It soe krekt 65 

wêze kinne dat it Fryske imago yn it 
neidiel útwurket. Is it kokettearjen 
mei it Frysk en mei Fryslân wol sa’n 
goede saak? Fentener van 
Vlissingen hat syn twivels. “Fryslân 70 

wurdt út de Rânestêd wei as apart 
sjoen. Sa stelt Fryslân him ek op. 
Mar smyt dat wat op, as men hieltyd 
seit dat men apart is?” 
(7) “Foaroprinners litte harren net 75 

begrinzgje troch grinzen”, fynt 
Galema. “Dy Fryske identiteit kin men 
brûke. Wy hawwe in unique selling 
point yn hannen.” Neffens Galema is 
der in kulturele, taalkundige en maat-80 

skiplike ienheid yn Fryslân, ek al nimt 
de krêft dêrfan neffens him ôf. Hy 
sjocht it gefaar yn it trochdrammen. 
“Dan wurdt it in neidiel.” 
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(8) Doutzen Kroes slagget it om de 85 

wearde en de wearden fan Fryslân 
yn in moderne fariant wer te jaan. Sy 
bereizget de wrâld, respektearret dy. 
Tagelyk komt se thús yn Fryslân en 
is dêrbûten in weardich ambassa-90 

drise foar har heitelân. De Amster-
damske marketinggoeroe Cor 
Hospes neamt it topmodel as foar-
byld fan hoe’t it moatte soe, útsein 
har ferskinen yn in reklamespot foar 95 

de kofje fan Douwe Egberts. “Hâld op 
mei hieltyd wer it behâldene sjen te 
litten. Lit ús de Fryske identiteit 
modern fertale.” 
(9) Hospes hat net safolle op mei it 100 

útfergrutsjen fan de folkloristyske 
kant fan Fryslân. Syn advys is om it 
toeristyske imago dúdlik te skieden 
fan it saaklik imago. Fryske ûnder-
nimmers soene harrensels yn de 105 

spegel oansjen moatte. “Ienfâldich de 
fraach stelle: Wa binne wy? Wat 
wolle wy wêze?” Der is by de Fryske 
ûndernimmers in grutte skat beskik-
ber, is de oertsjûging fan Hospes. 110 

“Utgongspunt is it fakmanskip, mar 
belûk it âlde der net oanhâldend by. 
Bring it mei fernijing, mei in moderne 
snjit.” 
(10) In foarbyld is foar Hospes 115 

Keninklike Tichelaar yn Makkum, it 
âldste bedriuw fan Nederlân en oer 
de hiele wrâld in begryp as it giet om 
keramyk. Sûnt 1572 hat it bedriuw in 
skat oan kennis en kunde opboud. 120 

Yn it ambacht sit de krêft fan Tiche-
laar, mar dat wurdt no brûkt foar 
spesjale projekten fan arsjitekten, 
keunstners en ûntwerpers. Hiel 
resolút hat it bedriuw ôfskied nom-125 

men fan in gruttere produksje fan it 
tradisjonele Makkumer ierdewurk en 
rjochtet him no op it design fan hjoed 
en dêrmei op it kultureel erfgoed fan 
de takomst. It hat in eigensinnige kar 130 

west fan direkteur Jan Tichelaar om 
sa foaroprinner te bliuwen. Troch te 
ynvestearjen yn nije wegen hat it 
bedriuw no yn de hiele wrâld in 
foaroansteande posysje as it giet om 135 

it produsearjen fan keramyk. 
(11) “De krêft fan Fryske ûndernim-
mers sit yn it grutske, it oprjochte”, 
seit Hospes. “Dat grutske soene se 
útfergrutsje moatte.” De skriuwer fan 140 

ferskate marketingboeken is berne 
op It Hearrenfean en is grutsk op syn 
Frysk flachje fan SC Heerenveen. It 
is him in wille om it yn Amsterdam 
sjen te litten. “Altyd positive reaksjes, 145 

dat moatst dus brûke. It falt my op 
dat it Fryslângefoel ûnfoldwaande 
benut wurdt.” 
(12) Dat sjocht ek Sjoerd Galema. As 
foarsitter fan de wurkjouwersorgani-150 

saasje VNO-NCW Friesland, dêr’t 
likernôch fiifhûndert ûndernimmers út 
de provinsje by oansletten binne, 
konstatearret er somtiden in soarte 
fan underdoggefoel by Fryske 155 

ûndernimmers. ‘De grins oer’, is it 
advys fan Galema oan ûndernim-
mers. “Ek al falt it net elk like maklik 
om de grins oer te gean. Fryske 
ûndernimmers moatte dêr hurder 160 

wurkje om in opdracht binnen te 
krijen. Mar as it safier is dan is der in 
relaasje foar jierren. Dan is de 
noardlike mentaliteit fan wearde: 
ôfspraak is ôfspraak.” 165 

(13) De Fryske ekonomy kin wol in 
triuwke brûke. Hospes hopet dêrom 
dat o sa socht wurdt nei it ‘moderne 
jaske’ om it grutte barren fan Kultu-
rele Haadstêd 2018 ta in sukses te 170 

meitsjen. It is neffens him saak foar 
de Friezen om harren te ûntlûken oan 
it byld fan it autentike en it behâld fan 
it eigene. “Ien fan de bêste wearden 
fan Fryslân is dat wy in bytsje oars 175 

binne. Toan dat.” 
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 naar: Bert de Jong, de Moanne, januari 2015 
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Tekst 3 

 
Tútsje 
 
(1) Juster stie der in artikeltsje op 
itnijs.frl oer de skiednis fan tútsjen as 
middel om affeksje sjen te litten. Yn 
de reaksjes ûnder it stik stelde ien 
my persoanlik de fraach wêrom’t it 5 

Frysk net in etymologyske wjergader 
hat fan ‘kussen’, ‘küssen’, ‘to kiss’ en 
sokke wurden mear. Hy of sy frege 
ek hoe âld oft it Fryske wurd ‘tútsje’ 
is. It like my it aardichst om it ant-10 

wurd yn in stikje te ferwurkjen. Dat, 
hjirby. 
(2) De âldste teksten mei ‘tútsje’ 
deryn dy’t ik yn ’e gauwichheid fûn 
haw, komme út de 18de iuw. Yn in 15 

tekst út 1748 stiet in rymke dat ús 
foarhâldt dat it bêd bedoeld is om op 
te sliepen en net om de bêdgenoat 
oan te krûpen: 
“Op ’t baed der is ’t dy tyyd fin resten, 20 

Der past nin tuwttjen, in nin spil, Dat 
haerdde ik fin uwz pâkke lesten …” 
(“Op bêd, dêr is it tiid fan rêsten, dêr 
past gjin tútsjen en gjin spul, dat 
hearde ik fan ús pake lêsten.”) 25 

(3) Ik slút net út dat ien dy’t wat 
langer siket noch wol âldere foarbyl-
den fine kin. Der is trouwens ien 
sitaat fan de 19de-iuwske taalentûs-
jast Paulus Scheltema, dy’t hawwe 30 

wol dat er ‘tútsje’ al yn Frysk fan de 
15de iuw oantroffen hat, mar hy 
skriuwt net wêr en hy is as boarne sa 
ûnbetrouber dat er yn syn eigen tiid 
al ‘Paulus Liger’ neamd waard. 35 

(4) Fansels hat it Frysk fanâlds ek in 
wurd dat besibbe is oan wurden lykas 
‘kussen’, ‘küssen’, ‘to kiss’, dy’t yn ’e 
oare Germaanske talen foarkomme. 
Yn it Aldfrysk kaam it foar as ‘kessa’. 40 

It komôf fan it wurd is net bekend, 
mooglik is it ûntstien as in onoma-
topee, in wurd dat út in klankimi-
taasje ûntstien is. Hoe lang oft 
‘kessa’ it folholden hat, is min nei te 45 

gean, mar ik haw der sa fluch gjin 
foarbylden fan fine kinnen fan nei de 
15de iuw. Der hawwe yn de rin fan ’e 
iuwen wol ferskate oare wurden west 
mei deselde betsjutting, lykas 50 

‘patsje’, ‘ûlkje’ en ‘tútsje’. 
(5) Minsken hâlde der net fan dat yn 
in taal twa wurden foarkomme mei 
deselde betsjutting. Unbewust stribje 
se dernei om dy situaasje op te hef-55 

fen. Dat neame wy it prinsipe fan Von 
Humboldt. Soms feroarje se de be-
tsjutting fan ien fan ’e twa wurden, 
soms litte se ien fan ’e twa út de taal 
ferdwine. Sa hat ‘bern’ it wûn fan 60 

‘kyn’ en ‘faam’ fan ‘meid’. 
(6) Ik kin my dêrom foarstelle dat 
‘kessa’ de striid úteinlik ferlern hat 
fan konkurrearjende foarmen. ‘Patsje’ 
en ‘ûlkje’ hawwe it ek net oprêden. 65 

‘Tútsje’ hat hjoed de dei it hear feitlik 
allinnich. Spitigernôch is der foar 
1800 mar sa’n bytsje Frysk skreaun 
dat wy nei alle gedachten nea 
neigean kinne hoe’t de ferskillende 70 

synonimen inoar bekonkurrearre en 
út it stee wrot hawwe. 
(7) It is opfallend dat it Nederlânsk 
wol twa gongbere synonime wurden 
foar ‘tútsje’ hat: ‘zoenen’ en ‘kussen’. 75 

Ik haw de yndruk dat der in sterke 
yndividuele foarkar foar ien fan de 
twa is. Mooglik is dat ek in regionalen 
ien. Ik bin benijd oft ien fan ’e twa yn 
ús tiid noch ferdwine sil. 80 

 
 naar: Henk Wolf, itnijs.frl, 4 februari 2016 
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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-1017-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Fries 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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
woensdag 24 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  Fingerseintsje by Brahms wol 40.000 kear op en del 

 
1p 1 Mei hokker begryp kin de funksje fan de ynlieding boppe de tekst it bêst 

beneamd wurde? 
A definysje 
B doelstelling 
C konstatearring 
D miening 
 
“Neffens Woldendorp … ynspanning ta” (r. 12-15) 

1p 2 Watfoar eftergrûn hat dizze bewearing fan refalidaasjedokter 
Woldendorp? 
A in emosjonele eftergrûn 
B in empiryske eftergrûn 
C in morele eftergrûn 
 
“Dy rjochtet … dwaan kinne.” (r. 26-28) 

1p 3 Wêr ferwiist it wurdsje ‘dy’ nei? 
 

1p 4 Wat wie de reden foar Woldendorp om him te spesjalisearjen yn 
muzykblessueren? 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 5 en 6. 
Ut de twa foarbylden dy’t Woldendorp yn alinea 3 jout, falt ôf te lieden 
wêrom’t er muzykmeitsjen topsport fynt. 

2p 5 Jou de twa redenen. 
2p 6 Is Kalma it mei de refalidaasjedokter iens dat muzykmeitsjen topsport is? 

Ljochtsje dyn antwurd ta mei it ynhâldlike argumint fan Kalma. 
 
Yn alinea 4 wurde oarsaken foar it ûntstean fan blessueren jûn. 

2p 7 Neam de fjouwer oarsaken. 
 

2p 8 Hokker blessueren fan in trombonist waarden earder yn de tekst neamd? 
 

1p 9 Hoe slút alinea 5 ynhâldlik oan op alinea 4?  
A Alinea 5 jout in foarbyld by wat yn alinea 4 sein is. 
B Alinea 5 jout in nuansearring by wat yn alinea 4 sein is. 
C Alinea 5 jout in oanfolling by wat yn alinea 4 sein is. 
D Alinea 5 jout in útlis by wat yn alinea 4 sein is. 
 

1p 10 Op hokker wize kin de tekst it bêst typearre wurde? 
A It is in redenearring mei skôgjende eleminten. 
B It is in skôging mei útiensettende eleminten. 
C It is in útiensetting mei oertsjûgjende eleminten. 
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Tekst 2  Lûden fertelle it ferhaal fan de omjouwing 

 
1p 11 Wat is de wichtichste funksje fan alinea 1? 

Yn alinea 1 wurdt 
A in anekdoate jûn. 
B in begryp útlein. 
C in koarte skiednis sketst. 
D in saakkundige yntrodusearre 
 
Yn alinea 2 wurde twa ferskillende begripen beskreaun. 

2p 12 Neam beide begripen en jou by elk begryp in koarte beskriuwing. 
 
“Ferskate lûden kinne inoar fersterkje en byinoar it ferhaal fan de 
omjouwing fertelle.” (r. 28-30)  

1p 13 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwster hjir? 
A eufemisme 
B hyperboal 
C metonymia 
D personifikaasje 
 

1p 14 Mei hokker formulearring fettet Andringa gear watst bûten hearst ast it lûd 
fan ferkear fuorthellest (r. 38-40)? 
Sitearje it sinpart út alinea 3. 
 

1p 15 Mei hokker twa begripen kinst it ferbân tusken de alinea’s 4 en 5 oanjaan? 
A beskriuwing - redenen 
B ferskynsel - oarsaak 
C stânpunt - arguminten 
D útlis - nuansearring 
 

2p 16 Neam seis typysk Fryske lûden dy’t yn de tekst neamd wurde. 
Helje dyn antwurd út alinea 6. 
 
Alinea 7 kinst beskôgje as in útwurking fan in útspraak dy’t Andringa yn 
alinea 5 dien hat. 

1p 17 Sitearje de bedoelde útspraak. 
 

1p 18 Wêrom is it neffens Andringa no wol in goede tiid om belied te meitsjen? 
(r. 132-133) 
A omdat de impact fan lûd noch net serieus nommen wurdt 
B omdat de oanpak fan desibellen gjin súkses wie 
C omdat de oerheid him allinne mar fierder weromlûkt 
D omdat der in grut ferlet fan kwalitative ferbettering is 
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“‘de partisipaasjemaatskippij of - sa’t wy dat yn Fryslân ek wol neame - de 
‘mienskip’.’” (r. 141-143) 

1p 19 Sitearje it sinpart dat beskriuwt wat dêrmei yn dizze tekst bedoeld wurdt. 
 

1p 20 Wat is it doel fan dizze tekst? 
A amusearje 
B ynformearje 
C ynstruearje  
D oertsjûgje 
 

1p 21 Hokker doel hat Andringa benammen mei de dingen dy’t er seit?  
A amusearje 
B ynformearje 
C ynstruearje 
D oertsjûgje 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 22 tot en met 25.  
De tekst kin ferdield wurde yn fjouwer tekstparten: 
Tekstpart 1: alinea 1 oant en mei 3 
Tekstpart 2: de alinea’s 4 en 5 
Tekstpart 3: de alinea’s 6 en 7 
Tekstpart 4: alinea 8 oant en mei 10 

1p 22 Hokker tuskenkopke past it bêst by tekstpart 1? 
A Fragen oer soundscape 
B Krityk op soundscape 
C Resint ûndersyk nei soundscape 
D Utlis fan soundscape 

1p 23 Hokker tuskenkopke past it bêst by tekstpart 2? 
A In nij 3D-lûdsysteem 
B Lûd en it ymmúnsysteem 
C Noflike lûden by terapy 
D Soundscape by soarchynstellingen 

1p 24 Hokker tuskenkopke past it bêst by tekstpart 3? 
A Feroaringen yn lûden 
B Fryske lûden 
C Ynfloed fan lûd op fûgels 
D Lânskip en lûden 

1p 25 Hokker tuskenkopke past it bêst by tekstpart 4? 
A De ynfloed fan globalisearring 
B Minder desibellen 
C Sintrale autoriteit 
D Werom nei noflike lûden 
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Tekst 3  De wearde fan skiednis 

 
1p 26 Wat is de funksje fan alinea 1? 

A it beskriuwen fan de oanlieding  
B it formulearjen fan it stânpunt fan de skriuwer 
C it jaan fan in gearfetting foarôf 
D it stellen fan in foar de tekst wichtige fraach 
 
Yn alinea 2 wurde op figuerlike wize foarbylden beskreaun fan soarten 
skiednis dy’tst yn in skiedniswinkel keapje kinne soest. 

2p 27 Jou de twa wurden út alinea 2 dy’t skiednis as taastber guod oantsjutte. 
 
“Dat sil skommelje as oandielen fan multynasjonals.” (r. 21-22) 

1p 28 Hokker foarm fan byldspraak wurdt hjir brûkt? 
A ferliking 
B metafoar 
C metonymia 
D personifikaasje 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 29 en 30. 
Yn alinea 3 jout de skriuwster antwurd op de fraach: “Wie skiednis eartiids 
kostber?” (r. 23). 

2p 29 Neam de twa ûnderdielen dêr’t de fraach troch har mei beäntwurde wurdt.  
1p 30 Hokker konklúzje kin men út it antwurd fan de skriuwster lûke? 

 
1p 31 Hokfoar soarte arguminten wurde it meast jûn yn alinea 4? 

A autoriteitsarguminten 
B emosjonele arguminten 
C feitlike arguminten 
D morele arguminten 
 

1p 32 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 7 en 8? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjouwend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Yn alinea 8 giet de skriuwster yn op in emosjonele funksje fan skiednis. 
Yn de beskriuwing dêrfan sit yn tsjinstelling. 

2p 33 Jou oan wat dy tsjinstelling is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 Wat is de funksje fan alinea 9? 
A Alinea 9 jout in gearfetting fan de tekst. 
B Alinea 9 jout in konklúzje by de tekst. 
C Alinea 9 is in oprop oan de lêzer. 
D Alinea 9 is in warskôging foar de lêzer. 
 
Nei it lêzen fan de hiele tekst kinst de fraach “Wat soe ‘skiednis’ dan 
wurdich wêze?” (r. 4-5) beantwurdzje. 

2p 35 Neam de twa aspekten dêr’t de wearde fan skiednis neffens de skriuwster 
út bestiet. 
 

1p 36 Hokfoar soart tekst is “De wearde fan skiednis”? 
A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
 
 
 

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 

 
Fingerseintsje by Brahms wol 40.000 kear op en del 
 
Alle harpespilers en flamenkogitaristen krije op in bepaald stuit klachten. Foar 
bassisten leit it persintaazje sels op 80 prosint. Revalidatie Friesland hâldt him 
dwaande mei ferskate muzykblessueren. 
 
(1) It is alwer fiif jier lyn dat de refali-
daasjedokter Kees Hein Woldendorp 
trombonist Bauke Kalma behannele 
foar syn seare boppelippe. As se no 
tegearre klearstean foar de Leeuwar-5 

der Courant-fotograaf sjocht 
Woldendorp noch wat oars oan 
Kalma dêr’t er om tinke moat. Hy 
knypt fierstente hurd yn it skostik fan 
syn tromboane. As dat te lang 10 

duorret, dan komt de bloedsomrin fan 
de spieren stil te lizzen. Neffens 
Woldendorp kin in musikus somtiden 
wol mei 10 prosint fan de ynspanning 
ta en dan spilet er noch moaier ek. 15 

“Moatst dy ris yntinke dat it in lyts 
fûgeltsje is datsto yn de hân hast en 
datsto dat dan deaknypst asto dyn 
spieren te folle oanspanst.” 
(2) In fiifde fan alle Nederlanners 20 

dûnset of makket muzyk, wat te 
ferlykjen is mei it tal Nederlanners 
dat oan sport docht. Revalidatie 
Friesland hat in ôfdieling dy’t him 
spesjalisearret yn muzykblessueren. 25 

Dy rjochtet him op beropsmuzikanten 
dy’t harren wurk net mear goed 
dwaan kinne. Sy hâlde harren ek 
dwaande mei amateurs dy’t nei in 
ûngemak, in beroerte of wat oars op 30 

in oanpaste wize dochs trochgean 
wolle mei muzykmeitsjen. 
(3) Kees Hein Woldendorp makket 
sels ek muzyk yn syn frije tiid. Hy 
bespilet fioele, gitaar en ferskate 35 

oare ynstruminten dy’t by de Ierske 
muzyk hearre. De klachten dy’t er 
krige fan muzikanten brochten him op 

it idee om him as refalidaasjedokter 
te spesjalisearjen yn muzyk-40 

blessueren. Neffens him is 
muzykmeitsjen topsport. “Wa’t it 
fioelekonsert fan Brahms spilet, 
beweecht it fingerseintsje fan de 
middelfinger fan syn linkerhân 40.000 45 

kear op en del. Dat is in geweldige 
prestaasje. Betink dêrby dat in 
fioelespiler faak sa’n acht oant tsien 
oeren spilet op in dei. Oer Jimi 
Hendrix1) wurdt wol sein dat er 50 

achttjin oeren op in dei op syn gitaar 
oan it tokkeljen wie. Der wurde folle 
hegere easken oan steld as oan 
topsport. In sprinter hat 10 sekonden 
om de 100 meter te rinnen en hoecht 55 

dêrmei mar ien kear te pykjen op in 
dei.” Bauke Kalma falt him by: “In 
sporter spesjalisearret him yn ien 
dissipline, mar in musikus moat alles 
kinne; sprinte en de lange ôfstannen 60 

rinne. Repetearje, yn it orkest spylje, 
solearje, lesjaan, hy docht it soms op 
ien dei.” 
(4) De measte blessueren ûntsteane 
troch it bespyljen fan ynstruminten 65 

dy’t om in asymmetryske hâlding 
freegje. Berucht binne ynstruminten 
lykas de tromboane, de fioele en de 
kontrabas. Dêrneist binne it de 
ynstruminten dy’t freegje om in soad 70 

krêft (de basgitaar) of om in gigan-
tysk hege snelheid (it slachwurk) en 
sa ta in soad blessuereleed liede. It 
alderslimst binne miskien noch wol 
de harpe – dêr’t skouders en fingers 75 

by belêste wurde – en de flamenko-
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gitaar. De lêste om’t de snaren op in 
spesjale wize oanslein wurde moatte. 
(5) Muzikanten prate hast nea oer 
harren problemen. Dêr liket sels in 80 

taboe op te lizzen. Dat jildt noch folle 
mear foar de psychyske problemen. 
Muzyk is emoasje en muzikanten 
binne faak yntelliginte minsken mei 
krekt wat mear selskrityk as 85 

trochsneed. Dat soarget gau foar 
spanningen. Dêr komme dan de 
spanningen fan it fak sels ek noch 
by. Tink mar ris oan de audysjes dy’t 
elke muzikant sa no en dan dwaan 90 

moat. En dan is der noch de eangst 
foar it oardiel fan oare muzikanten. 
Neffens Woldendorp wurdt dat troch 

de besunigingen by de orkesten 
allinne mar slimmer. “Eartiids koesto 95 

wol fjirtich jier by in orkest wurkje. No 
binne de muzikanten deabenaud om 
wat ferkeard te dwaan. Asto ris de c 
spilest wylst it de noat cis wêze moat, 
dan wurdt dêr wiken oer praat. It stikt 100 

oeral fan de jonge muzikanten dy’t 
mar al te graach it plak fan in oar 
ynnimme wolle.” 
(6) Woldendorp hopet dat syn 
krewearjen by orkesten, 105 

konservatoariums en oare 
ynstellingen liede sil ta sawol it 
bewustwurden fan muzykblessueren, 
as ta it foarkommen dêrfan. 

 
 naar: Sietse de Vries, Leeuwarder Courant, 2 november 2013 
 

 
 

noot 1 Jimi Hendrix wie in wrâldferneamde Amerikaanske gitarist en singer-songwriter yn de 

jierren ’60. 
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Tekst 2 

 
Lûden fertelle it ferhaal fan de omjouwing 
 
(1) It rûzjen fan de wyn troch de 
boskjes. It ronken fan it pontsje. It 
ûnregelmjittige lûd fan drippen 
reinwetter dy’t fan beammen en 
planten op ’e grûn en yn de 5 

wetterplassen falle. Dat binne de 
lûden op samar in gewoane jûntiid yn 
jannewaris op it eilân De Burd by 
Grou. Hjir wennet Tjeerd Andringa 
(1964) haaddosint Auditory Cognition 10 

oan de Ryksuniversiteit fan Grins, 
dy’t him in grut part fan de tiid 
dwaande hâldt mei lûd: sound-
scapes, om krekt te wêzen. 
(2) “Der is eins net in goed Frysk of 15 

Nederlânsk wurd foar it Ingelske 
soundscape”, begjint Andringa syn 
ferhaal. “Ik neam it altyd in 
lûdsomjouwing dêr’t immen diel fan 
útmakket. It is eins it tsjinoerstelde 20 

fan de normale normative wurkwize, 
wêrby’t it allinne mar om desibellen 
giet. By soundscape giet it om it 
gefoel dat lûd opropt. Is in lûd noflik 
of net? Sit der in soad yn it lûd of 25 

krekt net? Watfoar emoasjes ropt it 
op? De taal fan soundscape is 
kompleks. Ferskate lûden kinne inoar 
fersterkje en byinoar it ferhaal fan de 
omjouwing fertelle. It tagelyk hearren 30 

fan it lûd fan piken, kij, fûgels en de 
boer oan it wurk as in gehiel, kin in 
harmoanysk gefoel oproppe.” 
(3) “Spitich genôch ûnderfine wy dat 
gefoel net mear sa bot. Yn de stêd 35 

bygelyks wurde in soad lûden troch it 
ferkear en apparaten lykas airco’s 
maskearre. Soest it lûd fan it ferkear 
fuorthelje, dan hearst bûten hiel oare 
dingen. It blaffen fan in hûn, bern dy’t 40 

boartsje of in frou dy’t it hûs skjin-
makket. Dat binne noflike lûden om 

te hearren, dêr’t minsken harren 
feilich by fiele. It saaie stereotipe lûd 
fan ferkear is de rûs yn de wrâld. It 45 

lûd sels is eins net iens sa ferskriklik, 
mar it maskearret de lûden dy’t wy 
leaver hearre wolle. Troch de saaie 
lûden is it lûd fan it eigene fan 
doarpen en stêden der hast net 50 

mear.” 
(4) Op it stuit is Andringa drok oan ’e 
gong mei de tarieding foar in nij 
ûndersyk by soarchynstelling Talant 
yn Drachten. It is de bedoeling dat in 55 

oantal kliïnten frijwillich in skoftke op 
in poef yn in spesjale kast sitten giet. 
Yn dy kast is in lûdsysteem boud dat 
in 3D-effekt jout. It jout harkers sterk 
it gefoel dat se part fan de omjouwing 60 

binne. Sy binne dielnimmer oan it lûd 
yn plak fan taskôger. Andringa sil 
dan ûndersykje hokker lûden oft 
noflik binne.  
(5) “Soarchynstellingen foar minsken 65 

mei in ferstanlike beheining hawwe 
nea wat mei lûd dien. Dat is ûnderbe-
ljochte. Dêr kin in soad winst behelle 
wurde. It auditive part fan de harsens 
fan minsken mei in ferstanlike 70 

beheining is faak normaal ûntwikkele, 
better as it fisuele diel. Troch te 
witten hokker lûden oft kliïnten noflik 
of krekt net noflik fine, kinne se 
problemen foar wêze. Want lûd docht 75 

mear mei ús as dat wy yn ’e gaten 
hawwe”, seit Andringa. “De harsen-
stam bepaalt oft wy ús noflik fiele op 
basis fan lûden. Hearst feilige en 
noflike lûden, dan seit de harsenstam 80 

datst dy ûntspanne kinst. En dat is 
wer goed foar it ymmúnsysteem, 
kinst better sliepe en hast minder 
stress.”  
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(6) “Elk gebiet hat syn eigen lûden, 85 

dat jildt ek foar Fryslân”, giet 
Andringa fierder. “Bygelyks it lûd fan 
greidefûgels. Wy wenje no tolve jier 
op De Burd en it tal greidefûgels is 
hjir yn dy tiid flink ôfnommen, dat lûd 90 

wurdt hieltyd minder. In oar typysk 
Frysk lûd is it lieden fan de tsjerke-
klokken op de doarpen. Dat lûd kin 
foaral by âldere minsken hiel djip 
sitte. Der is in grut ferskaat oan 95 

Fryske lûden. Sa binne der ferskillen-
de wynlûden: de wyn troch it reid, 
troch de beammen, troch it gers of 
oer it wetter. Dêrneist hast fansels it 
lûd fan it fierljeppen en it keatsen. It 100 

lûd fan de Fryske taal heart ek yn dat 
rychje thús. It hearren fan de taal kin 
ek bepaalde gefoelens by minsken 
oproppe.” 
(7) “In pear jier lyn waard de foarstel-105 

ling Lûd op Governors Island yn 
Amearika fertoand. Sytze Pruiksma 
komponearre dêrfoar it lûd fan it 
Fryske lânskip en de greidefûgels. 
Friezen om utens dy’t al jierren yn 110 

Amearika wennen en nea lêst fan 
ûnwennigens hiene, krigen dat by it 
hearren fan dy lûden ynienen wol. Sa 
djip kin dat dus sitte.” 
(8) Andringa fynt dat wy wer nei in 115 

wrâld mei in minsklikere mjitte ta 
moatte. Dy’t wat lûd oanbelanget net 
dominearre wurdt troch saai en 
stereotipe lûden lykas dy fan auto’s. 
“Wy kinne fansels net alle auto’s 120 

fuortdwaan of alle diken omlizze. Wat 
wy wol dwaan kinne, is it ferkear 
stadiger ride litte of al it swiere 

ferkear oer in oare rûte liede. Wat ek 
kin, is alle parkearplakken bûten de 125 

doarpen oanlizze en de doarpen as 
kuiergebiet bestimpelje, dêr’t bern 
boartsje kinne.” 
(9) Neffens Andringa wurdt de impact 
fan lûd op minsken noch net hiel 130 

serieus nommen yn ús lân, lit stean 
dat der belied foar makke wurdt. “Mar 
de tiid is dêr no wol nei. Der is in 
soad dien út de saneamde normative 
oanpak wei, dy’t allinne mar fan 135 

desibellen útgiet. Der is no grut ferlet 
fan om alles kwalitatyf better te 
meitsjen. De oerheid lûkt him werom, 
wy moatte it mear sels en mei-inoar 
dwaan. Dat is it tema dêr’t elkenien it 140 

oer hat: de partisipaasjemaatskippij 
of – sa’t wy dat yn Fryslân ek wol 
neame – de ‘mienskip’.” 
(10) “De globalisearring hat in protte 
brocht, mar troch de sintrale autoriteit 145 

dy’t ûntstien is, is alles itselde. Dat 
jildt ek foar lûd. Dêrom moatte wy 
alles lokaal optimalisearje en moatte 
wy in autoriteit yn eigen omjouwing 
wurde. Sa kinne wy bepaalde 150 

situaasjes feroarje. Op it stuit steane 
sels de nauste strjitsjes yn de 
binnenstêden fol mei auto’s, mar wy 
kinne beslute dat wy se fuorthelje 
wolle. Dan hearst wer folle mear oare 155 

lûden. Hoe’t it krekt allegearre 
komme moat, dêr moatte wy mei-
inoar efter komme. Wat tûker oft wy 
mei ús omjouwing omgeane, wat 
moaier oft de wrâld mei syn lûd 160 

wurdt.” 

 
 naar: Wendy Kennedy, de Moanne, jaargang 13, nummer 1, januari 2014 
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Tekst 3 

 
De wearde fan skiednis 
 
(1) Stel dat wy de wearde fan 
skiednis berekkenje kinne soene, 
lykas wy de wearde fan in hûs of in 
pûn goud berekkenje kinne. Wat soe 
‘skiednis’ dan wurdich wêze? It is in 5 

healwize gedachte fansels, om’t de 
ekonomyske wearde fan skiednis net 
te berekkenjen falt.  
(2) Mar lit ús it dochs ris besykje. 
Wat soesto der foar oer hawwe ast 10 

nei in skiedniswinkel moatte soest 
om in pakketsje famyljeskiednis? De 
winkel ferkeapet ek pakketsjes lokale 
skiednis. Bygelyks oer wa’t eartiids 
yn jimme hûs wenne hat. En wat 15 

soesto betelje wolle foar de skiednis 
fan jimme strjitte, jimme doarp, jimme 
stêd? Der is ek in protsje skiednis te 
krijen fan it lân dêr’t wy yn wenje. 
Hokker pakketsje is lykwols it measte 20 

wurdich? Dat sil skommelje as 
oandielen fan multynasjonals.  
(3) Wie skiednis eartiids kostber? 
Histoaryske gebouwen waarden 
maklik sloopt, lykas de âlde stins 25 

Liauckama. It ôfbrekken levere jild 
op, want de stiennen koene wer brûkt 
wurde. En dus waard it prachtige slot 
by Seisbierrum yn 1824 mei de grûn 
lyk makke. Alde manuskripten koene 30 

brûkt wurde om aaien yn te ferpak-
ken of om de kachel mei oan te meit-
sjen. Mar kennis fan skiednis, hie dy 
beurswearde? Ik bin bang fan net. 
Kenners fan histoarje wiene net de 35 

gewoane lju, mar in pear eksintrike-
lingen út de boppelaach fan de 
befolking.   
(4) Hoe oars is dat hjoed-de-dei. De 
sjuery fan de Libris Geschiedenisprijs 40 

krige dit jier mear as trijehûndert 
titels fan boeken oer de Nederlânske 

skiednis tastjoerd. Der is in tanim-
mende belangstelling foar skiednis 
yn Nederlân. De stúdzje skiednis lûkt 45 

de measte studinten fan de fakul-
teiten geasteswittenskippen, alle 
wiken promovearret wol ien op in 
histoarysk ûnderwerp. Der binne 
mear, en benammen bettere, searjes 50 

oer histoarje op telefyzje as sa’n 
tweintich jier lyn. Der is sels in ekstra 
skiedniskanaal. Der ferskine mear 
biografyen as ea en de belangstelling 
foar lokale skiednis is tige grut.  55 

(5) Mar wat betsjut skiednis no krekt 
yn ús maatskippij? Wêrom fine wy it 
mei-inoar wichtich dat der lesjûn 
wurdt op skoallen yn skiednis, dat 
monuminten net ferlern geane, dat 60 

der ynformaasje oer skiednis beskik-
ber is? Wat hast oan skiednis? Wy 
nimme tsjintwurdich hiel maklik oan 
dat skiednis neat oars is as ‘in 
ferhaal fertelle’ en dat der gjin lessen 65 

út te lûken binne, en dat de skiednis 
bewiist dat dat ek nea bard is. It 
probleem is neffens my net dat 
skiednis gjin lessen leart, mar dat de 
lessen net leard wurde. Skiednis leart 70 

ús wol deeglik lessen, mar wy witte 
se net te brûken.  
(6) Ik sjoch yn skiednis de funksje fan 
dokter, skoalmaster en rjochter 
byinoar kommen. Skiednis kin, as it 75 

objektyf besjoen wurdt, oardielje en 
dêrtroch kinne takomstige misslag-
gen tefoaren kommen wurde. Be-
tingst is dat minsken wiis genôch 
binne om de lessen dy’t de skiednis 80 

ús oanlanget, oannimme wolle. Us 
oerlibbingskânsen yn de maatskippij 
wurde grutter as wy histoarysk besef 
hawwe, omdat wy dan in kar meitsje 
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kinne op grûn fan in grut reservoir 85 

oan kennis. 
(7) Skiednis leart hoe’t de maatskippij 
groeid is, hokker foarûnderstellingen 
oft der binne en oft dy fan wearde 
binne. Tagelyk lit skiednis sjen wat 90 

der ferkeard gongen is, en hij jout 
dêrtroch de mooglikheid om jin yn it 
foar bewust te wêzen fan gefaren en 
dy te ûntrinnen. Hij lit ek sjen wat der 
goed gongen is, bygelyks troch de 95 

moed fan inkelingen. Dêr kinne oaren 
wer hoop út helje.  
(8) Mar skiednis hat net allinne in 
kennisfunksje. Der is ek noch 
sokssawat as de weemoed fan 100 

skiednis. En kompassy hawwe mei 

de minsken út it ferline. Skiednis 
helpt by it yn libben hâlden fan al ús 
foarâlden dy’t ús makke hawwe ta 
wa’t wy no binne. It jout drôfenis om 105 

wat ferlern gongen is, mar tagelyk in 
loksillich besef fan de ûnfergonkli-
kens fan it ferline. De skriuwer Jan 
Jacob Slauerhoff is by útstek de 
dichter fan it langjen nei it ferline. Hy 110 

neamt skiednis ‘‘t fluisteren van 
Weleer’.  
(9) Dat flústerjen fan de skiednis 
kinne wy sels hearre litte en wy kinne 
der sels nei harkje. Dat weemoed-115 

pakket is it kostberste út de winkel 
dêr’t se skiednis ferkeapje. 

 
 naar: Marita Mathijsen, Leeuwarder Courant, 3 oktober 2014 
 
 
 
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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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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
vrijdag 27 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  Boeveferhalen fan de strjitte 

 
1p 1 Hokker funksje hat alinea 1? 

A it fertellen fan in anekdoate 
B it yntrodusearjen fan in saakkundige 
C it jaan fan in gearfetting foarôf 
D it stellen fan de sintrale fraach 
 

1p 2 Hokker konklúzje lûkt de skriuwster út de earste situaasje dy’t sy yn 
alinea 2 beskriuwt (r. 13-21)? 
A dat allinne al de gedachte oan in plysjehûn effekt hat 
B dat hieltyd mear minsken bekend binne mei plysjehûnen 
C dat in Mechelske harder der it meast driigjend útsjocht 
D dat relskoppers faak trochgean as der in plysjehûn by is 
 

1p 3 Wat is it ferbân tusken “Mar soms, ... dat oars.” (r. 22-23) en de rest fan 
de alinea?  
It twadde part  
A is in foarbyld by wat yn de foarôfgeande sin beweard wurdt. 
B jout in oarsaak foar wat yn de foarôfgeande sin konstatearre wurdt. 
C lûkt in konklúzje út wat yn de foarôfgeande sin sein wurdt. 
D sprekt tsjin wat yn de foarôfgeande sin steld wurdt. 
 

1p 4 Wat is it ferbân tusken alinea 3 en alinea 4? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 5 Ut hokker hanneling docht bliken dat de fertochte, dy’t yn alinea 4 neamd 
wurdt, tige bang is foar plysjehûnen? 
 
Yn rigel 70 wurdt it wurd ‘grien’ brûkt. 

2p 6 Op wa/wat slacht dat en wat wurdt dermei bedoeld? 
Helje dyn antwurd út alinea 5. 
 
De twadde hûn fan Hugo wie Barry (r. 74). 

2p 7 Wat makke Barry ynearsten net sa geskikt as plysjehûn?  
Jou twa saken dy’t yn de alinea’s 5 en 6 neamd wurde. 
 
“‘Hy treau … my mar.” (r. 90-92) 

1p 8 Wat liet Barry neffens Hugo mei dat gedrach sjen?  
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1p 9 Wat wie de rol fan de plysjehûn yn it ferhaal út alinea 7? 
A De hûn behindere mei syn jachtynstinkt de rêdingsaksje. 
B De hûn holp Hugo de man út it wetter te heljen. 
C De hûn liet de man skrikke dat er út it wetter kaam. 
D De hûn warskôge dat der in manspersoan yn it wetter lei. 
 
Yn alinea 8 leit Hugo út wêrom’t er in blog skriuwt.  

1p 10 Wêrom skriuwt er ien? 
Hugo skriuwt oer syn ûnderfiningen by de plysje, 
A omdat de minsken dan witte dat er boeven fangt. 
B omdat hy dramatyske saken dy’t er meimakket fan him ôfskriuwe wol. 
C omdat minsken dêrtroch de plysje en harren wurk better begripe. 
D omdat skriuwen syn hobby is. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 11 tot en met 13. 
“Sokke ûnderfiningen binne ‘tatoeaazjes op dyn harsenpanne’, seit er.” 
(r. 143-145) 

1p 11 Hokker stylmiddel wurdt hjir brûkt?  
A ferliking 
B metafoar 
C metonymia 
D paradoks 

1p 12 Wêr doelt de skriuwster op mei ‘sokke ûnderfiningen’? 
1p 13 Lis út wêrom’t de skriuwster dat sitaat krekt op dit plak yn de tekst 

oanhellet. 
 

1p 14 Wat binne de wichtichste skriuwdoelen fan dizze tekst? 
A ferdivedearje en oantrune  
B ynformearje en ferdivedearje  
C ynformearje en oantrune  
D ynformearje en oertsjûgje 
 
 

Tekst 2  Absolút ûnthâld is earder in ferskrikking as in foardiel 

 
1p 15 Wat is it ferbân tusken “Sy kinne ... yn detail.” (r. 2-3) en de rest fan de 

alinea? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
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“Gjin momint giet ea foarby.” (r. 10) 
1p 16 Wat is it ferbân tusken dizze sin en alinea 1? 

A De sin jout in gefolch fan alinea 1. 
B De sin jout in konklúzje by alinea 1. 
C De sin jout in miening oer alinea 1. 
D De sin jout in oarsaak by alinea 1. 
 

1p 17 Wat is de funksje fan alinea 6 yn relaasje ta alinea 5? 
A Alinea 6 jout in gefolch. 
B Alinea 6 jout in nuansearring. 
C Alinea 6 jout in oanfolling. 
D Alinea 6 jout in tsjinstelling. 
 

2p 18 Helje út alinea 7 de twa skaaimerken fan de quantified-self-trend. 
 

1p 19 Sitearje de sin út alinea 7 dêr’t it doel fan de quantified-self-trend it bêste 
yn werjûn wurdt. 
 
Yn de alinea’s 8 en 9 komme twa persoanen oan it wurd: de heit fan in 
fermoarde jonge en Jill Price dy’t by de Oprah Winfrey Show te gast wie. 

2p 20 Jou in oerienkomst en it belangrykste (spesifike) ferskil tusken beide 
persoanen. 
 

1p 21 Wat is it ferbân tusken “Technysk besjoen ... fetber is.” (r. 114-116) en 
“Mar ús ... yn ’e steek.” (r. 116-118)? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 22 Ferjitte kinne wurdt neffens alinea 11 sjoen as 
A in negative feardichheid. 
B in negative feardichheid mei positive kanten. 
C in positive feardichheid. 
D in positive feardichheid mei negative kanten. 
 
Nei de ynlieding (de alinea’s 1 en 2) giet de skriuwster yn op de foardielen 
fan absolút ûnthâld. 

1p 23 Sitearje de sin yn de tekst dêr’t de skriuwster mei begjint oan de 
beljochting fan de minpunten. 
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In skriuwer kin gebrûk meitsje fan: 
1 feiten 
2 de eigen miening 
3 de miening fan oaren 

1p 24 Wêr makket de skriuwster fan dizze tekst benammen gebrûk fan? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 1 en 2 
E 2 en 3 
 
 

Tekst 3  Studearje dogge jo net foar de aardichheid 

 
1p 25 Wat is it ferbân tusken alinea 1 en alinea 2? 

A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 26 Neam út alinea 2 twa wurden dy’t neffens histoarikus Jeroen van Baar de 
eardere Nederlânske studintetiid karakterisearje. 
 
Neffens alinea 1 woe de steatssekretaris de twû-learlingen stimulearje 
troch harren de mooglikheid te jaan om in cum-laude-diploma te heljen. 

2p 27 Is der yn it heger ûnderwiis al sprake fan in stimulearringsmaatregel foar 
topprestaasjes? 
Motivearje dyn antwurd mei help fan alinea 3. 
 

2p 28 Nimt de skriuwer it rapport fan de WRR (alinea 4) serieus? 
Motivearje dyn antwurd. 
 

1p 29 Sitearje út alinea 5 it wurd dat krekt as ‘veranderitis’ (r. 59) wiist op 
feroaring. 
 
“Nederlânske studinten binne faak net bot motivearre.” (r. 61-62) 

1p 30 Hokker soarte argumint brûkt de skriuwer om dy bewearing te 
ûnderbouwen? 
A in argumint basearre op autoriteit 
B in argumint basearre op emoasje  
C in argumint basearre op in foarbyld 
D in argumint basearre op in moreel oardiel 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 31 en 32. 
Yn alinea 7 wurdt praat oer bûtenlânske studinten oan Nederlânske 
hegeskoallen en universiteiten. 

1p 31 Wat hâldt de spegel foar de Nederlânske studinten yn (r. 70-72)? 
Sy sjogge dat de bûtenlânske studinten  
A flugger in diploma helje. 
B hegere sifers helje. 
C letter makliker wurk fine. 
D mear motivearre binne. 

2p 32 Neam twa foarbylden dêr’t út bliken docht dat bûtenlânske studinten tige 
goed prestearje. 
 

2p 33 Hokker dilemma komt yn alinea 8 oan de oarder? 
 
“Yn Nederlân wurdt ûnderwiis as in soarcharranzjemint oanbean.”  
(r. 103-104) 

1p 34 Hokker wurd yn alinea 9 hat likernôch deselde gefoelswearde as 
‘soarcharranzjemint’? 
 
”De keizer hoecht net hieltyd wer nije klean te krijen.” (r. 128-130) 

2p 35 Wa of wat wurdt bedoeld mei de ‘keizer’ en mei ‘nije klean’? 
 
De tekst begjint mei in útspraak oer in miste kâns. 

1p 36 It is in miste kâns neffens  
A de skriuwer 
B de steatssekretaris fan ûnderwiis  
C de WRR 
D Jeroen van Baar 
 

1p 37 Ta watfoar tekstsoarte heart dizze tekst? 
A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
 
 
 
 

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 

 
Boeveferhalen fan de strjitte 
 
(1) Freegje Hugo Roossink (44) 
wêrom’t er sa graach mei 
plysjehûnen wurket en do hearst in 
swiere sucht. “Min út te lizzen. It is 
wurkjen mei libben guod, no? Do 5 

kinst altyd op de hûn oan. In 
tsjinsthûn is in geweldsmiddel, mar 
benammen in geweldich middel. Ik 
hear wol fan minsken dat sy leaver 
mei pepperspray of de kneppel 10 

oanpakt wurde, as dat sy troch in hûn 
biten wurde.” 
(2) “Hâld dy de waffel, hy hat in hûn”, 
sei okkerdeis in relskopper tsjin syn 
maat, doe’t Hugo deroan kaam. De 15 

hûnebegelieder hie sels syn 
Mechelske harder Breston net iens 
by him, mar allinne al it tinken oan de 
bek fan it bist wie genôch. As de 
situaasje út de hân rint, is de driging 20 

fan in plysjehûn faak foldwaande. 
Mar soms, as arrestanten ‘ûnder de 
pillen sitte’, is dat oars. Hugo: “Ik wit 
noch dat ik immen oanhold by rellen 
yn Ljouwert.” De fertochte bleau 25 

rêstich stean as wie der neat te 
rêden, mei de lange tosken fan de 
gromjende harder yn syn earm. Hugo 
docht de arrestant nei, dy’t sei: “Hee, 
wat moatsto no? Helje dy hûn ris 30 

los.” Skodholjend: “Dy fint wie swier 
ûnder ynfloed. Dy fielde neat.” Drûch 
deroan taheakjend: “Letter wol 
fansels.” 
(3) Yn septimber foarich jier begûn 35 

Hugo mei it publisearjen fan syn 
Verhalen van de straat op ynternet. 
Syn blog wurdt troch in protte 
minsken lêzen en jout in goed 
ynsjoch yn it plysjewurk. 40 

(4) Nim it ferhaal oer it oanhâlden fan 
trije fertochten fan strjitrôf. Ien fan de 

arrestanten wie troch kollega’s mei 
hânboeien oan in lantearnepeal 
fêstmakke, sadat de plysjemannen 45 

harren hannen frij hiene om de beide 
oare rôvers op te speuren. Hugo op 
syn blog: “One down, two to go. Ik 
besocht sa fluch mooglik om it 
wenningblok hinne te rinnen. Myn 50 

tsjinsthûn bleau kreas neist my.” As 
er mei de hûn de hoeke om fleanen 
komt, sjocht er de earste fertochte 
earst noch by de lantearnepeal 
stean. Mar ynienen besiket de man 55 

mei de hânboeien om yn de peal te 
klimmen. Hugo skriuwt: “Ik wit net, 
hoe’t er it hie, mar it slagge him 
samar.” Letter joech de fertochte ta 
dat er deabenaud is foar 60 

plysjehûnen. 
(5) Hugo hâldt fan syn wurk en fan 
syn hûnen, dy’t er syn maatsjes 
neamt. Buck, dy’t er tolve jier lyn 
krige, wie syn earste tsjinsthûn. 65 

Kreas wie er net. Hy wie hiel meager 
en der wie in stikje fan syn sturt ôf. 
Op it wurk seinen se: “No, dat koe 
wolris in earsten miskeap wêze.” 
Buck wie jong en grien. En Hugo, dy’t 70 

krekt in oplieding ta hûnebegelieder 
ôfmakke hie, wie dat ek. Hugo fol 
leafde oer Buck: “Letter hie ik der in 
superhûn oan.” Dêrnei kaam Barry, 
dy’t net alhiel foldie by it Urban 75 

Search en Rescue Team. By dizze 
organisaasje moast er ûnder it pún 
nei slachtoffers sykje. Hugo: “Barry 
fûn yndied slachtoffers, mar hy hie in 
ôfwiking. As er ien fûn, dan tocht er: 80 

dat is myn proai en dy fret ik no op.” 
(6) Barry draaide in moanne proef by 
de plysje yn Noard-Hollân, mar dêr 
koene se ek neat mei him begjinne. 
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Hugo: “Menear harke net.” Pas nei 85 

njoggen moannen akseptearre Barry 
syn gesach. Nei flinke ynvestear-
ringen (hy hat hiel wat tiid mei him yn 
de kennel trochbrocht) kaam Barry 
op in dei op Hugo ta. “Hy treau de 90 

kop ûnder myn hân as woe er sizze: 
aai my mar. Dêrnei koe ik alles mei 
him wurde.” 
(7) Sitaat fan de blog, oer it 
oanhâlden fan in man dy’t hielendal 95 

fan slach yn in sleat lei: “Dêr lei dy 
manspersoan, midden yn de sleat 
mei de holle nei ûnderen ta yn it 
wetter. Ik joech fia de portofoan troch 
dat ik him fûn hie. Mar Barry hie mar 100 

ien doel: dy is fan my, dat is myn 
proai. Ik hie hâlden en kearen om de 
hûn op de wâl te hâlden. Ynienen 
kaam de holle fan de man omheech. 
Ik skynde him mei de lampe yn it 105 

gesicht en sei tsjin him dat ik fan de 
plysje wie en dat er út it wetter 
komme moast. De man betocht him 
gjin momint, die de mûle iepen en 
stuts de holle wer ûnder wetter.” De 110 

arrestant woe himsels fersûpe. Hugo 
beskriuwt hoe’t er oan de mul ta yn it 
wetter stiet en dat de man op him yn 
begjint te slaan. “Ik waard lilker en 
lilker. Kollega’s woene net troch de 115 

feart hinne, myn tsjinsthûn woe de 
man wol opfrette en de 

plysjehelikopter hong boppe ús mei 
in sykljocht.” Uteinlik skeakelet er de 
man mei ‘in berekkene fûstslach’ út. 120 

En it falt dêrnei noch net iens ta om 
mei de arrestant en ‘de tsjinsthûn dy’t 
foar de prestaasje giet’ út de sleat te 
kommen. Mar it slagget. 
(8) Net elkenien by de Fryske plysje 125 

wie fan it begjin ôf oan entûsjast oer 
syn blog, jout Hugo ta. Mar wêrom 
soe er net oer syn wurk skriuwe 
meie? “Fansels soargje ik derfoar dat 
ferhalen net werom te lieden binne.” 130 

Hugo hâldt fan nije media lykas 
Twitter. Boargers moatte witte, wat 
de plysje docht, fynt er. Kennis 
kweekt begryp. Hiel faak heart er 
minsken lytsachtsjend sizzen as sy 135 

mei him te meitsjen krije: “Fang mar 
boeven.” Hy fangt genôch. It stiet 
allegearre op ynternet. Yn de 
ferhalesearje fertelt er oer grappige 
foarfallen, mar ek oer de drama’s dy’t 140 

er meimakket. Oer it jonkje fan in 
kollega bygelyks, dat ûnder in 
jiskewein kaam. Sokke ûnderfiningen 
binne ‘tatoeaazjes op dyn harsen-
panne’, seit er. “As der bern by 145 

belutsen binne, dan komt soks hiel 
hurd oan. Dat jildt foar elkenien. Dan 
bist bliid datst jûns dyn eigen bern yn 
harren bedsjes lizzen sjochst.” 

 
naar: Jantien de Boer, Dagblad van het Noorden, 27 februari 2014 
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Tekst 2 

 
Absolút ûnthâld is earder in ferskrikking as in foardiel 
 
(1) Der binne minsken dy’t net ferjitte 
kinne. Sy kinne harrensels alles yn it 
sin bringe, oant yn detail. Freegje 
harren wat sy op 24 augustus 1987 
moarns ieten en sy witte it. Sy witte 5 

noch watfoar klean oft se op 11 april 
1993 oan hiene. Dat sy dy middeis 
bananen kochten. Dat it doe lichtsjes 
reinde. 
(2) Gjin momint giet ea foarby. 10 

Hypertymesia hjit sa’n oandwaning. It 
giet dêrby om in harsenôfwiking dy’t 
soarget foar in feilleas autobiografysk 
ûnthâld. Oer de hiele wrâld hawwe 
ûngefear fiifentweintich minsken der 15 

lêst fan. Wat der krekt yn harren 
harsens bart, is net bekend. 
(3) Alles noch witte, fan elke dei, fan 
elke tel, is foar in protte minsken de 
ultime dream. Want wat is in libben 20 

oars as it oantinken dêroan? Wy 
witte, wa’t wy binne, omdat wy witte 
wa’t wy wiene, wat wy earder fielden 
en tochten, wat wy allegearre dien 
hawwe. De dingen dy’t wy fergetten 25 

hawwe, hiene likegoed net barre 
hoegd – it is letterlik ferlerne tiid. 
(4) Okkerdeis brocht myn freondinne 
my yn ’t sin dat wy yn Boedapest 
oppakt waarden yn de tram. Plysje-30 

mannen mei gewearen hellen ús 
derút. Wy moasten ús paspoart 
ynleverje, der waard in protte raasd. 
Uteinlik koene wy ús noch út dy 
situaasje rêde mei help fan ús 35 

sjarme. “Witst it noch?”, frege sy. 
Nee, ik hie gjin flau idee. 
(5) Foar de mear as sân miljard 
minsken dy’t gjin lêst fan 
hypertymesia hawwe, hat it ûnthâld 40 

syn beheiningen. Om it ferline fêst te 
hâlden, struktuer yn it libben oan te 

bringen, hawwe wy dêrom 
helpmiddels nedich. Helpmiddels yn 
de foarm fan technyk. Want dat is 45 

wat technyk docht: dy kompensearret 
ús tekoartkommingen, makket ús 
flugger, sterker en yntelliginter. 
Auto’s binne in ferlingstik fan ús 
skonken, heftrucks fan ús earms. Ea 50 

wiene pinne en papier in ferlingstik 
fan ús brein: wy wikselen der 
ûnderfiningen en ideeën mei út. 
Tsjintwurdich hawwe wy dêr in 
ferbettere ferzje foar: bits en bytes. 55 

(6) As myn freondinne en ik doedes-
tiids in smartphone hân hiene, soene 
wy in selfie makke hawwe mei de 
plysjes derby op. Dan soene wy de 
foto op Facebook set hawwe mei 60 

gâns smileys en hertsjes derby. It 
momint soe foargoed bewarre bleaun 
wêze. Of noch better: hjoed-de-dei 
hie ik Autographer of Memoto hawwe 
kinnen, de lytse clip-on-kamera’s1) 65 

dy’t om de pear tellen automatysk in 
foto meitsje. Dan hie ik no in soarte 
fan fotostrip hân fan dy middei yn 
Boedapest. 
(7) Autographer en Memoto meitsje 70 

diel út fan de quantified-self-trend: fia 
alderhande apps, polsbantsjes en 
pleisters lizze hieltyd mear minsken 
harren deistige gong fan saken fêst. 
Hoefolle stappen oft sy alle dagen 75 

sette, hokker rûte dêrby ôflein wurdt, 
wat iten en dronken wurdt en wat dat 
mei de hertslach en de bloeddruk 
docht. Alle gegevens wurde 
automatysk opslein yn in kompjûter. 80 

Oer tsien jier witte wy noch presys 
alles oer ús moarnsiten fan 24 
augustus 2014. Wy meitsje der in 
sport fan om alles op te slaan. Dat is 
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wat wy kenlik wolle. In libben dêr’t 85 

neat yn ferlern giet. De fraach is 
allinne wat dat mei in minske docht.  
(8) Okkerdeis moast Google Earth in 
byld ferwiderje dêr’t in lyk op te sjen 
wie. In jonge fan fjirtjin jier waard op 90 

15 augustus 2009 neist it treinspoar 
tusken North Richmond en San Pablo 
yn de Feriene Steaten fermoarde, 
krekt op de dei dat de Google Earth-
auto dêr lâns ried. De heit fan de 95 

jonge die syn beklach: “As ik dat byld 
sjoch, is it krekt as is it juster bard.” 
Tsjin better witten yn socht er hieltyd 
de foto wer op. 
(9) “It is as rin ik om mei in iepen 100 

boarstkas, it docht altyd sear”, sei Jill 
Price ris by de Oprah Winfrey Show. 
Price is bekend as earste frou dy’t de 
diagnoaze hypertymesia krige. Oan 
Oprah fertelde sy alles oer rûzjes, 105 

teloarstellingen en misledigingen dy’t 
sy mar net ferjitte koe. Sy koe har elk 
misledigjend wurd yn it sin bringe. It 
wiene wurden dy’t har alle dagen op 
’e nij sear diene. Neffens har wie it 110 

dreechste om te learen hoe’t sy 

omgean moast mei in lilkens dy’t nea 
saksearre. 
(10) Technysk besjoen liket de 
minske miskien ûnfolslein, in ding dat 115 

foar ferbettering fetber is. Mar ús 
ûnthâld lit ús net om ’e nocht yn ’e 
steek. Wy ferjitte de saaie dingen 
sadat wy ússels net saai fine. Wy 
ferjitte de hurde wurden dy’t wy 120 

sprutsen hawwe, sadat wy ússels 
hieltyd wiismeitsje kinne dat wy 
aardige minsken binne. Wy ferjitte 
alle pine en fertriet, sadat wy net fan 
in brêge springe. 125 

(11) Ut de gaos fan losse mominten 
distillearje, fantasearje en lige wy in 
gearhingjend ferhaal byelkoar oer 
ússels om mei ús libben fierder te 
kinnen. En sûnder mis giet dêrby in 130 

hiel protte moais ferlern. It bierke dat 
wy dronken yn de kroech, it dêrop 
folgjende ynteressante petear mei in 
ûnbekende, oppakt wurde yn 
Boedapest. Mar dat is it wurdich. Om 135 

optimaal libje te kinnen, hjir en no, 
moatst ferjitte kinne. 

 
naar: Marian Donner, NRC, 11-12 januari 2014 

 
 

noot 1 lytse kamera’s dy’t oan ’e klean befêstige wurde kinne 
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Tekst 3 

 
Studearje dogge jo net foar de aardichheid 
 
(1) Dé miste kâns fan 2013 is it net-
trochgean fan it foarstel fan de 
steatssekretaris fan ûnderwiis om 
twû-learlingen dy’t hiel goed 
prestearje, in cum-laudediploma helje 5 

te litten. Spitigernôch is dat foarstel 
op neat útrûn.  
(2) Dy eksplisite oandacht foar 
topprestaasjes is neffens Jeroen van 
Baar ‘in streekrjochte ramp’ foar de 10 

sljochtweihinne studint. Der soe in 
prestaasjegeneraasje sûnder 
gewoane studinten ûntstean. “De 
Nederlânske studintetiid, dy’t 
ferneamd wie om syn soargeleazens 15 

en dy’t romte joech oan 
selsûntjouwing fan de studint, is 
ferfongen troch in kompetitive kultuer 
dêr’t it allinne mar yn giet om it 
sifermjittich útblinken”, skreau de 20 

histoarikus. 
(3) Neffens my hat it Nederlânske 
heger ûnderwiis krekt wol belang by 
it mear rjochte wêzen op de 
prestaasjes fan syn studinten. Us 25 

ûnderwiis stiet te folle yn it teken fan 
it hedonisme: de stúdzje moat 
oantreklik wêze en foaral net lestich 
en dreech. Eksellinsjebefoardering 
foar in lytse groep fynt al plak yn de 30 

foarm fan de University Colleges yn 
Utrecht en Amsterdam. Mar wêr 
bliuwt de stimulearjende oandacht 
foar de brede groep fan studinten? 
En kin dat net troch ienfâldichwei 35 

mear eleminten fan in prestaasje-
kultuer foar elkenien yn te bouwen? 
(4) Spitigernôch hat de polityk allinne 
mar each foar ûnderwiisynnovaasje. 
Underwiis en fernijing binne in pear 40 

begripen dêr’t Nederlân stadichoan 
bekend om stiet. It resinte WRR1)-

rapport Naar een lerende economie 
slút dêrby oan. De WRR leit de klam 
op ‘leare te learen’. Neffens de WRR 45 

is der in ynvestearring fan miljarden 
nedich. It safolste boartersguod kin 
fan stâl helle wurde. 
(5) Opfallend is dat benammen it 
ûnderwiis yn de Dútsktalige lannen 50 

folle minder te lijen hat fan 
wikselingen fan didaktyske foarmen 
en fakkepakketten. Dochs is krekt yn 
dy lannen de wurkleazens ûnder de 
jeugd folle leger as earne oars en 55 

bloeit de ekonomy. Moatte wy echt 
trochgean mei ûnderwiisynnovaasje? 
Dy Nederlânske krupsje fan 
veranderitis hat de ûnderwiissektor 
sûnt desennia fêst yn ’e klauwen. 60 

(6) Nederlânske studinten binne faak 
net bot motivearre. Ut ferlykjend 
ûndersyk docht bliken dat sy 
gemiddeld net in soad tiid oan harren 
stúdzje besteegje en de minst 65 

motivearre studinten fan Europa 
binne. 
(7) Undertusken hawwe hegeskoallen 
en universiteiten mear as tsien 
prosint bûtenlânske studinten. Harren 70 

oanwêzigens hâldt de Nederlânske 
studinten in spegel foar. Sy komme 
faak foar in grut part út Dútslân en 
Sina. Benammen dy studinten binne 
wend oan in systeem dêr’t in heech 75 

sifergemiddelde beskiedend is foar 
de takomstkânsen. Dy studinten 
foarmje foar hiel wat opliedingen de 
krinten yn de brij. Sy stekke mei 
harren motivaasje oare studinten 80 

oan. Sa wurde bûtenlânske studinten 
mei klam frege om op ayo2)-plakken 
te sollisitearjen. Sy nimme yn de 
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eksellinsjeprogramma’s ek de 
measte plakken yn.  85 

(8) Sûnt de jierren santich fan de 
foarige iuw is it ûnderwiis wol hiel bot 
yn de besnijing kommen fan it 
hedonisme. Dêrby stiet de passy fan 
de studint op it foarste plak. De kar 90 

fan de oplieding wurdt dêrtroch yn 
Nederlân besjoen as de 
alderyndividueelste ekspresje fan de 
emoasjes fan de studint. It oanbod 
fan opliedingen folget de ynteressen 95 

fan studinten. Merkoriïntaasje hjit dat 
dan. De arbeidsmerk soe de 
trochslach jaan moatte. Wy soene 
mear studinten opliede moatte foar 
technyske en natuerwittenskiplike 100 

beroppen. Us Dútske buorlju jouwe it 
goede foarbyld. 
(9) Yn Nederlân wurdt ûnderwiis as in 
soarcharranzjemint oanbean. Mei in 
protte begelieding wurdt it 105 

Nederlânske skoalbern nei syn 
diploma ta begelaat. De swakkeren 

moatte de einstreek ek helje. It ideaal 
fan heger ûnderwiis foar de massa 
hat mei al syn goede bedoelingen ta 110 

ûnbedoelde effekten laat. Troch dat 
bepopkjen is der gjin romte mear foar 
it nimmen fan eigen inisjatyf en fan 
de eigen ferantwurdlikens. Dat liket 
net op te fallen. By al dy ûntwikke-115 

lingen is frijbliuwendheid de reade 
tried. Midsmjittichheid en in 
gemaksuchtige stúdzjekar binne it 
gefolch.  
(10) It mear rjochte wêzen fan it 120 

Nederlânske heger ûnderwiis op 
prestaasjes troch inisjativen as dy fan 
de steatssekretaris kin ús 
kennisynstellingen nije ambysjes 
jaan. Studinten kinne mear út harren 125 

stúdzje helje as no it gefal is. Dat is 
better as de safolste feroaring fan 
ûnderwiiskonsepten. De keizer 
hoecht net hieltyd wer nije klean te 
krijen. 130 

 
naar: Herman Blom, NRC Next, 7 januari 2014 

 
 
 

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 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is in ûnôfhinklike 

tinktank foar de Nederlânske regearing. 

noot 2 In assistint yn oplieding (ayo) is in meiwurker oan in Nederlânske universiteit dy’t yn in 

tiidsbestek fan fjouwer jier besiket te promovearjen. 
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Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Tekst 1  De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 

 
1p 1 Wat is it ferbân tusken de sinnen “De earste ... it gewear.” (r. 1-4) en 

“Dêr rûnen ... de feiten.” (r. 4-5)? 
De twadde sin is in 
A befestiging fan de earste sin. 
B nuansearring fan de earste sin. 
C tafoeging by de earste sin. 
D útlis by de earste sin. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken “Tagelyk makket … grutte wolvepopulaasjes.”  
(r. 17-19) en alinea 3? 
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“de feehâlders krije de jagers al oan harren kant, dy’t yn de wolf in  
jachtkonkurrint sjogge.” (r. 56-58) 

1p 3 Lis út wat dy konkurrinsje ynhâldt. 
 

1p 4 Hokker foardiel sjogge jagers yn de komst fan wolven nei Nederlân ta? 
 
“soe sa’n bist dat him net oan de regels hâldt, dochs ‘ferwidere’ wurde  
moatte” (r. 69-71) 

1p 5 Wêrom stiet it wurd ‘ferwidere’ yn de tekst tusken skrapkes? 
A De skriuwer drukt him op fersachtsjende wize út. 
B It is troch de skriuwer net sa serieus bedoeld.  
C It wurd wurdt net hielendal korrekt brûkt. 
 

3p 6 Neam trije saken dy’t Alterra regelje wol mei it each op de komst fan 
wolven nei Nederlân ta. Helje dyn antwurd út de alinea’s 6 en 7. 
 
As de wolf nei Nederlân ta komt, hat dit foar boeren neidielige gefolgen. 

2p 7 Hokker twa negative konsekwinsjes kinst út de alinea’s 6 en 9 helje?  
 

1p 8 Sitearje de sin út de alinea’s 6 oant en mei 8 dy’t útleit wêrom’t it wichtich 
is om no al nei te tinken oer wat te dwaan as in wolf oerlêst jout. 
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1p 9 Wat is it ferbân tusken “foar it bewekjen fan de sûnens fan de wolven”  
(r. 87-88) en alinea 9? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 

1p 10 Hokker advys jout de skriuwer yn alinea 10?  
A Foarkom diskusjes oer omfang fan in wolvepopulaasje. 
B Meitsje gjin belied salang’t der noch gjin wolven binne.  
C Stel in konkreet wolvebelied op en kommunisearje dêroer. 
 

2p 11 Oer hokker twa saken binne alle belutsenen it iens wat de komst fan 
wolven nei Nederlân ta oanbelanget? 
 
 

Tekst 2  Leaver smeerooft en nútsjesmoar 

 
1p 12 Wat is it ferbân tusken de ynliedende sinnen boppe de tekst en “Der binne 

... smeerooft) hawwe.” (r. 1-5)? 
Yn de beide earste sinnen fan alinea 1 
A wurde de ynliedende sinnen tsjinsprutsen. 
B wurde foarbylden jûn. 
C wurde redenen neamd. 
D wurdt in konklúzje lutsen. 
 
Yn alinea 1 wurdt praat fan “úthiemske wurden”. (r. 9)  

1p 13 Hokker wurd yn alinea 1 hat deselde betsjutting as ‘úthiemske’? 
 
Yn alinea 1 wurde twa typen fan minsken neamd. 

2p 14 Jou yn eigen wurden oan hokker twa typen oft dat binne.  
 
Yn de tekst wurdt in tal âlde Nederlânske wurden jûn dêr’t de Bond tegen 
Leenwoorden (BTL) him foar útsprekke soe. 

2p 15 Neam trije fan dy wurden.  
 
“De BTL fynt it lienen fan wurden gefaarlik en beskôget it as in slimme 
bedriging foar de eigenens fan de wurdskat.” (r. 44-48) 

1p 16 Sitearje de slogan fan BTL dy’t oanslút by dit sitaat. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 17 en 18. 
“Salang’t de measte taalbrûkers oan de skouders lûke, bliuwt it fjochtsjen 
tsjin wynmûnen.” (r. 49-51) 

1p 17 Hokker stylmiddel brûkt de skriuwer hjir? 
A Hy brûkt in eufemisme. 
B Hy brûkt in hyperboal. 
C Hy brûkt in metafoar. 
D Hy brûkt in paradoks. 

1p 18 Wat bedoelt de skriuwer mei dizze útspraak? 
 

1p 19 Wat wol de skriuwer yn alinea 5 mei it foarbyld fan germanismen dúdlik 
meitsje? 
 

1p 20 Yn hokker alinea’s wurdt beskreaun dat ynslûpsels yn it Nederlânsk net in 
ferskynsel fan de lêste jierren binne? 
 
De skriuwer neamt twa ferskillende aspekten fan “modernistyske 
newspeak” (r. 84). 

2p 21 Hokker twa aspekten binne dat? 
 
“It bewekjen fan de diken hat gjin doel. De floedgolf oan frjemde wurden is 
net op te kearen.” (r. 99-102) 

1p 22 Sitearje it sinpart út alinea 5 dat itselde gefoel werjout. 
 
“It leveret listkes op mei betochte of yn ûnbrûk rekke wurden, sa nuver en 
apart dat mannich Fryskprater der wat om laitsje moat.” (r. 107-110) 

1p 23 Yn hokker foargeande alinea spile dat ek foar it Nederlânsk? 
 

1p 24 Mei hokker metoade soenen neffens de skriuwer wurden as ‘snoadfoan’,  
‘tsjilredens’ en ‘sjoddy’ dochs wol yn it Frysk yngong fine kinne? 
 

1p 25 Hokker karakteristyk past it bêste by alinea 12? 
A Alinea 12 jout de miening fan de skriuwer oer it omgean mei 

ynslûpsels.  
B Alinea 12 jout in oplossing hoe’t ynslûpsels út in taal opkeard wurde 

kinne. 
C Alinea 12 jout it gefolch oan fan ynslûpsels yn de taal. 
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Tekst 3  In popkonsert is in sosjaal barren 

 
1p 26 Wat is de funksje fan alinea 1? 

A Alinea 1 is de haadgedachte fan de tekst. 
B Alinea 1 is de oanlieding foar it skriuwen fan de tekst. 
C Alinea 1 is in anekdoate. 
D Alinea 1 is in gearfetting fan de tekst. 
 

1p 27 Wat wurdt bedoeld mei ‘it fenomeen’ (r. 11)? 
 

1p 28 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 3 en 4? 
A It is in oanfoljend ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 29 Wat is de haadgedachte fan alinea 4? 
A De muzyk dy’t falt ûnder it begryp ‘spirituële muzyk’ is tige ferskillend. 
B De romte, dêr’t de muzyk yn klinkt, jout de trochslach foar hoe’t de 

muzyk falt. 
C It boek How music works jout op in skerpsinnige wize in byld fan de 

ûntjouwingen. 
 

2p 30 Lis út wat it ferskil yn aard is tusken de Westerske spirituële muzyk en dy 
fan de Afrikanen. 
 
Yn de alinea’s 5 en 6 wurde trije foarbylden neamd fan it effekt fan romte 
op muzyk. Ien fan dy foarbylden is al ynfolle yn it ûndersteande skema. 

3p 31 Folje de oare twa foarbylden op deselde manier yn. 
 

muzyk(soarte) lokaasje effekt 

(ûnbidich stampende) 
gabber of hardcore 

grutte sporthal(len) galm (dêr’t alle 
subtiliteit yn 
weiwurdt) 

   

   

 
1p 32 Wêrom is in popkonsertseal oars ynrjochte as in klassike teaterseal? 

A De konsertseal moat geskikt wêze foar grutte klibers. 
B Der moat by in popkonsert ek romte wêze foar de sosjale funksje. 
C Popmuzyk hat ferlet fan in spesifike konsertseal foar de akoestyk. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 33 Wat is it ferbân tusken alinea 7 en de sin “De seal diktearret de situaasje.” 
(r. 96)? 
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in redenjouwend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“Hiel ferstille … soart romte.” (r. 104-107) 

1p 34 Hokker foarbyld fan in oare oplossing jout de skriuwer yn de 
neikommende alinea’s? 
A Gefoelige konsertgongers moatte net sa seure, en harren gewoan in 

bytsje oanpasse. 
B It ôftwingjen fan de winske sfear bygelyks troch muzyk sûnder 

fersterking te spyljen. 
C Op it webstek fan de konsertseal in listke pleatse mei gedrachsregels 

foar konserten. 
 

1p 35 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de tekst? 
A ferdivedearje  
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
 
 

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 wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 
 
Yn eardere tiden hearde de wolf by de ynheemske bistepopulaasje fan Nederlân. 
Troch de befolkingsgroei wie der gjin plak mear foar dizze hierrige rôfdieren. Of 
dochs wol? 
 
(1) De earste wolf wie noch mar 
amper sinjalearre yn it easten fan it 
lân of boeren en jagers kamen yn it 
gewear. Dêr rûnen se wat mei foarút 
op de feiten. Wolven binne allinne 5 

mei wissichheid waarnommen op in 
pear hûndert kilometer fan ús grins 
mei Dútslân. Wol liket it derop dat 
wolven harren leefgebiet oan it 
útwreidzjen binne nei it westen ta.  10 

(2) It Wageningske ûndersyksynstitút 
Alterra hat op oantrún fan de oerheid 
ûndersyk dien en komt foarsichtich ta 
de konklúzje dat de Nederlânske 
befolking yn mearderheid wol 15 

aardichheid hat oan in omswalkjende 
wolf. Tagelyk makket it ynstitút him 
net al te folle soargen oer grutte 
wolvepopulaasjes.  
(3) De romte yn Nederlân liket te 20 

beheind foar grutte oantallen wolven. 
Der is hast gjin gebiet dêr’t se echt 
libje kinne. Oeral bestiet in grutte 
kâns om troch autoferkear om te 
kommen. Alterra is dêrom fan 25 

betinken dat der yn de takomst mar 
in pear eksimplaren nei ús lân ta 
komme sille.    
(4) De grutste soarch is dat de wolf 
him mooglik fergrypt oan skiep. Foar 30 

oanfallen op minsken, sa leare de 
ûnderfiningen op oare plakken yn 
Europa, hoege wy net benaud te 
wêzen. Selden falt de wolf in minske 
oan.  35 

(5) Net alle natoerorganisaasjes 
binne bliid mei de mooglike komst 
fan wolven. It binne grutte rôfdieren 

en yn natoergebieten komme se der 
noch in kear by, neist de al 40 

omstrunende foksen en omfleanende 
rôffûgels. Der is ek wol in foarsichtich 
positive hâlding. Want wolven, dy’t 
jeie op yn it wyld libjende reeën, 
kninen en hazzen, soenen in moaie 45 

oanfolling wêze kinne yn in geskikt 
natoergebiet.  
(6) Alterra bepleitet dan ek it 
oanwizen fan leefgebieten foar it 
gefal wolven al nei Nederlân ta 50 

komme mochten. Boeren binne der 
net gerêst op, sa die bliken út de 
earste reaksjes. Wa seit dat de wolf, 
as er honger hat, him net oan harren 
skiep fergripe sil? Tsja, de kâns is 55 

lyts, mar de feehâlders krije de jagers 
al oan harren kant, dy’t yn de wolf in 
jachtkonkurrint sjogge. 
(7) Boppedat wol Alterra no al de 
wolf as beskerme bistesoart 60 

oantsjutte, om foar te kommen dat dy 
troch jagers deasketten wurdt. In wolf 
yn it fizier is wer ris wat oars as altyd 
mar wer in ree, in knyn of in ein. Dy 
kâns wurdt de jagers op foarhân 65 

ûntnommen. Dan is der noch de 
fraach, wat dien wurde moat as in 
roppige wolf oerlêst jout. Yn dat gefal 
soe sa’n bist dat him net oan de 
regels hâldt, dochs ‘ferwidere’ wurde 70 

moatte, want ja, regels binne regels. 
En dêr moat oer neitocht wurde. 
Foardatst it yn ’e gaten hast, brekt de 
diskusje los tusken hardliners ûnder 
de bistefreonen dy’t deasjitten yn it 75 

foar wêze wolle en lju dy’t miene dat 
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bisten per definysje net foar oerlêst 
soargje meie.  
(8) Hoewol’t Alterra ferwachtet dat de 
kâns op grutte oantallen wolven 80 

minym is, pleitet it ynstitút dochs foar 
de ûntwikkeling fan belied. Oare 
lannen binne ús lân wat dat oangiet 
al foargien. Der moat belied komme 
foar de iensume wolf dy’t him net oan 85 

de regels hâldt, foar it oanwizen fan 
in leefgebiet en foar it bewekjen fan 
de sûnens fan de wolven. 
(9) It mei net sa wêze dat wolven op 
’e nij sykten yntrodusearje. Wy 90 

hawwe noch net fergetten dat 
Dútslân, dat jierren frij west hie fan 
hûnsdûmens, dêr op grutte skaal mei 
konfrontearre waard nei it 

iepenstellen fan de grins mei it 95 

eardere Eastblok. As der mooglik 
sykten driigje soenen foar ús kostber 
feebeslach, soe de wolf ynienen in 
gefaarlike fijân wurde kinne.  
(10) De oerheid moat net 100 

geheimsinnich dwaan oer it 
takomstich wolvebelied. Want dan 
soe de boarger him tsjin dit moaie en 
oansprekkende bist keare kinne. Ien 
ding stiet yn alle gefallen as in peal 105 

boppe wetter en dêroer bestiet 
ûngebrûklike ienriedigens: in grutte 
wolvepopulaasje is dwersferkeard. 
De wolf moat út himsels komme en 
lykas sein, is dy kâns bûten in 110 

inkelde omswalker om, lyts. 

 
naar: Nico Hylkema, Leeuwarder Courant, 27 september 2012 
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Tekst 2 

 
Leaver smeerooft en nútsjesmoar 
 
Eigen wurd earst. In taal moat frij fan ynslûpsels bliuwe. Foar dy opfetting wringe 
guon minsken har somtiden yn de nuverste bochten. 
 
(1) Der binne Friezen dy’t leaver 
‘nútsjesmoar’ op de bôle smarre as 
pindakaas. Der binne ek 
Nederlânsktaligen dy’t ynstee fan jam 
leaver smeerooft1) hawwe. 5 

Smaaksellen fernimme gjin ferskil, 
taalgefoelige harsensellen wol. 
Untfanklike typen sjogge wol heil yn 
úthiemske wurden, wat bûnter de taal 
wat better. Oaren wolle net oan al dy 10 

eksoatyske ynslûpsels en betinke by 
need sels in eigentalich klinkend 
wurd foar in nij begryp. 
(2) Eigen wurd earst, fynt de Bond 
Tegen Leenwoorden (BTL). Kleur 15 

komt út it Latyn en soe better wer 
varuw wurde kinne, krekt as yn in fier 
ferline. In muur wie earder in weeg. 
En wêrom hat it Latynske kamer it 
moaie wurd gadem ferkrongen? 20 

Klinkt it Súd-Afrikaanske wurd braai 
yn Nederlânske earen net folle 
fertrouder as barbecue?  
(3) De Bond stiet mear as foarhinne 
yn de belangstelling, mei tank oan 25 

Erik van Muiswinkel, dy’t yn syn 
televyzjeprogramma ‘Tatata!Taal’ in 
spultsje makke hat fan it útfinen fan 
nije wurden. De dielnimmers krije in 
lienwurd te sjen en dan freget er 30 

harren wat in suver Nederlânsk 
alternatyf wêze kinne soe. Kreative 
taalbrûkers komme mei grappige 
betinksels. Mar as Van Muiswinkel 
dêrnei oplêst wat de Bond mei 35 

ynmoed betocht hat, leit elkenien 
krom fan it laitsjen. Orthodontist? 
Tandrechtsteller! Bioscoop? 
Rolprenthuis! 

(4) Lienwurden binne in boarne fan 40 

diskusje. Moatte se altyd negearre 
wurde? Binne se in ferriking fan ús 
taal of ferkringe se krekt wurden dy’t 
hjir harren oarsprong hawwe? De 
BTL fynt it lienen fan wurden 45 

gefaarlik en beskôget it as in slimme 
bedriging foar de eigenens fan de 
wurdskat.   
(5) Salang’t de measte taalbrûkers 
oan de skouders lûke, bliuwt it 50 

fjochtsjen tsjin wynmûnen. Dochs is it 
respektabele Genootschap Onze 
Taal yn 1931 oprjochte om de 
suverens fan it Nederlânsk te 
befoarderjen. Mei klam waard dêrby 55 

it oernimmen fan wurden út it Dútsk, 
saneamde germanismen, tsjingien. 
Germanismen falle ûnder de 
barbarismen. Dat binne wurden of 
útdrukkings foarme nei frjemd 60 

foarbyld en yn striid mei it spesifike 
taaleigene. Mar wat komt net oerien 
mei dat spesifike taaleigene? Wurden 
as liefkozen, leedvermaak, doelmatig 
en tijdschrift waarden eartiids ôfkard, 65 

omdat it germanismen wêze soenen. 
No stroffelet net ien der mear oer. 
(6) Is it dan kâldwettereangst as 
minsken har fersette tsjin wurden fan 
bûten? Sa no en dan bekrûpt jin 70 

dochs it gefoel dat minsken wol hiel 
leafdeleas en barbaarsk mei harren 
taal omspringe. Do hoechst net te 
sizzen datst te shoppen giest mei de 
kids, ast gewoan mei de ‘bern’ te 75 

‘boadskipjen’ giest.  
(7) In feit is dat komplete 
folksstammen shoppen te gek fine en 
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ûnder boadskipjen hiel wat oars 
fersteane – dat is de kofferbak 80 

foltropje by de supermerk. Oaren fine 
it brûken fan in wurd as shoppen 
oanstellerij. 
(8) Modernistyske newspeak liket 
faak it ûnbrekken fan ynhâld 85 

maskearje te moatten. Nim sinnen 
as: ‘De corebusiness fan ús unit is it 
upgraden fan de workflow’ of ‘ús 
policy is dat wy focusje op it 
realisearjen fan ús targets.’ 90 

Poehaskopperij. Set beide oer as ‘wy 
dogge ús bêst’ en de ballon is 
trochpript. Oan de oare kant: wat is 
der mis mei? Elke fûgel tsjotteret 
nei’t syn bek is. Dan hast fuortdaliks 95 

yn ’e gaten watfoar fleis ast yn ’e 
kûpe hast.  
(9) It Frysk begjint ûnderwilens in 
echte wrâldtaal te wurden. It 
bewekjen fan de diken hat gjin doel. 100 

De floedgolf oan frjemde wurden is 
net op te kearen. En de jeugd kriget 
mei de Fryske brijleppel de dochs al 
sloppe brij fol hollânismen foarset. It 
wurdt as in boarterijke besjoen as der 105 

socht wurdt nei ‘geve’ Fryske 
wurden. It leveret listkes op mei 
betochte of yn ûnbrûk rekke wurden, 
sa nuver en apart dat mannich 
Fryskprater der wat om laitsje moat.  110 

(10) Gévismen, sa neamt Anne 
Popkema de wurden dy’t er mei syn 

Taalburo garre en wêr’t it argumint 
‘geef Frysk’ swierder by weaget as 
begryplikens. In pear resultaten: 115 

‘snoadfoan’ foar smartphone, 
‘tsjilredens’ foar skeelers en ‘sjoddy' 
dat lyk stiet oan see you. 
(11) It hoege op foarhân gjin 
kânsleaze betinksels te wêzen. Mei 120 

de hjoeddeistige rappe media is it 
wol deeglik mooglik om in wurd 
bewust te lansearjen of yn de kikert 
te setten. Dat hat de Ried fan de 
Fryske Beweging ek tocht, doe’t dy it 125 

publyk op itnijs.nl frege nei de 
moaiste Fryske wurden út in rige dy’t 
op harren website stie. ‘ferpofamtner’ 
(Nederlânsk: weigerambtenaar) 
waard útroppen ta winner. De Ried 130 

brûkt it wurd al langer en 
konstatearret dat it troch oaren 
oernommen wurdt, sa ek troch 
Omrop Fryslân.  
(12) Wurden (wer)yntrodusearje, dat 135 

kin. Mar wurden tsjinhâlde, wurket 
net. Sawol foar âlde as nije wurden 
jildt, dat gewenning in grutte rol 
spilet. Alle wurden binne op in stuit 
foar it earst brûkt. Wat faker ast in 140 

wurd tsjinkomst, wat gewoaner oft it 
wurdt. Wurden binne wat dat oangiet 
krekt minsken. En wolkom of net, se 
binne der gewoan. 

 
naar: Fedde Dijkstra, Leeuwarder Courant, 4 februari 2012 
 

 
 

noot 1 It wurd smeerooft (jam) wurdt útsprutsen as ‘smeer-ooft’. 
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Tekst 3 

 
In popkonsert is in sosjaal barren 
 
Der trochhinne prate by popkonserten: de iene docht it gewoan, de oare hat der 
in ôfgryslike soad argewaasje fan. Der binne sels lûden om sok gedrach ôf te 
straffen mei in bierdûs. 
 
(1) Kwetter, kwetter, kwetter. Oer it 
kletsen by konserten wurdt 
regelmjittich klage. Der binne sels 
artysten dy’t harren optreden dêrom 
stillizze, yrritearre troch it leven en 5 

troch it feit dat de besikers elkoar 
blykber wichtiger fine as de artyst. In 
artyste-ego is gau kwetst. 
(2) Wêrom wurdt dat dochs dien, dat 
kletsen? Om’t de situaasje der om 10 

freget. It fenomeen docht him amper 
foar yn teatersealen, dêr’t it publyk 
keurich op in rychje op de stoel sit. It 
komt foar yn typyske popsealen dêr’t 
de besikers steane, omrinne, in 15 

bierke oan de bar efter yn de seal 
bestelle.  
(3) De konsertseal sa’t wy dy hjoed-
de-dei kenne, is noch net iens sa hiel 
âld. Noch mar in pear ieuwen lyn wie 20 

it folslein normaal om by muzykútfie-
ringen of teaterfoarstellingen gewoan 
om te rinnen, te kletsen, te frijen as it 
sa útkaam en om lûd kommentaar te 
jaan op wat him op it poadium 25 

ôfspile. Pas yn de rin fan de 
njoggentjinde ieu feroare dat en 
waard it publyk fersocht om stil te 
wêzen. Op himsels net ferkeard 
fansels, want guon saken komme 30 

better ta harren rjocht by stilte en 
oandacht. 
(4) Yn syn boek How music works 
giet David Byrne, ea foarman fan de 
Talking Heads, no produktyf solo-35 

artyst en in bysûnder skerpsinnich 
kritikus, yn op dy ûntjouwingen. Hy 
redenearret mei rjocht en reden dat 

de romte dêr’t de muzyk yn klinkt, hjir 
in trochslachjaande rol yn spilet. De 40 

muzyk dy’t wy yn it Westen 
‘spiritueel’ neame, is perfoarst net 
ritmysk kompleks en is de iennige 
muzyk dy’t goed klinkt yn katedralen 
mei harren lange galmtiid. Afrikanen 45 

hawwe in hiel oar idee oer spirituële 
muzyk: de ritmyske kompleksiteit 
dêrfan docht it hiel goed yn it iepen 
fjild. 
(5) De komposysjes fan Wolfgang 50 

Amadeus Mozart wienen yn syn tiid 
yn salons te hearren, dêr’t de 
útwrydske jurken fan de dûnsjende 
madammen soargen foar it dimjen 
fan it lûd. Dêrmei wie it in folle 55 

gaadlikere omjouwing foar de 
komplekse, sierlike eigenskippen fan 
Mozart syn muzyk. In resinter 
foarbyld fan it effekt fan romte op 
muzyk is dat fan de ûnbidich 60 

stampende gabber of hardcore. Dy 
ûntjouwing fan beide muzyksoarten 
hat te krijen mei de feroaringen yn it 
drugsgebrûk mar ek mei it plak: 
grutte, galmjende sporthallen, dêr’t 65 

alle subtiliteit yn galm weiwurdt. 
(6) Byrne syn eigen band Talking 
Heads makke yn de jierren tachtich 
diel út fan in fruchtbere generaasje 
New Yorkse bands dy’t harren 70 

ûnderkommen fûnen yn ferfallen, 
lange, smelle fertrekken dy’t wurken 
as reagearbuis en katalisator fan 
alderhanne spannende 
ûntwikkelingen. Inkeld in lyts part fan 75 

it publyk koe de band sjen, de rest 
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hong efteryn oan de bar of by it 
poolbiljert. En ried ris wat se dêr 
dienen? Dat soarge krekt foar in 
ynformele sfear. En fansels bliek nei 80 

ôfrin fan it konsert faak dat krekt 
dejingen dy’t by it poolbiljert stienen 
te kletsen, wol deeglik goed harke 
hienen. 
(7) Want dat is it. Prate ûnder in 85 

konsert betsjut net dat men gjin 
oandacht hat, it is net in teken fan 
desynteresse. It is presys wêr’t de 
romte om freget. In trochsneed 
poppoadium is in plak om te harkjen 90 

en om oare minsken te treffen, by te 
praten, in bierke te drinken. Dat krijt 
men no ienris yn in seal sûnder 
sitplakken en mei in bar. Sa’n konsert 
hat ek in sosjale funksje. 95 

(8) De seal diktearret de situaasje. 
En dy seal is op dat stuit net allinne 
fan de sealeigner, de organisator en 
de artyst. Dy is ek fan de besikers 
dy’t betelle hawwe en it is arrogant 100 

om fan harren te ferwachtsjen om net 
te dwaan wêr’t de romte eigentlik om 
freget. Dêr moat men de program-
mearring op oanpasse. Hiel ferstille 
muzyk, teare elektroanika, serieuze 105 

singer-songwriters? Dat moat dan 
miskien mar yn in oar soart romte. 
(9) Boppedat binne der noch 
alderhanne oare foarmen fan 
gedrach dêr’tst gefoelige 110 

kollegakonsertgongers mei foar de 
holle stjitte kinst, fan twitterjen oant 
en mei it meitsjen fan foto’s en it 
balten fan fersyknûmers. Doe’t op it 
webstek fan it Amerikaanske blêd 115 

Rolling Stone in listke fan steurende 
aktiviteiten stie, krige de auteur yn de 
reaksjes fuort in feech út ’e panne: 
net sa seure, in konsert moat noflik 
wêze en as wy allegearre in bytsje 120 

rekken mei elkoar hâlde, wurdt it ek 
noch gesellich. 
(10) Sa is it fansels. En der is noch in 
útwei. Luutzen Dijkstra, oftewol 
Johnnygoody, singer-songwriter út It 125 

Surhústerfean dy’t no yn Berlyn sit, 
sil it folslein mei my iens wêze. Hy 
hat al tiden argewaasje fan al dat 
leven. Mar hy hie by in resint 
optreden by Podium Asteriks yn 130 

Ljouwert, it goede antwurd: hy spile 
in nûmer folslein sûnder fersterking, 
en lei dêrmei it publyk it swijen op. 
As it echt moat, twing dy stilte mar ôf. 
It leafst mei kwaliteit. 135 

 
naar: Jacob Haagsma, Leeuwarder Courant, 1 februari 2013 
 
 
 

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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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1 Serious gaming 

 
1p 1 Wat is de wichtichste funksje fan alinea 1 foar de tekst? 

A Alinea 1 is in gearfetting. 
B Alinea 1 is in konklúzje. 
C Alinea 1 jout de oanlieding. 
D Alinea 1 jout de probleemstelling. 
 

1p 2 Sitearje it sindiel dat de kearn fan alinea 2 foarmet. 
 

1p 3 Wat is it ferbân tusken de sinnen “De Japanners … yn Amsterdam.”  
(r. 35-36) en “Yn Tokyo … te kommen.” (r. 37-40)? 
De twadde sin 
A is in foarbyld by wat yn de earste sin beweard wurdt. 
B leit út wat yn de earste sin bedoeld wurdt. 
C lûkt in konklúzje út wat yn de earste sin sein wurdt. 
D sprekt tsjin wat yn de earste sin steld wurdt. 
 
“It efterhelle imago fan de game-yndustry kin dus al lang de jiske-amer 
yn.” (r. 13-15) 

2p 4 Neam twa foarbylden fan dat efterhelle imago. Helje dyn antwurd út de 
alinea’s 1 oant en mei 4. 
 

1p 5 Sitearje de sin dy’t in definysje fan ‘serious games’ jout. 
 

1p 6 Hokker wurd omskriuwt de aktiviteit dy’t oan it eigentlike ûntwerpen 
foarôfgiet? Helje dyn antwurd út alinea 6. 
 

2p 7 Neam twa foardielen fan it spultsje dat Grendel Games ûntwikkele hat 
foar bern mei in serebrale parese (alinea 7). 
 

1p 8 Sitearje út de tekst in oar wurd foar ‘laparoskopy’ (r. 174). 
 
Grendel Games operearret ynternasjonaal. 

2p 9 Jou de twa foarbylden dêrfan dy’t yn de tekst neamd binne. 
 

2p 10 Yn hokker trije alinea’s wurdt mear ferteld oer in tal serious games dy’t 
Grendel Games ûntwikkele hat? 
 

2p 11 Wêryn ferskilt de doelgroep út alinea 8 mei de earder neamde 
doelgroepen? 
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1p 12 Wat hat de skriuwer as wichtichste skriuwdoel foar eagen? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
 
 

Tekst 2 Drinkende bern: sloppe âlden 

 
“It is altyd itselde ferske.” (r. 1) 

1p 13 Omskriuw mei eigen wurden wat dat ferske ynhâldt. 
Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 14 Wat is it ferbân tusken “Mar freegje … se drinke.” (r. 6-9) en de alinea’s 2 
en 3? 
Yn de alinea’s 2 en 3 
A bringt de skriuwster in nuansearring oan by de bewearing. 
B ferbynt de skriuwster in konklúzje oan de bewearing. 
C leit de skriuwster út hoe’t se by de bewearing komt. 
 

1p 15 Wat wie neffens alinea 4 de reaksje fan Petra Hoekstra op de 
ûnderfiningen fan de skriuwster? 
A Se lei de redenearring fan âlden út. 
B Se naam it op foar de bern. 
C Se tocht dat der neat oan te dwaan is. 
D Se wie der net al te besoarge oer. 
 
“Mar blykber leinen dy har der dochs by del, dat harren eigen jonge de 
iene nei de oare jûn smoardronken thúskaam.” (r. 24-27) 

2p 16 Neam twa redenen wêrom’t âlden hjir neffens Hoekstra net folle tsjin 
ûndernimme. 
 
“En sjoch … dyn bern.” (r. 41-46) 

1p 17 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwster hjir? 
A irony    
B metafoar 
C paradoks 
D understatement 
 

2p 18 Sitearje út alinea 6 de sin dêr’t de skriuwster in objektyf argumint yn jout 
foar it ferbieden fan alkohol oan jongeren. 
 

Pagina: 86Voor 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-1017-a-14-1-o 4 / 5 lees verder ►►►

1p 19 Fan wa binne de wurden yn it tekstpart “Tsjin in … of acht.” (r. 59-66)? 
A fan âlden 
B fan jongeren 
C fan Petra Hoekstra 
D fan skriuwster Jantien de Boer 
 

1p 20 Wat is neffens de skriuwster it swakke punt fan de jongeren? 
 
Yn alinea 7 draacht de skriuwster in oplossing oan om it alkoholgebrûk 
ûnder jongeren oan te pakken. 

2p 21 Hokker twa eleminten befettet har oplossing? 
 
“As in puber fan syn âlden net drinke mei, leart er dat er om frisdrank 
freegje moat.” (r. 75-78) 
Yn alinea 8 neamt de skriuwster lykwols in probleem. 

1p 22 Hokker probleem neamt sy?  
 
De skriuwster jout yn de alinea’s 7 oant en mei 9 in seistal negative 
kwalifikaasjes oangeande it hanneljen fan âlden dy’t it brûken fan alkohol 
by jongeren net ferbiede. 

3p 23 Notearje 5 kwalifikaasjes. 
 
Teksten kinne bestean út: 
1 feiten 
2 mieningen fan oaren 
3 de miening fan de skriuwer 

1p 24 Wat komt foar yn dizze tekst? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 25 Wat is de haadgedachte fan de tekst? 
A Alden en bern dy’t beide alkohol drinke, binne beide superstom. 
B Alden fan wa’t de bern op jonge leeftyd alkohol drinke meie, binne 

slop. 
C Alden moatte jongeren ferbiede om alkohol te drinken oant se âld 

genôch binne om ûnôfhinklik in kar te meitsjen. 
D Alkohol bringt net te ferhelpen skea ta oan it brein fan jongeren. 
 

1p 26 Watfoar tekstsoarte is de tekst ‘Drinkende bern: sloppe âlden’? 
A It is in riddenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
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Tekst 3 Help, de fyts ferhippet 

 
1p 27 Wat is it ferbân tusken “De measte … thús dwaan.” (r. 15-17) en  

“Fyts op … is makke.” (r. 17-19)? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in redenjouwend/oarsaaklik ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Yn alinea 1 stiet dat der yn Nederlân gjin demokratysker ferfiermiddel is 
as de fyts. 

1p 28 Sitearje de sin út de alinea’s 2 oant en mei 6 dy’t dat demokratyske 
aspekt werjout. 
 
“Mar it nivellearjende fan de fyts, it oer-Nederlânske elemint, ferdwynt ek.” 
(r. 70-72) 

1p 29 Wêr docht dat út bliken? 
 
Dizze ynlieding heart by de fragen 30 en 31. 
Kuipers en Van der Laan pleitsje yn de alinea’s 8 oant en mei 12 beide 
foar it ‘gewoan’ hâlden fan de fyts. 

1p 30 Hokker argumint jout Kuipers yn alinea 10? 
2p 31 Hokker twa arguminten jout Van der Laan yn de alinea’s 11 en 12? 

 
1p 32 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de tekst? 

A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oertsjûgje 
 

1p 33 Hoe wurdt de titel ‘Help, de fyts ferhippet’ it bêste ferklearre? 
A De fyts wurdt hieltyd mear in artikel foar in bepaalde maatskiplike 

klasse. 
B De fyts wurdt yn Nederlân hieltyd faker troch de auto ferfongen. 
C De fyts wurdt ynternasjonaal in hieltyd wichtiger ferfiermiddel. 
D De fyts wurdt te djoer foar de gewoane man. 
 
 

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 

 
Serious gaming 

 
(1) Serious games hawwe alles te 
krijen mei it spulelemint, mar 
binne tagelyk bloedserieus. Tim 
Laning stiet tegearre mei syn 
sakepartner Jan-Jaap Severs mei 5 

it bedriuw Grendel Games oan ’e 
widze fan ‘games that can 
change the world’. Revalidaasje 
nei in slim ûngelok, de operaasje-
feardigens fan sjirurgen of sels de 10 

lêste moannen fan jins libben: it 
kin allegearre ferbettere wurde 
mei in serious game. It efterhelle 
imago fan de game-yndustry kin 
dus al lang de jiske-amer yn. This 15 

is serious business. 
(2) De hearen fan Grendel 
Games wienen de earste hierders 
fan de Blokhúspoarte yn 
Ljouwert. Dêr út wei ûntwikkelet it 20 

bedriuw games dy’t oer de hiele 
wrâld ferkocht wurde. In soad 
minsken út de Rânestêd freegje 
gauris oan Laning wêrom’t er 
dochs yn it Noarden bliuwt. Op de 25 

iene of de oare wize is de reis nei 
Fryslân ta altyd langer as 
oarsom, mar yn in mondiale merk 
as de game-yndustry docht ôfstân 
der net ta.  30 

(3) Yn de wike fan it ynterview 
ûntfangt Laning krekt in groep 
Japanners dy’t ynteressearre is 
yn wat Grendel Games ûntwerpt. 
De Japanners binne foar harren 35 

gefoel noch altyd yn Amsterdam. 
Yn Tokyo docht men der ommers 
ek twa oeren oer om fan de iene 
kant fan de stêd nei de oare kant 
te kommen. “De klant ynteres-40 

searret it net út hokker plak wei 
oft wy wurkje. It wichtichste oan 

dizze yndustry is datst digitaal 
distribuearrest. Dat giet oer alle 
grinzen hinne”, sa seit Laning. “It 45 

iennichste datst nedich hast, is in 
goede ynternetferbining.” 
(4) Genôch oer de ôfstân, want 
dy diskusje jout eins oan hoe 
tradisjoneel yn Nederlân noch 50 

tocht wurdt oer de brânzje dêr’t 
Grendel Games yn operearret. Yn 
de rest fan de wrâld is de game-
yndustry al lang in miljoenesaak. 
Dat it yn ús lân sa lang duorret 55 

om soks op poaten te setten, 
komt neffens Laning oan de iene 
kant troch it behâldende 
ynvestearringsklimaat, oan de 
oare kant troch it imagoprobleem 60 

fan de business: “Kompjûter-
spultsjes wienen foar minsken 
dy’t yn it tsjuster op de souder 
dagen oanien efter harren skerm 
sieten. Dy tiid hawwe we hân.” 65 

(5) Om fan dat imago ôf te 
kommen, is de term ‘serious 
games’ yn it libben roppen. It 
binne games dy’t harren rjochtsje 
op it oanlearen fan bepaalde 70 

hannelingen en feardichheden. It 
spulelemint makket dat wat eins 
nochal saai is om te dwaan, krekt 
al ynteressant. It Amerikaanske 
ministearje fan Definsje frege 75 

Grendel Games bygelyks om in 
spul te meitsjen foar oarlochs-
feteranen dy’t oan har ynset 
bliuwend lichemsletsel oerhâlden 
hienen. It revalidaasjeproses is 80 

faak pynlik en freget om 
regelmjittich oefenjen. Om de 
pine fan de bewegingen te 
ferlichtsjen ûntwikkele Grendel 
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Games in spul dat neist de 85 

needsaaklike bewegingen ek in 
berop docht op de spulfantasije. 
Sa wurde dus tagelyk de lofter- 
en rjochterharsenhelte brûkt: 
yntelliginsje versus emoasje.  90 

Krekt dy emoasje is fan grutte  
betsjutting yn in revalidaasje-
proses. By eltse pynlike 
beweging dy’tst makkest, wurdst 
weromfierd nei de oarsaak fan dy 95 

pine. Troch de rjochterhelte fan 
de harsens te triggerjen mei in 
spultsje (belibbing), is de 
revalidaasjepasjint op in oare 
wize mei syn trauma dwaande. 100 

Omdat de bewegingen fan de 
spiler ek de skoare beynfloedzje, 
kriget de feteraan in firtuele 
beleanning foar syn revalidaasje-
wurk. Dat motivearret om oan it 105 

trenen te bliuwen. Neffens Laning 
giet it om dy inerlike motivaasje. 
“De ferplichte hannelingen moatte 
eins noflik wurde om te dwaan, 
dat kreëarrest troch der in 110 

spulelemint oan te ferbinen. By it 
ûntwikkeljen fan dy games giet it 
dêrom net allinnich mar om in 
technysk ûntwerp, mar ek om 
psychology, bewegingslear, 115 

kommunikaasje, sosjology en 
kulturele antropology. Al dy 
fasetten meitsje diel út fan 
gaming en dêr is in ûntwikkelder 
mei dwaande.” 120 

(6) Yn de medyske wrâld nimme 
ûntwikkelingen fan serious games 
in flecht. Earder ûntwikkele 
Laning in game foar jonges dy’t 
de sykte fan Duchenne hawwe. 125 

Dat is in soarte fan oandwaning 
oan de spieren en it is fan it 
grutste belang dat de longfunksje 
stimulearre wurdt. “Dat wurdt dien 
troch geregeld op in ballontsje te 130 

blazen, mar der binne fansels 

ynteressantere dingen foar te 
betinken.” Dit soarte fan dingen 
betinkt it team yn in brainstoarm-
sesje. “Wy kamen út op in blaas-135 

ynstrumint dat gewoanwei by 
alkoholkontrôles brûkt wurdt. Wy 
hawwe dat yn in piloatehelm 
fêstmakke en ûntwikkelen in Top 
Gun game dêr’t pasjinten it 140 

fleantúch by bestjoere mei de 
azem.” Dwaande wêze mei jins 
sykte, sûnder dat men jin 
dwaande hâldt mei jins sykte: 
inerlike motivaasje. 145 

(7) Minsken mei serebrale 
parese, in bewegingsstoarnis yn 
de harsens, moatte in soad trene 
op balâns. Der binne in soad 
fysioterapeutyske hannelingen 150 

foar te betinken. “Dy’t oer it 
algemien nochal saai binne”, sa 
seit Laning. Syn team ûntwikkele 
in game dêr’t bern by op in 
beweechber platfoarm sitte. Op in 155 

byldskerm sjogge se dat se op de 
rêch fan in draak fleane. Se 
moatte poststikken ôfleverje by 
elfkes en ierdmantsjes. Dat 
dogge se mei de bewegingen fan 160 

harren lichem. As se it net goed 
dogge, dan draait de draak him 
om en helpt se of straft se. Der sit 
in soad spanning yn it spultsje. 
Dat motivearret de bern om it te 165 

spyljen. Omdat tagelyk alle 
ynformaasje fan de bewegingen 
digitaal registrearre wurdt, kin de 
fysioterapeut spesifyk wurkje oan 
probleemgebieten. 170 

(8) It nijste projekt dêr’t Laning 
mei dwaande is, is in opdracht 
fan it sikehûs yn Grins. Dokters 
dy’t laparoskopy útfiere, moatte in 
hiel soad oefenje. De 175 

knoopsgatsjirurgy, dêr’t de dokter 
mei twa gatsjes yn it liif fan de 
pasjint in operaasje by útfiert, 
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freget om spesifike hannelingen. 
“Der binne simulatoaren, mar 180 

dêrmei docht de sjirurch wat er 
de hiele dei al docht, dat is net 
ynteressant. Wy binne frege om 
dêr wat nijs foar te betinken.”  
Dêrmei bringt Grendel Games 185 

wat op de merk dat troch it 
Amerikaanske sakeblêd Forbes 

as ‘one of the top 10 games that 
can change the world’ betitele 
wurdt. Troch in spultsje te 190 

ferbinen oan de bewegingen dêr’t 
in sjirurch him op talizze moat, 
krijt oefenjen in hiel oare 
betsjutting. Serious gaming: der 
giet in wrâld foar dy iepen. 195 

 
 
nei: Marieke Vinckers, de Moanne, nûmer 1, juny 2011 
 
 

Tekst 2

 
Drinkende bern: sloppe âlden 

 
Pubers drinke faak en in soad en âlden litte dat ta. Jantien de Boer ferdigenet yn 
it ûndersteande artikel de stelling dat ynskiklikens oangeande it brûken fan 
alkohol klearebare bernemishanneling is. 

 
(1) It is altyd itselde ferske. Ast yn 
samar in coffeeshop jongeren 
ynterviewe wolst oer blowen, fersjitte 
se fan kleur. Want o wee, as harren 
âlden derefter komme dat se hasj 5 

smoke. Mar freegje se nei alkohol, en 
de stoere ferhalen komme los. Gjin 
probleem. Heit en mem witte dochs 
wol dat se drinke. 
(2) Drank is foar gâns jongeren fan 10 

tolve oant achttjin gewoan wurden, 
konstatearret Petra Hoekstra. Sy hat 
yn har funksje as bernerjochter faak 
te krijen mei pubers dy’t op in jûn 
fjirtjin oant fyftjin pilskes dronken 15 

hawwe en dy’t dan op har freegjen 
dêroer as reaksje jouwe “Och, dat falt 
dochs wol ta?” 
(3) Jierren lyn seach ik yn in Fryske 
bierkeet jonges fan fyftjin, sechstjin, 20 

santjin jier âld. Se seagen derút as 
foel it kwartsje net mear. En ik koe 
my net yntinke dat it harren heiten en 
memmen neat die. Mar blykber 
leinen dy har der dochs by del, dat 25 

harren eigen jonge de iene nei de 
oare jûn smoardronken thúskaam. 
(4) Petra Hoekstra wie eins net 
fernuvere, doe’t ik har dat fertelde. 
“Alden tinke dat alkohol der no 30 

ienkear by heart”, sei se. “Dy sizze: 
‘Ik haw leaver dat se thús drinke as 
earne oars.’ Of se freegje: ‘Wat moat 
ik dan? Moat ik it gewoan ferbiede?’” 
(5) “Wy dienen it earder ek”, hear ik 35 

heiten al roppen. “Wy stienen eartiids 
mei in tintsje op kemping Appelhof op 
Skylge. Wy bouden muorren fan ús 
kratsjes en leinen kuierpaden fan 
bierdoppen oan.” Dat kloppet, soe ik 40 

dêrop sizze wolle. En sjoch ris wat 
der fan dy telâne kommen is. Blykber 
hat al dat bier in net te ferhelpen 
skea tabrocht oan dyn harsens en 
doarst no net iens mear nee te 45 

sizzen tsjin dyn bern. 
(6) Wittenskippers stelle al jierren dat 
alkohol it jonge brein oantaast: 
oermjittich alkoholgebrûk troch 
jongeren kin skealik wêze foar it  50 
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ûnthâld, foar tinkprosessen en de 
selskontrôle. En ast soks witst, be-
stiet der eins mar ien opfiedings-
strategy: net drinke oant dyn sechs-
tjinde. Of miskien sels wol oant dyn 55 

achttjinde, oantst âld genôch bist om 
dyn eigen kar te meitsjen en dy net 
meislepe te litten troch dyn freonen. 
Tsjin in bern dat nei in feestje giet, 
sizze dat it op syn meast twa bierkes 60 

hawwe mei, is flauwekul. Pyt bestelt 
in rûntsje, Kees ek, en Anneke en 
dêrnei Sabine. Rop dan mar ris as 
fyftjinjierrige datst gjin bier mear 
hawwe wolst mar kola. Twa pilskes 65 

wurde fjouwer, of seis, of acht. 
Pubers litte harren meislepe, pubers 
wolle net ôfwike. En ienris thús hingje 
se koarjend boppe de wc-pot en 
sizze se de oare moarns dat se it 70 

noait wer dwaan sille. 
(7) Ast it sa besjochst is dy 
ynskiklikens klearebare bernemis-
hanneling. Folle better is it om in 
bern te learen om ‘nee’ te sizzen. As 75 

in puber fan syn âlden net drinke 
mei, leart er dat er om frisdrank 

freegje moat. Ast fan jongs ôf oan 
gjin alkohol nimst, witte de freonen 
dat gau genôch en hoechst ek gjin 80 

goed bedoelde oanbiedingen mear ôf 
te slaan. 
(8) Ben Lebescue fan Ferslavings-
soarch Noard-Nederlân sei earder 
dat er hopet dat it gedrach fan jonge 85 

drinkers en harren âlden beynfloede 
wurde kin. Dat wurdt in lange wei, 
tocht ik tryst, mei in âlde ôflevering 
fan Puberruil yn gedachten. Ien fan 
de haadrolspilers kearde nei in wike 90 

yn de stêd werom op de pleats. “Moai 
datst der wer bist”, sei heit wylst er in 
fleske bier foar syn soan op de tafel 
delsette. 
(9) Idioat. Mar sis dat tsjin de âlden 95 

dy’t in bern fan alve by it krystdiner 
shandy jouwe mei 1% alkohol deryn. 
Superstoer fansels. Mar net 
ûnskuldich. Troch al dy heisa om dat 
stoere 1%-drankje jouwe jo bern 100 

ûnbedoeld it boadskip mei dat 
alkohol super is. Supercool, yn stee 
fan superstom. En superslop. 
 

nei: Jantien de Boer, Leeuwarder Courant, 24 desimber 2011 
 
 

Tekst 3 

 

Help, de fyts ferhippet 
 

(1) Yn Nederlân is der gjin 
demokratysker ferfiermiddel as de 
fyts. Wy hawwe allegearre ien en dy 
sjocht der min ofte mear itselde út. Of 
better sein: seach.  5 

(2) Oant in pear jier tebek wienen der 
trije soarten fytsen: in manljusfyts, in 
frouljusfyts en in racefyts. En dan 
fansels yn ferskillende maten. Elk 
merk hie wol syn eigenaardichheden, 10 

mar dêr’t it om gong – it frame en de  

tsjillen – bleau itselde. 
(3) Ik hâld fan de fyts. De ienfâld 
derfan is prachtich. Dy ienfâld is ek 
yn de technyk werom te finen. De 15 

measte rûtinereparaasjes kinst 
gewoan thús dwaan. Fyts op ’e kop, 
it goede ark derby en de bân is plakt 
of it ljocht is makke.  
(4) Nederlân is in fytslân. Elkenien 20 

hat in fyts, in soad minsken mear as 
ien. Der binne goed achttjin miljoen 
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fytsen yn ús lân. Bûtenlanners 
fernuverje har faak oer al dy fytsen. 
Nederlanners fernuverje har oan de 25 

oare kant oer de minne 
omstannichheden dêr’t fytsers fan te 
lijen hawwe yn it bûtenlân. 
(5) Utsein dat in fyts estetysk 
ferantwurde is, is er dat ek yn etyske 30 

sin. Fytsen is miljeufreonlik en sûn. 
Boppedat is it nivellearjend, elkenien 
is gelyk: fan keninginne oant 
fabryksarbeider, efkes binne se op 
gelikens nivo. Want harren auto’s 35 

sille nei alle gedachten in soad 
ferskille, harren fytsen net. 
(6) Dêrneist hat de fyts wat licht-
anargistysks. In fytser siket altyd nei 
it koartste paad, efkes oer de stoepe, 40 

efkes tsjin it ferkear yn. En altyd 
delsette op it plak dêr’tst wêze 
moatst. Oft dêr no fytsen stean meie 
of net.  
(7) Sosjologe Giselinde Kuipers hat 45 

beskreaun hoe’t de fyts in nasjonaal 
symboal fan Nederlân wurde koe. De 
fyts wie de utering fan de boargerlike 
middenklassekultuer dy’t jierrenlang 
yn Nederlân hearske. Dat byld paste 50 

perfekt by de Nederlânske foarkar 
foar macht-sûnder-opskik, de macht 
dy’t net sjen litte wol dat er machtich 
is. Doch mar gewoan, dan dochst al 
gek genôch. Dat Nederlân sa plat is 55 

as in dûbeltsje holp fansels ek mei 
oan de populariteit.  
(8) Mar der wurdt knabbele oan de 
Nederlânske fytskultuer. Krekt troch 
dy populariteit. De fyts is net mear it 60 

ienfâldige ding dêr’t Jan en alleman 
him op ferpleatst. De fyts is net mear 
populêr, mar hip. De âlderwetske 
Gazelle of Batavus ferliest hieltyd 
mear terrein oan bakfytsen, fytsen 65 

mei in bakje foarop, lowriders en al 
dy oare farianten.  
(9) Dat dêrmei de estetyske ienfâld 
fan de fyts ferlern giet, is noch dêr 

oan ta. Mar it nivellearjende fan de 70 

fyts, it oer-Nederlânske elemint, 
ferdwynt ek. Der is foarich jier yn 
Amsterdam konstatearre dat it 
brûken fan de fyts yn de stêd flink 
tanimt. Mar net elkenien pakt no 75 

faker de fyts. Benammen âlderen en 
de minsken mei hegere ynkommens 
fytse no mear as foarhinne. Kuipers: 
“Dat hâldt yn dat begoedige 
Amsterdammers op dit stuit faker 80 

fytse as ynwenners mei lege ynkom-
mens.” De Nederlânske fytskultuer 
driget te ferdwinen en oan te sluten 
by de ynternasjonale. 
(10) Want ek yn it bûtenlân wurdt 85 

fytst, al is it net sa’n soad. Fytsen is 
yn Grut-Brittannië of de Feriene 
Steaten wat foar de kulturele 
foarhoede, dy’t graach duorsum 
dwaande wêze wol. It is dêr hip en 90 

net krekt as by ús in massaferskyn-
sel. It is ûnderdiel wurden fan de 
kosmopolityske boppelaach. Kuipers 
leit út dat kultuerferskynsels hieltyd 
mear ynternasjonaal wurde. De hippe 95 

Nederlanner hat mear mei de hippe 
Dútser of Frânsman mei in like heech 
opliedingsnivo as mei de postboade 
of fabryksarbeider. Sy sjocht yn it 
feroarjen fan it brûken fan de fyts in 100 

symboal fan de skieding tusken 
boppe- en ûnderlaach yn de 
maatskippij. De rike, bewuste en 
hippe Nederlanner pakt it leafst de 
fyts, wylst Jan mei de pet de auto 105 

nimt. Kuipers pleitet dêrom foar it 
‘gewoan’ hâlden fan de fyts. 
(11) En wêrom ek net? As earste om 
in persoanlike argewaasje fan my 
fuort te nimmen. Al dy kuorkes mei 110 

blommen en dy bakfytsen nimme te 
folle plak yn, sadat der yn it rek noch 
wol romte is foar myn foartsjil, mar 
net foar myn frame. Of ik moat it 
risiko nimme dat ik de remkabels wer 115 

reparearje moat. 

Pagina: 94Voor 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-1017-a-14-1-b 7 / 7 lees verder ►►►

(12) Wichtiger is fansels it behâld fan 
nasjonaal erfgoed. Dat soe it kabinet 
wol oansprekke moatte. Nettsjin-
steande alle besunigingen binne 120 

monumintesoarch en folkskultuer gjin 
ûnderwerp fan diskusje. Dus kin dat 
bêst in rêdingsplan lije. In lytse 
subsydzje foar in gewoane fyts? In 
postbus 51-kampanje? Of in 125 

ferplichting op it brûken fan in 
simpele fyts foar amtners?  
(13) Wy moatte fluch hannelje, oars 
heart it oer-Nederlânske byld fan de 
bealgjende fytser dy’t yn waar en 130 

wyn troch in polder fytst, ta it ferline. 
Dat kin dochs net? Dêrom moat de 
Nederlânske fytskultuer op de 
Unesco-wrâlderfgoedlist. 

nei: Henk van der Laan, Friesch Dagblad, 5 novimber 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 
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  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1  Sosjale media yn Fryslân as generaasjeprobleem 

 
1p 1 Mei hokker wurden soest de lêste sin fan alinea 1 it bêste ôfmeitsje 

kinne? 
A … de gemeente mear bekendheid jaan kinne? 
B … de ynstelling mei de prachtige kolleksje mear bekendheid jaan  

 kinne? 
C … de kolleksje yn it bûtenlân mear bekendheid jaan kinne? 
D … de nije kolleksje mear bekendheid jaan kinne? 
 

2p 2 Neam fjouwer wurden út alinea 2, dêr’t út bliken docht dat it haad fan de 
ôfdieling automatisearring neat yn it brûken fan ynternet sjocht. 
 

1p 3 Watfoar soarte argumint brûkt de ICT-man yn alinea 2? 
A Hy brûkt in autoriteitsargumint. 
B Hy brûkt in emosjoneel argumint.  
C Hy brûkt in etysk argumint. 
D Hy brûkt in objektyf argumint. 
 
“It aparte … nij binne.” (r. 40-42)  

1p 4 Sitearje út alinea 4 it sinpart dat de oarsaak fan dy ûntwikkeling 
omskriuwt. 
 

1p 5 Wat is it ferbân tusken “Mar troch … brûkt wurde” (r. 44-47) en  
“dat hat … wêze kin.” (r. 48-50)? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
D It is in opsomjend ferbân. 
E It is in tsjinstellend ferbân. 
F It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 6 Watfoar soarte argumint brûkt de skriuwer yn de lêste sin fan alinea 4? 
A Hy brûkt in autoriteitsargumint. 
B Hy brûkt in emosjoneel argumint.  
C Hy brûkt in etysk argumint. 
D Hy brûkt in objektyf argumint. 
 

1p 7 Wêrom binne de minsken yn de leeftydskategory fan 35-65 jier skeptysker 
oer de sosjale media as de jonge minsken? 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 8 Hokker elemint fan Twitter sjogge de kritisy neffens de skriuwer oer de 
holle? Helje dyn antwurd út alinea 6. 
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1p 9 Sitearje út alinea 7 de sin dêr’t it dúdlikst yn oantoand wurdt dat it 
gewoane sosjale ferkear gjin skea ûnderfynt fan de sosjale media. 
 

1p 10 Hoe reagearret de skriuwer op it tredde beswier? 
A De skriuwer beweart it tsjinoerstelde. 
B De skriuwer is it dêr wol mei iens. 
C De skriuwer nuansearret dat beswier. 
D De skriuwer wol net op de kwestje yngean. 
 

1p 11 Hoe reagearret de skriuwer op it fjirde beswier? 
A De skriuwer beweart it tsjinoerstelde. 
B De skriuwer is it dêr wol mei iens. 
C De skriuwer nuansearret dat beswier. 
D De skriuwer wol net op de kwestje yngean. 
 

1p 12 Watfoar achtergrûn hawwe de yn alinea 9 neamde foarmen fan it skeinen 
fan de privacy?  
A Dy hawwe in finansjele achtergrûn.  
B Dy hawwe in kommersjele achtergrûn.  
C Dy hawwe in kriminele achtergrûn.  
D Dy hawwe in politike achtergrûn.  
 
De tapassing fan de sosjale media by de Fryske oerheden ferrint net tige 
flot. 

1p 13 Hokker eardere alinea jout dêr in mooglike ferklearring foar? 
 
Understeande ynlieding heart by de fragen 14 en 15. 
Yn alinea 11 giet it oer it brûken fan de sosjale media troch plysje en 
boarger. 

1p 14 Neam in direkt belang foar de plysje by it brûken fan de sosjale media. 
Brûk net mear as 10 wurden. 

1p 15 Sitearje it sinpart dat de direkte belangen foar de boarger by it brûken fan 
de sosjale media neamt. 
 

1p 16 Hokker skriuwdoelen kinst yn de tekst ûnderskiede? 
A ynformearje en oantrune  
B ynformearje en oertsjûgje 
C ynformearje, oertsjûgje en oantrune  
D oertsjûgje en oantrune  
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Understeande ynlieding heart by de fragen 17 oant en mei 20. 
De tekst kin ferdield wurde yn fjouwer tekstparten: 
Tekstpart 1: alinea 1 en 2 
Tekstpart 2: alinea 3 oant en mei 5 
Tekstpart 3: alinea 6 oant en mei 9 
Tekstpart 4: alinea 10 oant en mei 12 

1p 17 Wat is it ûnderwerp fan tekstpart 1? 
Brûk net mear as 7 wurden. 

1p 18 Wat is it ûnderwerp fan tekstpart 2? 
Brûk net mear as 7 wurden. 

1p 19 Wat is it ûnderwerp fan tekstpart 3? 
Brûk net mear as 7 wurden. 

1p 20 Wat is it ûnderwerp fan tekstpart 4? 
Brûk net mear as 12 wurden. 
 
 

Tekst 2  Dêr giet de paprika 

 
Yn alinea 1 stiet dat neffens Spoelstra de Fryske paprika’s ferdwine 
moatte. Hy jout dêrfoar twa arguminten. 

2p 21 Neam dy twa arguminten. 
 

Spoelstra hat syn takomstbyld skriftlik fêstlein ûnder de titel  
Station Fryslân: van bedrijvenpark naar Solarpark.  

1p 22 Ferklearje dy titel. 
Brûk net mear as 12 wurden. 
 
Foar it sinnepanieleplan ferwachtet Spoelstra finansjele stipe fan de 
oerheid. 

2p 23 Hokker twa oare projekten neamt er as foarbyld fan oerheidsstipe? 
 
Spoelstra wol de sinnepanielen bekostigje mei jild út de ferkeap fan 
oandielen fan enerzjymaatskippij Nuon. Spoelstra fynt dat om twa 
redenen logysk. 

2p 24 Neam dy twa redenen. 
 
Spoelstra set syn plannen yn ‘in grutter perspektyf’ (r. 56).  

1p 25 Wêr bestiet dat perspektyf út? 
Brûk net mear as 12 wurden. 
 
Yn alinea 6 wurdt in tal doelstellingen foar Fryslân yn 2018 neamd.  

1p 26 Hokker doelstelling wol Spoelstra dêroan taheakje? 
 

1p 27 Hokker argumint dat Spoelstra oan it begjin fan de tekst sels brûkt, soe ek 
tsjin syn eigen plannen brûkt wurde kinne? 
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De enerzjyplannen fan Spoelstra drage by oan duorsumheid.  
1p 28 Watfoar foardiel hawwe syn plannen noch mear? Helje dyn antwurd út de 

alinea’s 8 oant en mei 10. 
 
Neffens alinea 3 sjocht Spoelstra noch genôch mooglikheden om Fryslân 
fan de sinne allinne libje te litten. 

1p 29 Helje út de tekst de sin oan dêr’t út bliken docht dat Spoelstra net 
konsekwint is yn syn betooch. 
 
 

Tekst 3  Fytsspoare? 

 
1p 30 Watfoar foardiel biede Berlyn en Eastenryk foar fytstoeristen? 

 
1p 31 Wat is it ferbân tusken alinea 1 en 2? 

A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C It is in opsomjend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“Nederlân, it fytslân by útstek.” (r. 23-24) 

1p 32 Mei hokker wurden wurdt dy karakterisearring werhelle? 
 

1p 33 Wat is it ferbân tusken “It wurdt hast in geunst.” (r. 29-30) en  
“Gjin inkeld … fyts kombinearje.” (r. 30-33)? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C It is in opsomjend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 

1p 34 Wat wurdt bedoeld mei “it” yn r. 35? 
 

1p 35 Wat wurdt bedoeld mei “dizze grutte kâns” (r. 44-45)? 
 
“Wol altyd … natuerfreonlik toerisme” (r. 41-44).  

1p 36 Wa hawwe neffens de skriuwer de mûle altyd yn beide hannen? 
 

2p 37 Yn hokker twa opsichten komt de FStM oerien mei it Eastenrykske 
spoarbedriuw? 
 
NS en Arriva soene in fytsfreonliker belied opsette moatte (alinea 3).  

2p 38 Wat binne neffens de tekst de mooglike oarsaken dat soks net bart? 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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“Dizze reizger lykwols set troch.” (r. 75) 
1p 39 Wat set dizze reizger troch? 

 
1p 40 Ta watfoar tekstsoarte heart dizze tekst? 

A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
 
 
 
 
 

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 

 
Sosjale media yn Fryslân as generaasjeprobleem 

 
(1) Yn de simmer fan 1995 
skreaunen de kranten oer in nije 
foarm fan kommunikaasje tusken 
kompjûters: it ynternet. Yn Amearika 
like it al geweldich populêr te wêzen. 5 

As haad fan in gemeentlike kulturele 
ynstelling seach ik mooglikheden. Dy 
ynstelling wie fierstente min bekend 
en hie in prachtige kolleksje dy’t 
nijsgjirrich wie foar minsken yn it 10 

hiele lân en sels yn it bûtenlân. 
Soene wy net mei ynternet …? 
(2) Mar ja, hoe moast soks? Us mei-
wurkers wiene safier noch net en wa 
soe dat betelje? Mei it haad fan de 15 

ôfdieling automatisearring teach ik 
nei in sympoasium oer ynternet, 
spesjaal foar de kulturele sektor. It 
nije medium hie my al gau yn 'e 
besnijing. Mar op de weromreis fan it 20 

sympoasium die bliken dat ús ICT-
man dêr folslein oars ûnder stie. Hy 
hie al safolle hypes en mislearringen 
op ICT-gebiet meimakke, dêr hearde 
it ynternet grif ek by. No even 25 

populêr, mar oer in pear jier koe dy 
moade ek wer op de dongbult fan de 
skiednis. 
(3) It ôfrûne jier ha ik regelmjittich 
oan 1995 weromtocht. Op dit stuit is 30 

in nije revolúsje yn ús digitale kom-
munikaasje geande, dy’t fergelykber 
is mei de opkomst fan ynternet. De 
aktuele revolúsje ûntstiet troch in 
nije, machtige kombinaasje fan hard-35 

ware en software: de smartphone 
mei de saneamde sosjale media 
lykas Facebook, Twitter, Hyves, 
LinkedIn en Flickr. 
(4) It aparte fan dy nije ûntwikkeling 40 

is dat de ôfsûnderlike eleminten net 
hiel nij binne. ‘Tûke’ telefoans binne 

der al in skoftsje. Hyves en Facebook 
besteane ek al in jiermannich. Mar 
troch it grutskalich oanlizzen fan 45 

bettere netwurken kinne no alle 
sosjale media oeral brûkt wurde en 
dat hat fan de moderne minske in 
wêzen makke dat oeral en altyd 
online wêze kin. De ûntwikkeling fan 50 

smartphones en sosjale media jeie 
elkoar op yn in hieltyd heger tempo. 
Wy kinne it sjen oan de faasje dêr't 
Twitter mei groeid is yn de ôfrûne 
trije jier en oan de spektakulêre groei 55 

fan de ferkeap fan smartphones as 
de BlackBerry en de iPhone fan 
Apple. 
(5) It docht gjin nij dat de sosjale 
media benammen omearme wurde 60 

troch de generaasje dy’t opgroeid is 
mei ynternet, rûchwei elkenien jonger 
as 35 jier. De kategory 35-65 hat de 
grutte feroaring meimakke dy’t de 
yntroduksje fan ynternet feroarsake, 65 

mar kin him meastentiids ek noch in 
wrâld foarstelle sûnder al dat nijs.  
De skepsis fan in part fan dy groep 
oer sosjale media lit in opfallende 
parallel sjen mei de reaksjes fan 70 

deselde leeftydsgroep by de opkomst 
fan ynternet. Hjirûnder behannelje ik 
in oantal fan harren beswieren. 
(6) It earste beswier is dat Twitter en 
de oare sosjale media triviaal binne. 75 

Dy hawwe gjin ynhâld en it is ferdive-
daasje sûnder doel. De minsken dy’t 
dat beswier hawwe, sjogge it ynter-
net foaral as in grutte database, 
dêr’tst allerhanne ynformaasje út 80 

helje kinst. It is harren ûntkaam dat 
de digitalisearring ûnderwilens in nij 
stadium berikt hat, wêrby’t net mear 
ynformaasje, mar kommunikaasje yn 
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kombinaasje mei ynformaasje sin-85 

traal stiet. Twitter en Facebook binne 
yn it foarste plak nije foarmen fan 
kommunikaasje tusken minsken.  
As sadanich moatte se dan ek beoar-
dield wurde, en net op harren ynfor-90 

maasjewearde. 
(7) It twadde beswier is dat gewoan 
sosjaal ferkear skea hawwe soe fan 
sosjale media. Sosjale media wurde 
hieltyd mear yntegrearre yn it ge-95 

woane sosjale ferkear. Facebook en 
Twitter wurde in protte brûkt om 
reklame te meitsjen foar grutte 
eveneminten en lytse ‘tweetups’, 
dêr’t minsken elkoar massaal of yn 100 

lytse groepen moetsje. Kontakten fia 
nije sosjale media en fia gewoan 
sosjaal ferkear hawwe oer it generaal 
deselde útdagingen en kânsen, 
problemen en ferrassingen, mooglik-105 

heden en teloarstellingen. Neffens in 
resint ûndersyk fan Exact Target 
binne sawol de brûkers fan Facebook 
as dy fan Twitter sosjaler (yn de be-
tsjutting dat se faker freonen opsykje 110 

of moetsje) as foardat se dy sosjale 
media brûkten.  
(8) Neffens it tredde beswier binne 
sosjale media in elitêr ferskynsel foar 
de ‘happy few’; se fergrutsje de kleau 115 

tusken gewoane minsken en de foar-
útrinners. By de yntroduksje fan alle 
technologyske fernijingen is yn it 
begjin mar in lytse groep entûsjast.  
It bysûndere fan de nijste ûntwikke-120 

lingen is no krekt dat de akseptaasje 
troch brede groepen yn de befolking 
hieltyd hurder giet. It argumint dat 
sosjale media elitêr binne, kin ien-
fâldich omdraaid wurde. In hieltyd 125 

gruttere groep praat fia de sosjale 
media oer fan alles en noch wat mei. 
Oft it resultaat fan dy iepenbiere dis-
kusje der perfoarst better fan wurdt, 
dat is in fraach dy’t ik hjir net 130 

beänderje sil. Nije media kinne, krekt 

as âlde, sawol foar goede as minne 
doelen brûkt wurde. 
(9) It fjirde en lêste beswier wiist op it 
paranoia-argumint: in dreech te 135 

omskriuwen gefoel dat wy net witte 
wat der mei al dy ynformaasje yn 
cyberspace bart en wat der troch 
oaren mei dien wurdt. Wy soene de 
kontrôle oer ús eigen kommunikaasje 140 

loslitte. Dat rekket ek de privacy, net 
sasear út in prinsipieel perspektyf 
mar wol út eigenbelang wei. Dat de 
privacy fan brûkers maklik skeind 
wurde kin troch de sosjale media, is 145 

fansels wier. Sosjale media binne 
prachtige marketing tools, dy’t foar-
men fan direct marketing mooglik 
meitsje, dêr’t men eartiids allinnich 
mar fan dreame koe. Wa’t op Twitter 150 

of op Facebook hieltyd oer fytsen 
praat, moat net raar opsjen as er 
njonken syn berjochten advertinsjes 
fan Halfords of Batavus tsjinkomt. It 
skeinen fan privacy is lykwols gjin 155 

natuerferskynsel. De konsumint hat 
op de measte sosjale media in grut 
oantal mooglikheden om de iepen-
bierens fan gegevens sterk te 
beheinen. It stiet bygelyks by media 160 

as Flickr, YouTube en Facebook 
elkenien frij om sa'n medium allinnich 
te brûken foar freonen en famylje.  
(10) De sosjale media yn Fryslân 
binne benammen by de oerheid noch 165 

net sa populêr. It oantal bestjoerders 
dat aktyf is op Twitter, is lyts. 
Gemeenten en provinsje ferkenne 
hiel foarsichtich it nije terrein. Ien 
gemeente wol sosjale media yn-170 

skeakelje by it meitsjen fan in sport-
nota en in flink oantal gemeenten set 
ferwizingen nei parseberjochten op 
Twitter. De provinsje wol sosjale 
media brûke by it projekt Kulturele 175 

Haadstêd en rûnom wurdt neitocht 
oer wat der fierder mooglik is. Oan 
de website fan de provinsje sels is 
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lykwols noch net te sjen dat se dêr 
ea fan de nije media heard hawwe. 180 

Fryslân rint bepaald net foarop. De 
Fryske oerheid rint yn alle gefallen 
fier achter by de eigen befolking.  
Soe dat wat te krijen hawwe mei it 
feit dat de gemiddelde leeftyd fan de 185 

bestjoerders en amtners fier boppe 
de 40 is? 
(11) De plysje liket by de oerheid it 
goede foarbyld te jaan. Yn Noard-
east-Fryslân binne alle buertplysjes 190 

sûnt novimber 2010 aktyf op Twitter. 
Se twitterje oer harren wurk en hâlde 
sa in hiel protte folgers op ’e hichte 
fan harren wurk. De plysje hat ek al 
op grutte skaal ûnderfining opdien 195 

mei it suksesfolle Burgernet, in 
digitale tsjinst wêrby’t ek de befolking 
ynskeakele wurdt by opspoarings-
saken. It is de plysje ek, dy’t in app 
makke hat foar de iPhone, dy’t direkt 200 

op basis fan GPS it paad wiist nei it 

plysjeburo dat it tichtstby is, dêr’tst 
needoproppen mei dwaan kinst en in 
read-wyt alarmljocht mei ynskeakelje 
kinst. 205 

(12) Dat de Fryske oerheid net akti-
ver is op dit mêd, sil grif te krijen 
hawwe mei it boppeneamde 
generaasjeprobleem. Om koart te 
kriemen: te folle bestjoerders binne 210 

te âld om goed omgean te kinnen 
mei it fûnemintele karakter fan de 
feroaringen. By alle rop om ynno-
vaasje en fernijing yn Fryslân lykje de 
sosjale media somtiden oer de holle 215 

sjoen te wurden. En dat wylst sosjale 
media no krekt brûkt wurde kinne om 
ek de jongerein by bestjoer en polityk 
te beheljen op in wize dy’t by harren 
‘lifestyle’ past. Hawar, de kânsen 220 

binne der om te gripen. De nije wrâld 
is krekt begûn en foar in fernijend 
Fryslân is it nea te let.

 
nei: Jan Folkerts yn De Moanne nûmer 1, jannewaris 2011 
 
 

Tekst 2 

 

Dêr giet de paprika 
 
(1) Paprika’s út Fryslân? Lekker, mar 
op de lange termyn hat de provinsje 
der neat oan, fynt ‘feroarings-
manager’ Klaas Sietze Spoelstra út 
Terbant. Dy kassen moatte fuort. Dy 5 

bedjerre it Fryske lânskip. It iennich-
ste dat fan him mei, is de oanlis fan 
sinnepanielen. Net-brûkte bedriuwe-
terreinen yn Fryslân moatte folset 
wurde mei sinnepanielen. Der bliuwt 10 

nei 2020 genôch grûn braak lizzen 
om it stroomferbrûk fan de hiele pro-
vinsje ôf te dekken. 
(2) Spoelstra is oprjochter en eigner 
fan organisaasjeburo Nij sicht yn 15 

Terbant. Syn takomstbyld fan in 
miljeufreonlik Fryslân past op ien A4 
mei as titel Station Fryslân: van 
bedrijvenpark naar Solarpark. Dêr is 
neffens in rûge skatting 300 hektare 20 

foar nedich, wylst troch it al earder 
ferwachte ôfnimmen fan de befol-
kingsgroei goed 600 hektare oan net-
brûkte bedriuweterreinen lizzen 
bliuwt. 25 

(3) Ek as der al wat oars mei de be-
driuwsgrûn bart – troch der bygelyks 
wer in fraai lânskip fan te meitsjen – 
sjocht Spoelstra noch genôch moog-
likheden om Fryslân allinne fan de 30 
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sinne libje te litten. De provinsje hat 
earder in subsydzjeregeling optúgd 
foar it opknappen fan dakken fan 
pleatsen. Sa’n regeling moat der ek 
komme foar wa’t sinnepanielen op it 35 

dak fan syn hûs of bedriuw sette wol, 
fynt Spoelstra. 
(4) Fan de kant fan it Ryk kinne 
sinnepanieloanbidders al wat jild yn 
'e mjitte sjen, mar dêr kin mei gemak 40 

noch in skepke boppe-op, neffens de 
Terbantster. Wêrom soe de provin-
sjale oerheid wol tsientallen 
miljoenen euro’s útlûke foar in nij 
Thialf en net foar sinnepanielen? It 45 

jild kin komme út de ferkeap fan de 
oandielen fan enerzjymaatskippij 
Nuon. Sa kinne de boargers op 
enerzjymêd profitearje fan it Nuon-
kapitaal, dat sy úteinliks sels mei 50 

opboud hawwe. 
(5) No binne der wol faker lju mei 
enerzjy-ideeën of plannen dêr’t it 
Nuon-jild oan út te jaan is. Mar 
Spoelstra giet der aktyf de boer mei 55 

op en set se yn in grutter perspektyf. 
Dat bredere ramt is ûndertusken 
besprutsen mei oare tinkers en ek 
mei kommissaris fan de Keninginne 
John Jorritsma. 60 

(6) Foar 2018 stiet yn Fryslân hiel 
wat op priemmen. Spoelstra en de 
oare tinkers wolle dat jier optimaal 
brûke troch alle aktiviteiten mei inoar 
te ferbinen: Fryslân as Kulturele 65 

Haadstêd fan Europa, de Waadsee 
as meast bysûndere natoergebiet fan 
Europa, de Súdwesthoeke op de 
Werelderfgoedlijst en Wetsus as 
wichtichste wetterkennissintrum fan 70 

de wrâld.  
(7) As Fryslân yn 2018 klear is as fol-
slein duorsume provinsje, dan soene 
de sinnepanielen der lizze moatte. 

Spoelstra: “In moaie gedachte: wy 75 

kinne dan de elektrisiteitskabels 
trochknippe. It hoecht trouwens net 
iens perfoarst mei sinnepanielen, 
mar it mei ek mei enerzjyopwekking 
yn de Ofslútdyk of op oare miljeu-80 

bewuste manieren.” 
(8) Mei dit soarte fan positive, miljeu-
freonlike ideeën kin Fryslân as oan-
treklik wengebiet noch better op de 
kaart set wurde. Dat lêste is in eko-85 

nomyske pylder dêr't de provinsje 
better gebrûk fan meitsje moat, fynt 
Spoelstra. 
(9) Minsken kinne hieltyd faker kieze 
wêr’t se wenje wolle, omdat se thús 90 

ynlogge kinne op it kompjûternetwurk 
fan harren bedriuw. Spoelstra is der 
sels in foarbyld fan. Hy hat sa’n 
tweintich jier bûten de provinsje 
wenne, betsjinnet noch hieltyd klan-95 

ten fierderop yn it lân, mar kin it him 
troch kompjûtertechniken permit-
tearje om op in pleatske yn Terbant 
te wenjen. De technology sil thús-
wurkjen de kommende jierren allinne 100 

mar ienfâldiger meitsje en de komst 
fan ‘nije Friezen’ befoarderje. Dêr 
hast hielendal gjin nije, flugge 
Suderseeline tusken it Noarden en 
de Rânestêd foar nedich. Yn it plak 105 

dêrfan leit der al in elektroanyske 
sneldyk. 
(10) Mar heechweardige thúswurkers 
kinst net oerhelje mei in fersutere 
wenomjouwing. En dus moat de 110 

provinsje der alles oan dwaan om 
derfoar te soargjen dat Fryslân as 
wengebiet sa oantreklik mooglik is. 
Dêr passe neffens Spoelstra gjin 
ûntsierende kassen of noch mear 115 

bedriuweterreinen by. “Dêr krije wy 
oer tsien jier spyt fan. Fryslân hat 
mear te bieden as paprika’s.” 

 
nei: Marcel de Jong yn de Leeuwarder Courant, 14 febrewaris 2009 
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Tekst 3 

 

Fytsspoare? 
 
(1) Fyts en trein binne myn favorite 
ferfiermiddels. It moaiste is wannear’t 
ik twatsjiller en spoar kombinearje 
kin, bygelyks yn Berlyn. Dêr fyts ik op 
in heldere dei in stik fan de tige 5 

nijsgjirrige Mauerrundweg. As ik myn 
nocht ha, dûk ik, fyts ûnder de earm, 
in metrostasjon yn. Net ien dy’t der 
nuver fan opsjocht. Of ik reizgje op 
myn hiergazelle by de Donau lâns, 10 

bliuw te lang hingjen yn it eardere 
kamp Mauthausen en lis dan oeren 
achter op it skema. Yn Eastenryk 
noait in probleem. Ik ferlis myn koers 
nei it stasjontsje fan it doarp. De trein 15 

is op ’e tiid. Yn in spesjale wagon 
sitte allerhanne foarsjennings foar 
myn fyts en noch wol fjirtich oare 
eksimplaren: stangen, elastiken mei 
heakken om it spul fêst te setten, 20 

neam mar op. En net djoer. 
(2) Besykje dat ris yn ús eigen 
kontreien, yn Nederlân, it fytslân by 
útstek. Wat in krapte, wat in behel-
pen, wat in folle boel. Simmerdeis 25 

stean ik suver wat benaud mei myn 
trou ferfiermiddel op it perron. Is der 
noch wol genôch romte? Hoe soe it 
sin wêze fan de kondukteur? It wurdt 
hast in geunst. Gjin inkeld treintype 30 

yn ús altyd priizge fytsparadys is 
derop berekkene dat minsken iepen-
bier ferfier en fyts kombinearje. Om 
fan al dy moaie leechdrompelige 
bussen mar te swijen. Ik sjoch it al 35 

jierren skodholjend oan. Fernuverje 
my deroer dat fytslobbygroepen en 
miljeubewuste politike partijen – dy’t 

der trouwens hieltyd minder binne – 
net faker en lûder by spoarwegen en 40 

provinsjes op de tromme slaan. Wol 
altyd de mûle yn beide hannen 
hawwe oer lytsskalich en natuer-
freonlik toerisme, mar dizze grutte 
kâns wurdt al desennia lang neat mei 45 

dien. 
(3) Nee, dan hat de splinternije FStM, 
de Friese Stoomtrein Maatschappij, it 
better foar ’t ferstân. Dy wol begjinne 
mei in fêste tsjinst tusken Snits en 50 

Starum v.v. By it oankochte materieel 
sit ek in bagaazjewein dêr’t in hiele 
fracht fytsen yn past; foar in prikje kin 
jo traapapparaat mei. Faaks dat de 
ferantwurdlike provinsjale bestjoer-55 

ders en harren folslein profylleaze, 
groanysk ja-knikkende achterban yn 
de Provinsjale Steaten dêrtroch krekt 
ris wat fierder tinke sille as de 
deistige asfalt- en betongebeden.  60 

En dat ek NS en Arriva, behalve 
rúzjemeitsje oer koartingskaarten,  
sa stadichoan in fytsfreonliker belied 
opsette. Harren foarljochters en 
tekstskriuwers produsearje it hiele 65 

jier troch kilo’s rikjend glimproaza om 
it reizgersfolkje te oertsjûgjen fan alle 
foarútgong. Mar ja, managers en sok-
soarte folk fytse net; sitte trouwens 
ek noait yn eigen treinen, lit stean dat 70 

se it kombinearje. Se jakkerje yn 
Audi, BMW of oare enerzjyfrettende 
dikke bakken yn ien kear troch nei 
Súd-Frankryk.  
(4) Dizze reizger lykwols set troch. 75 

Mei fyts. 
 
nei: Douwe Kootstra yn It Fryske Gea, maitiidsnûmer 2011 
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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  
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Bij dit examen hoort een bijlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1  It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 

 
Yn alinea 1 wurdt praat fan “blauwe enerzjy” (r. 4-5) 

1p 1 Hoe wurdt dy enerzjy produseard? 
 

1p 2 Watfoar konklúzje kinst lûke út alinea 2? 
 

1p 3 Oan watfoar alternativen (r. 13) wurdt yn Ljouwert hurd wurke? 
 
“It giet … mei Fryslân.” (r. 16-17) 

2p 4 Neam fjouwer sektoaren dêr’t it ekonomysk goed mei giet. 
 

1p 5 Wat is it ferbân tusken “It giet … fan biogrûnstoffen.” (r. 27-28) en  
“Dêrby wurdt … foar enerzjy.” (r. 28-32)?  
A foarweardlik 
B konkludearjend 
C opsomjend 
D útlizzend 
 

1p 6  Wat is it ferbân tusken alinea 3 en alinea 4?  
A ferlykjend 
B redenjouwend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 
“Fan de … hispel kommen” (r. 43-46)  

1p 7 Sitearje út alinea 4 it tekstpart dêr’t de gefolgen fan it net trochgean fan dy 
plannen yn beskreaun wurde. 
 
“trochdat der … te keapjen.” (r. 47-48) 

1p 8 Sitearje út alinea 4 it sinpart dat dúdlik makket wêrom’t der te min jild wie. 
 

1p 9 Wat binne de foardielen fan brede feilichheidssônen by de seediken lâns?  
Brûk net mear as 5 wurden. 
 

1p 10 Wat is it ferbân tusken “De hegesnelheidstrein … mar goed.” (r. 78-81) en  
“Nije ferfierstechniken … ûnrendabel makke.” (r. 81-83)?  
A ferlykjend 
B konkludearjend 
C opsomjend 
D redenjouwend 
 

1p 11 Wat is it foardiel fan in elektryske auto yn ferliking mei in trein?  
Brûk net mear as 5 wurden. 
 

1p 12 Wêr slacht “in automatisearre ferbining” (r. 96-97) op? 
 

2p 13 Neam twa gefolgen fan de nije enerzjysintrales fan 2030. 
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De tekst bestiet út alve alinea’s. 
2p 14 Fan hokker fjouwer oanslutende alinea’s soest twa meitsje kinne om it tal 

alinea’s werom te bringen ta njoggen? Motivearje dyn antwurd. 
 

1p 15 Watfoar takomstbyld jout de tekst? 
A in negatyf takomstbyld  
B in negatyf takomstbyld mei in pear pluspunten 
C in posityf takomstbyld  
D in posityf takomstbyld mei in pear minpunten 
 
 

Tekst 2  Fisken raze net 

 
1p 16 Wat soe neffens de earste alinea in reden wêze kinne om omtinken oan it 

sportfiskjen te jaan? 
 

1p 17 Wat is de funksje fan de alinea’s 1 en 2? 
A Dy alinea’s jouwe in foarbyld fan it ûnderwerp fan de tekst. 
B Dy alinea’s jouwe in koarte gearfetting fan de tekst. 
C Dy alinea’s jouwe yn ’t foar de konklúzje fan de tekst. 
D Dy alinea’s neame de oanlieding ta it skriuwen fan de tekst. 
 

1p 18 Wat is it ferbân tusken “Omdat sportfiskjen … sjoen wurdt.” (r. 8-12) en  
“It is … dien wurdt.” (r. 13-18)? 
A ferlykjend 
B foarweardlik 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 

1p 19 Wat is it ferbân tusken “Fansels meie … rol spylje” (r. 21-22) en  
“mar se … boppetoan fiere.” (r. 22-24)? 
A ferlykjend 
B foarweardlik 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 

1p 20 Wat is it ferbân tusken “Hjir hat … te finen.” (r. 31-33) en alinea 4? 
A ferlykjend  
B foarweardlik  
C tsjinstellend  
D útlizzend  
 

2p 21 Wêr is de skriuwer it oer iens mei Gallé oangeande pine by fisken en wêr net 
oer? Brûk net mear as 25 wurden. 
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1 Herman Gallé brûkt yn alinea 3 in autoriteitsargumint. 
2 De skriuwer brûkt yn alinea 4 in autoriteitsargumint. 

1p 22 Hokker fan de boppesteande bewearingen is of binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne wier. 
D Beide bewearingen binne net wier. 
 

2p 23 Hokker alinea’s rjochtsje harren benammen op in etysk/moreel argumint? 
 
Der komme yn de alinea’s 5 en 6 noch twa oare stellingen oan bod. 

2p 24 Mei hokker stelling is de skriuwer it iens en mei hokker stelling net?  
Brûk net mear as 45 wurden. 
 

1p 25 Wat hat “it iten fan fleis” (r. 63) mei sportfiskjen te meitsjen?  
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
Meie wy as minsken fleis ite? 

1p 26 As de skriuwer dy fraach beäntwurdzje moast, hokker twa eleminten soe er dan 
yn syn argumintaasje behelje? Brûk net mear as 15 wurden. 
 
“Dêrby is … weromfange wolle.” (r. 72-87) 

2p 27 Wêrom is neffens boppesteand sitaat it neidiel fan sportfiskjen foar de fisk 
beheind? Neam twa redenen. Brûk net mear as 15 wurden. 
 
“In kommersjeel … duvel wurde.” (r. 90-92). 

1p 28 Lis út wêrom’t dy fisken jaloersk wêze soene. Brûk net mear as 10 wurden. 
 

2p 29 Soe it berikken fan de wetterkwaliteitsdoelen (r. 121-122) itselde gefolch foar de 
fisken hân ha as de ferbettering fan de ekologyske kwaliteit fan it wetter  
(r. 112)? Motivearje dyn antwurd. Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 30 Wat is de funksje fan alinea 13? 
A Dy alinea jout de konklúzje fan de tekst. 
B Dy alinea jout in foarbyld fan it ûnderwerp fan de tekst. 
C Dy alinea jout in koarte gearfetting fan de tekst. 
D Dy alinea neamt de oanlieding ta it skriuwen fan de tekst. 
 

1p 31 Wat is de haadgedachte fan de tekst?  
A De sportfiskerij is goed foar minske en fisk. 
B De sportfiskerij is yn it neidiel fan de fisk en yn it foardiel fan de minske. 
C It foardiel fan de sportfiskerij foar de minske is grutter as it neidiel foar de 

fisk. 
D It neidiel dat fisken ûnderfine fan de sportfiskerij falt wol ta. 
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1p 32 Wat is it skriuwdoel fan de tekst? 
A ynformearje  
B oantrune  
C oertsjûgje 
 
 

Tekst 3  Cliffs of Moher 

 
Understeande ynlieding heart by de fragen 33 en 34. 
Yn alinea 1 docht de skriuwer in tal bewearingen: 
1 Der bestiet net in ‘formule’ om in hit te skriuwen. 
2 De kommersy hat net folle ynfloed op it súkses fan in liet. 

3p 33 Yn hokker alinea’s wurdt bewearing 1 tsjinsprutsen? Motivearje dyn  antwurd yn 
in sin fan net mear as 15 wurden. 

2p 34 Yn hokker alinea wurdt bewearing 2 tsjinsprutsen? Motivearje dyn antwurd.  
Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 35 Wat is it ferbân tusken “Fansels wist … liet fine” (r. 11-12) en “der wurdt … om 
frege” (r. 12-13)? 
A foarweardlik ferbân 
B opsomjend ferbân 
C redenjouwend ferbân 
D tsjinstellend ferbân 
 

1p 36 Wat is it ferbân tusken “It is … mankelyk oandocht.” (r. 14-16) en “Mar like … 
bard ferhaal.” (r. 16-17)? 
A foarweardlik ferbân 
B opsomjend ferbân 
C redenjouwend ferbân 
D tsjinstellend ferbân 
 
Understeande ynlieding heart by de fragen 37 en 38. 
De beskriuwing fan it drama yn alinea 4 komt net alhiel oerien mei dy yn it liet. 

1p 37 Hokker elemint út alinea 4 wurdt yn it liet oars werjûn? Brûk net mear as 20 
wurden. 

1p 38 Hokker opfallend barren yn de tekst fan it liet komt yn alinea 4 net foar?  
Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 39 Hokker fan ûndersteande bewearingen kloppet? 
A De skriuwer fan Cliffs of Moher hâldt him oan de feiten. 
B De skriuwer fan Cliffs of Moher hâldt him oan de feiten, op in pear rigels nei. 
C De skriuwer fan Cliffs of Moher hat yn hast alle rigels de feiten ‘oanklaaid’. 
D De skriuwer fan Cliffs of Moher hat yn in pear rigels fan de tekst de feiten 

‘oanklaaid’. 
 
 
 

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 

 

It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 
 
Professor Pier Vellinga docht ûndersyk oan de universiteit fan Wageningen nei klimaat-
feroaring. It Friesch Dagblad frege him om in byld te sketsen hoe’t Fryslân ûnder 
ynfloed fan it feroarjende klimaat der yn 2030 útsjocht. 
 
(1) Soe de nije Ofslútdyk al klear wêze 
yn 2030? Wurdt dêr dan enerzjy op-
wekt troch sâlt en swiet wetter by inoar 
lâns streame te litten, of is nije blauwe 
enerzjy noch in belofte? Begjint de see 5 

al te knauwen oan de Waadeilannen, 
of binne de iiskappen wer oan it 
befriezen? 
(2) It feroarjende klimaat hat ús sûnt 
2010 noch twa Alvestêdetochten 10 

opsmiten, mar de foarútsichten binne 
somber. Yn Ljouwert wurdt hurd wurke 
oan alternativen. It earste ljipaai wurdt 
al jierren yn ’e lêste wike fan febre-
waris fûn. 15 

(3) It giet ekonomysk wol goed mei 
Fryslân. Troch it ynspyljen op de 
klimaatferoaring is de wurkgelegenheid 
bot tanommen. Bygelyks yn de wetter-
rekreaasje en alles wat dêrby heart:  20 

it waarmere waar lûkt mear minsken as 
foarhinne. En yn de elektro-yndustry: 
elektryske oandriuwing hat nije wurk-
gelegenheid brocht mei in protte 
eksport. Ek yn de lânbou is de wurk-25 

gelegenheid fan 2010 ôf wer tanom-
men. It giet no om in ynnovatyf gebrûk 
fan biogrûnstoffen. Dêrby wurdt de 
opbringst yn stappen brûkt: earst foar 
de farmaseutyske produkten, dêrnei 30 

foar materialen en as lêste foar 
enerzjy. Fryslân stiet yn 2030 ek ynter-
nasjonaal bekend as ynnovaasje-
sintrum foar wettertechnology. Wetter-
behear en enerzjyfoarsjenning binne 35 

hyltyd sterker mei inoar ferbûn. It 
meitsjen fan yntelliginte, betroubere 
ynstallaasjes dy’t ûnder alle 
omstannichheden wurkje, is in fisite-
kaartsje wurden fan de provinsje. 40 

(4) Wetterbehear yn it lege part fan 
Fryslân jout de polityk hyltyd mear 
kopsoargen. Fan de tweintich jier âlde 
plannen om it lege middengebiet fan 
Fryslân ûnder wetter te setten is neat 45 

op ’e hispel kommen troch ûnienich-
heid en trochdat der te min jild wie om 
de boeren út te keapjen. Wilens giet de 
boaiemdelgong wol fierder en fersakje 
der ek hyltyd mear huzen troch pealrot. 50 

De wetterbehearders wurde twongen 
om de húseigners út te keapjen, of har 
huzen op nije betonpeallen te setten. It 
ûnder wetter setten fan grutte gebieten 
wie in brêge te fier: it ynkommen út 55 

wetterrekreaasje en wenjen oan it 
wetter wie te leech yn ferliking mei de 
priis dy’t minsken en bedriuwen der-
foar oer hawwe om op it plak sitten te 
bliuwen dêr’t se sitte. Ek al sinke se 60 

stadichoan wei yn de feangrûn. 
(5) It plan om brede feilichheidssônen 
by de seediken lâns te meitsjen hat it 
wol helle. By de hiele kust lâns wurdt 
in sône tusken de seediken en âlde 65 

binnendiken ûntwikkele mei funksjes 
dy’t passe yn de oergong fan it sâlte 
Waadseewetter nei it swiete polder-
wetter. It is in gebiet fan brakwetter-
lânbou en akwakultuer, rekreaasje en 70 

natoerûntwikkeling. It hat hiel wat 
jierren duorre om de noazen deselde 
kant op te krijen, mar de arguminten 
fan langetermynfeilichheid, natoer-
ferbettering en ynnovative wurk-75 

gelegenheid hawwe úteinlik de troch-
slach jûn. 
(6) De hegesnelheidstrein dy’t it 
Noarden ferbine moast mei de 
Rânestêd en Dútslân is der nea kaam. 80 
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Dat is ek mar goed. Nije ferfierstech-
niken hawwe swiere spoarferbiningen 
ûnrendabel makke. De elektryske auto 
hat foar in trochbraak soarge. De 
auto’s binne net sa grut, mar kinst der 85 

oeral mei komme. Op de lokale wegen 
moatst noch wol sels stjoere, mar op ’e 
grutte dyk wurde de elektryske auto’s 
automatysk keppele ta in treintsje. De 
‘bestjoerders’ brûke dan har tiid om te 90 

wurkjen, oant se wer loskeppele wurde 
as se flak by har plak fan bestimming 
binne. 
(7) Fryslân hat dy ûntwikkeling op ’e 
tiid oankommen sjoen en hat yn 2030 95 

as earste provinsje in automatisearre 
ferbining mei de Rânestêd oer de nije 
Ofslútdyk. De frachtauto’s en bussen 
hawwe in aparte baan. Dy ride noch op 
grien gas en biodisel, omdat de akku’s 100 

noch net sterk genôch binne foar 
sokke swiere weinen. 
(8) Klimaatferoaring en de mondiale 
opwaarming binne de lêste tweintich 
jier hyltyd better sichtber wurden. 105 

Guon minsken misse de kjeld fan 
earder tiden en it riden op natoeriis. 
Mar oer it algemien binne se yn 
Fryslân bliid mei it ‘Midden-Frankryk’-
klimaat. Grutte klimaatrampen kundigje 110 

har wrâldwiid oan, mar binne yn West-
Europa noch net foarkommen. 

(9) Wol wit elkenien no, gâns better as 
eartiids, wêr’t it om giet as it klimaat 
feroaret. De skeptyske lûden binne der 115 

noch wol, mar dêr wurdt net bot nei 
harke. It petear giet net oer de pear 
graden stiging fan de temperatuer, mar 
oer wat nedich is om de yn gong sette 
ynstabiliteit fan it wrâldklimaat werom 120 

te draaien, it fuortteien fan de iis-
kappen tsjin te gean en tefoaren te 
kommen dat de ierde mei tsien graden 
opwaarmet. 
(10) Yn 2030 docht bliken dat de oer-125 

gong nei de duorsume enerzjyboarnen 
úteinlik folle makliker is as doetiids 
ferwachte waard. De útstjit fan CO2 
troch enerzjygebrûk is dus ek flink 
minder wurden. Enerzjysintrales dy’t 130 

draaie op biomassa en dy’t har CO2 
ûnder de grûn opslane, binne de foar-
rinners fan de nije oanpak. Gelokkich 
hat it provinsjaal bestjoer úteinlik 
dochs ynstimd mei in grutskalich plan 135 

foar ûndergrûnske opslach fan CO2. 
De bedriuwichheid dêromhinne soarget 
foar in protte ynnovaasje. 
(11) Oant safier myn takomstplaatsje 
foar Fryslân. As ik yn 2030 tachtich 140 

wurden bin, hoopje ik nochris útnoege 
te wurden troch it Friesch Dagblad om 
mei de lêzers te sjen oft alles wol 
útkommen is. 

 
Nei: in artikel fan Pier Vellinga yn it Friesch Dagblad fan 30 desimber 2009 
 
 
 

Tekst 2 

 

Fisken raze net 

(1) Nettsjinsteande tv, games en 
ynternet groeit de sportfiskerij as koal. 
Net allinne yn Fryslân, mar ek yn de 
rest fan Nederlân. Mei mear as twa 
miljoen leafhawwers, wêrûnder goed 5 

600.000 bern, is it ien fan de meast 
beoefene foarmen fan iepenloft-

rekreaasje. Omdat sportfiskjen in 
aktiviteit is dêr’t bisten in rol yn spylje, 
is it net mear as logysk dat der út it 10 

eachpunt fan wolwêzen wei kritysk nei 
sjoen wurdt.  
(2) It is allinnich sa spitich dat soks, 
lykas yn it artikel ‘De schreeuw van de 
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vis’ fan Herman Gallé (Leeuwarder 15 

Courant 6 april), faak sûnder nuânses 
en mei in religieus oandwaand fanatis-
me dien wurdt. In miste kâns, want 
diskusjes wurde pas sinfol as dy fierd 
wurde mei nuânses en ûnderboude 20 

arguminten. Fansels meie emoasjes in 
rol spylje, mar se moatte net lykas yn 
‘De schreeuw van de vis’ de boppetoan 
fiere.  
(3) Sa is Gallé der wis fan dat fisken 25 

pine, eangst en stress ûnderfine. Dêrby 
ferwiist er nei it ûndersyk fan Verheijen 
en Buwalda út 1986. Hy hellet ek in 
Skotsk ûndersyk oan, dêr’t út bliken 
docht dat fisken pinereseptoaren ha en 30 

“dus ernstig kunnen lijden”. Hjir hat 
Gallé de klok lieden heard, mar wit er 
de bingel net te finen. 
(4) Wat pine by fisken oanbelanget, 
ferskille de wittenskippers noch hyltyd 35 

fan miening. Net as it giet om it 
registrearjen fan pine, wol as it giet om 
it bewustwêzen fan pine, oftewol it 
fielen fan pine lykas wy minsken dat 
kinne. Verheijen en Buwalda slane wat 40 

dit lestige punt oanbelanget de spiker 
op ’e kop troch te stellen dat in karper 
pine op syn karpersk ûndergiet. De 
Skotten ha yndie ûntdutsen dat fisken 
pinereseptoaren yn de bek ha. Dat is ek 45 

mar goed, oars soene se nei alle 
gedachten net funksjonearje kinne.  
(5) Wêr’t Gallé de mist ek yngiet, is mei 
syn opmerking dat der yn de maatskip-
pij grutte beswieren tsjin it sportfiskjen 50 

binne. Ut ûndersyk fan it ministearje fan 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
komt nammentlik nei foaren dat sport-
fiskerij krekt in aktiviteit mei bisten is 
dêr’t de maatskippij amper muoite mei 55 

hat.  
(6) Wêr’t Gallé wol gelyk oan hat, is dat 
fisken it slachtoffer binne fan ús ferlet 
fan ferdivedaasje, natuerbelibbing, 
rekreaasje en al sa mear. Mar dat jildt 60 

foar elke aktiviteit dêr’t bisten in rol yn 
spylje. Tink oan hynsteriden, it hâlden 
fan húsdieren, mar ek it iten fan fleis. 

De fraach is: meie wy dat as minske 
dwaan? 65 

(7) Taspitst op it angelfiskjen: meie 
minsken har fermeitsje mei it fangen 
fan fisken? Dy fraach is eins allinne te 
beäntwurdzjen troch it neidiel foar de 
fisk ôf te weagjen tsjin it foardiel foar de 70 

minske.  
(8) Dêrby is it neidiel foar de fisk be-
heind en duorret it mar hiel efkes. Fier-
wei de measte fisken wurde nei’t se 
fongen binne, wer foarsichtich werom-75 

set. Fisken wurde dêrby trouwens net út 
it wetter ‘skuord’, mar mei in skepnet 
hoeden út it wetter tild.  
(9) Grutte fisken lykas karpers wurde 
dêrby ek noch ris foarsichtich op in 80 

sêfte matte dellein om foar te kommen 
dat de fisk skea oprint. Foar in diel út 
respekt, foar in diel út eigenbelang 
omdat sportfiskers no ienris graach 
deselde fisk yn de takomst yn goede 85 

steat en leafst in stik grutter werom-
fange wolle. Sportfiskers dy’t in fiskje 
foar eigen konsumpsje meinimme wolle, 
meitsje it bist daliks nei de fangst dea. 
In kommersjeel fongen kabeljau, 90 

hjerring of makreel soe sa jaloersk as 
de duvel wurde. 
(10) It antwurd op it twadde diel fan de 
fraach – wat smyt dat angeljen no op – 
wurdt troch Gallé eins sels al jûn: 95 

natuerbelibbing en ferdivedaasje. Dêr 
soe ik sels oan taheakje wolle: miljeu-
besef, it bewûnderje kinnen fan 
fassinearjende bisten en it ûntsnappe 
kinnen oan de waan fan de dei. Troch 100 

de sportfiskerij ûntdekke bern op in 
aardige manier de wûndere wrâld ûnder 
wetter en ûnderfine se dat natuer 
gelokkich mear is as it twadiminsjonale 
finster fan Discovery en National 105 

Geographic. 
(11) Foardat de lêzer him in definityf 
oardiel foarmet, soe ik noch in reden 
neame wolle wêrom’t it angelfiskjen 
besteansrjocht hat. Troch de sport-110 

fiskerij is der oandacht kommen foar de 
ekologyske kwaliteit fan sleat, rivier en 
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mar, wurde der fisktreppens oanlein en 
is der lang om let politike oandacht 
kommen foar de penibele sitewaasje 115 

dêr’t de iel yn ferkeart. 
(12) Koartlyn hat de sportfiskerij mei 
súkses de ûnfrisse plannen tsjinholden 
fan wetterbehearders dy’t 90 prosint fan 
de fisk romje woene as goedkeape 120 

maatregel om net-realistyske wetter-
kwaliteitsdoelen te berikken. 
(13) Ofslutend en as antwurd op de 
stelde fraach doar ik dan ek te stellen 
dat sportfiskjen net allinne ien fan de 125 

aardichste en spannendste manieren is 
om de natuer te belibjen, it is ek in 
aktiviteit mei oantoanbere foardielen 
foar fisk, fiskwetter en fiskstân.

 
Nei: in artikel fan Marco Kraal yn de Leeuwarder Courant fan 9 april 2010 
 
 
 

Tekst 3 

 

Cliffs of Moher 
 
(1) Tsja, wat is de oantrekkingskrêft fan in liet en wêrom sprekt it iene liet mear 
oan as it oare? As der in ‘formule’ bestean soe om in hit te skriuwen, dan soe 
elk dat miskien wol dwaan. Mar hits wurde, neffens my, net skreaun mar makke 
troch it publyk. Alhiel as it giet om lieten yn in minderheidstaal as it Frysk. Dêr 
hat de kommersy net folle ynfloed op. De minsken bepale wat sy al of net moai 5 

fine en dat is ek mar goed. In lietskriuwer skriuwt yn it foarste plak foar himsels 
en tinkt der net op foarhân oer nei oft in liet al of net oanslaan sil, alteast ik doch 
dat net. Ik fyn it prachtich as dat slagget, mar kin en wol dat proses net 
beynfloedzje.  
(2) Earlik sein wie ik ferstuivere doe’t ferline jier bliken die dat myn lietsje Cliffs 10 

of Moher op nûmer ien einige yn de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân. Fansels 
wist ik wol dat in protte minsken it in moai liet fine, der wurdt by optredens 
geregeld om frege, mar dat it safolle stipe krije soe, dat hie ik noait tocht.  
(3) Ik tink dat it liet twa punten mei hat. It is in ridlik ienfâldige en tagonklike 
meldij dy’t al gau hingjen bliuwt, ek nochris aardich Iersk klinkt (hoewol’t ik dy 15 

sels betocht ha) en foaral ek mankelyk oandocht. Mar like wichtich is, tink ik, dat 
de tekst basearre is op in wier bard ferhaal.  
(4) De eigeneresse fan in Bed & Breakfast (B&B) yn Doolin, Ierlân, tichtby de 
Cliffs of Moher, fertelde my dat ferhaal doe’t ik dêr yn juny 1996 in pear dagen 
op fakânsje wie. Earder dat jier hie sy in jong steltsje, ik wol leauwe út Dútslân 20 

wei, ek by har oer de flier hân. Dy twa hawwe har weage oan de foet fan de 
Cliffs. Beide binne se troch in weach de see ynlutsen, it famke wurdt mei in 
folgjende weach wer op in richel smiten en oerlibbet it, de jonge hawwe se nea 
wer fûn. De frou fan de B&B wie der moannen letter noch oerémis fan en dat kin 
ik my foarstelle.  25 

(5) It ferhaal spoeke my lang yn ’e holle om en mear as fiif jier letter ha ik it ris 
op papier set, in bytsje ‘oanklaaid’ fansels, mar wol mei as basis dat wier barde 
dramatyske ferhaal: 
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’t Wie in mearke gelyk, in ferhaal út in film 
Hy stoer en lûd, sy leaf en stil 30 

Mar wol o sa fereale, de ien op de oar 
En wêr’t sy ek wienen, inkeld each foar elkoar 

 
’k Nim dy mei, ’k nim dy mei, sa sei hy tsjin har 
Nei dat lân fan myn dreamen, ik lit dy gjin kar 
En ek dû wurdst betsjoene, foardatst it witst 35 

Astû stiest op de high Cliffs of Moher, yn ’e mist 
 

Kearsang: 
Yn dat lân dêr’t in liet klinkt út elk hûs en kroech 
Wêrfan’t sjongers en dichters ferhelje 
Dêr’t it libben faak kalm is, de see altyd rûch 40 

Dêr’tstû thús bist, al komst ek fan fier 
 
Harren takomst wie makke, sy hienen plannen by ’t  soad 
Mei him wol ik libje, mei har wurd ik âld 
En op Saint Patricksdei hat in âlde pastoar 
Har troud yn ’e rein, dêr by de high Cliffs of Moher 45 

 
Kearsang 
’t Wie in dizige dei, hiel ier yn ’e moarn 
Doe’t hy sei tsjin syn leafste, kom jou my dyn hân 
Want der is wier neat moaiers, dû leaust my grif 
Astû aanst mei my giest oan de foet fan it klif 50 

 
Op dat paad, smel en glysterich, mei de see sa tichtby 
Fûn syn foet gjin hâldfêst, en in weach naam him mei 
Yn dat iiskâlde wetter wie ’t dat er stoar 
Foar it each fan syn faam, dêr by de Cliffs of Moher 

 
(6) Minsken leauwe yn de wierheid, yn datjinge dêr’t sy harsels wat by foarstelle 55 

kinne. En Friezen hâlde neffens my ek wol fan ditsoarte tryste, mankelike 
ferhalen. Fansels leau ik ek wol dat de oantrekkingskrêft fan it liet yn positive sin 
beynfloede is troch de fideoklip dy’t derby makke is. Minsken kinne it ferhaal dan 
noch better foar de geast krije. It is dus grif de wurking fan mear faktoaren dy’t 
bepale wat in liet mei minsken docht. 60 

 
 Nei: in artikel fan Gurbe Douwstra yn De Moanne fan oktober 2009 
 
 

einde  
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HA-1017-a-11-1-o 

Examen HAVO 

2011 
tijdvak 1 

maandag 30 mei 
13.30 - 16.30 uur 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1  Yn de oanfal! 
 

1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A Alinea 1 is de gearfetting fan de tekst. 
B Alinea 1 is de ynlieding fan de tekst. 
C Alinea 1 is de konklúzje by de tekst. 
D Alinea 1 jout de probleemstelling fan de tekst wer. 
 

2p 2 Jou de haadgedachte fan alinea 2. Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 3 Wat is it ferbân tusken alinea 2 en 3? 
A foarweardlik 
B konkludearjend 
C opsomjend 
D útlizzend 
 

2p 4 Jou de haadgedachte fan alinea 4.  
Brûk net mear as 5 wurden. 
 

Neffens alinea 5 moat immen dy’t it Frysk machtich is dêr materieel foardiel fan 
hawwe.  

2p 5 Hokker sinpart yn alinea 3 jout dêr in útwurking fan? 
 

1p 6 Wat is it ferbân tusken “It Frysk … deistich bestean.” (r. 58-65) en “Allinne ûnder 
… taal oerein.” (r. 65-67)? 
A foarweardlik ferbân 
B opsomjend ferbân 
C redenjouwend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 

1p 7 Wat is it ferbân tusken “In machtiger … en draachflak” (r. 68-74) en  
“Dêrom moat … diskusje komme” (r. 74-75)? 
A foarweardlik ferbân 
B opsomjend ferbân 
C redenjouwend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 

Willem Verf pleitet foar in brede maatskiplike diskusje.  
2p 8 Helje it tekstpart oan dêr’t dat ‘brede’ yn nei foaren komt. 

 
Understeande sitaten binne bedoeld as ynlieding by de fragen 9 en 10. 
“Wa’t de Fryske taal rêde wol, soe him in pear dingen realisearje moatte.”  
(r. 107-108) 
“Frysk is in prachtige taal, of better sein: wíe in prachtige taal.” (r. 115-116) 
 

2p 9 Neam de twa oarsaken dy’t Koos Tiemersma jout foar de mindere kwaliteit fan it 
hjoeddeiske Frysk. Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 10 Neam twa ‘dingen’ dy’t men jin realisearje moat as men in taal rêde wol.
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“Willem Verf hat yn alles folslein gelyk.” (r. 138-139) 
1p 11 Foar hokker alinea of alinea’s jildt dy opmerking? 

A foar alinea 4 
B foar alinea 4 en 5 
C foar alinea 4 en foar in part foar alinea 5 
D foar alinea 5 en foar in part foar alinea 4 
 

2p 12 Lis yn heechút 15 wurden út wat it ferskil yn it befoarderjen fan it Frysk tusken 
Koos Tiemersma en de wurkgroep is. 
 

2p 13 Hokker sin út de bydrage fan Willem Verf jout oan dat hy wierskynlik net in 
protte betrouwen hat yn de oanpak fan Koos Tiemersma?  
 

Koos Tiemersma en Mirjam Vellinga ha om deselde reden argewaasje fan it 
Oanfalsplan.  

2p 14 Watfoar reden is dat? Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 15 Wat is it ferbân tusken “Neffens harren … net mei ...” (r. 162-165) en “En ik … 
sels wol.” (r. 166-169)? 
A ferlykjend ferbân 
B opsomjend ferbân 
C tsjinstellend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 

2p 16 Hokker beswieren hat Mirjam Vellinga tsjin in brede maatskiplike diskusje oer it 
Frysk? Brûk net mear as 25 wurden. 
 

1p 17 Hoefolle prosint fan de Friezen soe neffens Willem Verf foar it fersterkjen fan 
it Frysk wêze moatte om dêr enerzjy yn te stekken? 
A 70% 
B mear as 50% 
C 30% 
D 20% 
E Dat is net út de tekst op te meitsjen. 
 

1p 18 Hoefolle prosint fan de Friezen soe neffens Mirjam Vellinga foar it fersterkjen 
fan it Frysk wêze moatte om dêr enerzjy yn te stekken? 
A 70% 
B mear as 50% 
C 30% 
D 20% 
E Dat is net út de tekst op te meitsjen. 
 

2p 19 Wurdt it taalbelied fan de Welsh Language Board ek tapast yn Fryslân? 
Motivearje dyn antwurd mei in sitaat út ien fan de earste trije alinea’s. 
 

2p 20 Hokker sinnen yn alinea 12 jouwe in foarbyld fan op-de-man-spyljen? 
 
 

2p 21 Wat wurdt yn ferbân mei de tekst bedoeld mei ‘twongen houliken’ (r. 229)? 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Koos Tiemersma skriuwt yn r. 90 ‘automatys’, yn r. 118 ‘agrarise’ en yn r. 129 
‘Nederlânse’. Dat soe eins wêze moatte: automatysk, agraryske, Nederlânske. 
Mirjam Vellinga skriuwt yn r. 218: ‘yts’. Dat soe eins wêze moatte: eat. 

2p 22 Is de skriuwwize fan Koos Tiemersma en dy fan Mirjam Vellinga yn 
oerienstimming mei harren hâlding foar it Frysk oer? Motivearje dyn antwurd. 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
 

Tekst 2  Geweld tsjin helpferlieners 
 

1p 23 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A Alinea I is de gearfetting fan de tekst. 
B    Alinea I is de ynlieding fan de tekst. 
C    Alinea I is de konklúzje by de tekst.
D Alinea I jout de probleemstelling fan de tekst wer. 
 

2p 24 Yn alinea 2 stiet in tsjinstridichheid. Omskriuw yn heechút 10 wurden wat dy 
tsjinstridichheid ynhâldt. 
 

“Do moatst no as yndividu sels bepale hoe’tst dyn libben ynrjochtest.” (r. 31-33)  
2p 25 Wêr waard dat yn it ferline troch bepaald? Brûk net mear as 10 wurden. 

 

2p 26 Hokker groepen meitsje har skuldich oan agressyf gedrach? Brûk net mear as 
15 wurden. 
 

1p 27 Wat is it ferbân tusken alinea 4 en 5? 
A konkludearjend 
B opsomjend 
C redenjouwend 
D tsjinstellend  
 
1 Boutelier pleitet foar mear kontrôle. 
2 Boutelier pleitet foar bettere kontrôle. 

1p 28 Hokker fan boppesteande bewearingen is of binne goed? 
A Allinne bewearing 1 is goed. 
B Allinne bewearing 2 is goed. 
C Beide bewearingen binne goed. 
D Beide bewearingen binne fout. 
 

2p 29 Hokker manieren om de problemen oan te pakken binne der neffens alinea 8 en 
9 noch mear mooglik? Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 30 Wat is it ferbân tusken alinea 8 en alinea 9? 
A konkludearjend 
B opsomjend 
C redenjouwend 
D tsjinstellend  
 

Do kinst de tekst yn twa parten opsplitse.  
2p 31 By hokker alinea begjint it twadde part? Motivearje dyn antwurd. 

 

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-1017-a-11-1-o* 
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Tekst 1 
 
 

Yn de oanfal! 
 
(1) Op 29 oktober 2008 organisearren 
provinsjale steaten in sympoasium 
op ’e Fryske Akademy oer de ta-
komst fan it Frysk. In wurkgroep fan 
seis minsken út de Ried fan de 5 
Fryske Beweging en út Fryske ûnder-
wiisrûnten makke in ‘oanfalsplan 
Frysk’ mei útstellen om de posysje 
fan de taal te ferstevigjen. Willem 
Verf iepene de gearkomste as ‘oan-10 
jager’. De redaksje fan it tydskrift de 
Moanne frege in tal minsken, ûnder 
oaren Koos Tiemersma (skriuwer) en 
Mirjam Vellinga (projektkoördinator 
by de Algemiene Fryske Underrjocht-15 
kommisje) om te reagearjen op it 
‘oanfalsplan’ en op de bydrage fan 
Willem Verf. 
 
It oanfalsplan 
(2) De provinsje sil mear dwaan (kinne) 
moatte as it jaan fan foarljochting, it 20 
stimulearjen, aktivearjen en fasilitearjen 
fan Fryske ynstellings dy’t har mei taal 
en kultuer dwaande hâlde. De provinsje 
sil de taalmacht fan it Frysk fersterkje 
moatte. Dat wol sizze dat benammen 25 
de fersterking fan de ekonomyske 
betsjutting en wearde fan it Frysk de 
basis fan it taalbelied fan de provinsje 
wêze moat. 
(3) Dat betsjut dat it Frysk yn guon 30 
domeinen (bgl. ûnderwiis, oerheid, 
rjocht, soarch en wolwêzen, guon 
media) de earste taal wurdt (net de 
iennichste), wêrby’t foar de meiwurkers 
it Frysk in funksje- en beneamingseask 35 
wurde moat. Dat hâldt ek yn dat it foech 
om op it mêd fan de eigen (Fryske) taal 
en kultuer regels te stellen en wetten te 
meitsjen, fan it Ryk nei de provinsje 
oergean moat. Soks jout in gruttere 40 
earmslach om it Frysk ta de earste taal 

fan Fryslân te meitsjen yn domeinen 
dêr’t de oerheid ynfloed op hat of 
hawwe kin. 
 
Willem Verf 
(4) Der sille fêst noch wol twa, trije 45 
generaasjes oerhinne gean ear’t der 
gjin húshâldings mear binne dêr’t Frysk 
yn trochjûn wurdt oan de bern. Mar 
likegoed: ús taal is linkendewei oan it 
ferdwinen. Sûnt 1995 is it tal âlders dat 50 
mei de bern Frysk praat mei in tredde-
part ôfnommen. It tal bern dat mei 
freontsjes en freondintsjes Frysk praat, 
is yn de lêste tsien jier mei de helte 
ôfnommen. 55 
(5) De machtsbasis foar it Frysk is te 
lyts om oerlibje te kinnen. Mei ‘Frysk is 
fun’ komme wy der net. It Frysk sil in 
folle promininter plak krije moatte yn it 
iepenbiere libben. Wa’t de taal mach-60 
tich is, sil der materieel en ymmaterieel 
foardiel fan hawwe moatte. Wa’t yn 
Fryslân wennet en it Frysk net be-
hearsket, sil dêr echt hinder fan hawwe 
moatte yn it deistich bestean. Allinne 65 
ûnder sokke kondysjes bliuwt in taal 
oerein. 
(6) In machtiger posysje foar it Frysk, 
dat kinne jo net samar ynfiere. In 
mearderheid fan de ynwenners fan 70 
Fryslân moat it der mei iens wêze dat 
wy wurkje oan in steviger posysje foar it 
Frysk. It giet om bewustwurding en 
draachflak. Dêrom moat der in brede 
maatskiplike diskusje komme. Profesjo-75 
neel en ûnôfhinklik organisearre. Oeral 
yn Fryslân. Yn skoallen en yn buert- en 
doarpshuzen. Op tillevyzje en radio, yn 
kranten. Gearkomsten dêr’t elk wolkom 
is en gearkomsten foar bepaalde 80 
groepen mei minsken op kaaiposysjes, 
lykas leararen. Petearlieders soargje 
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foar fûnkeljende diskusjes. It moat in 
barren wurde dêr’t minsken letter fan 
sizze: dêr ha ik by west. Dat wie moai, 85 
dat wie spannend, dat wie oangripend, 
ik wist dat der wat op it spul stie en dat 
makke it sa de muoite wurdich. 
 
Koos Tiemersma 
(7) Der binne fan dy wurden dêr’t by my 
de nekhierren automatys rjocht fan 90 
oerein komme. Ien fan dy wurden is 
‘moatte’. It wie in hiele tellerij, mar yn 
de twadde, oanpaste útjefte fan it 
Oanfalsplan Frysk wurdt op de 87 siden 
dy’t it dokumint telt, it tiidwurd ‘moatte’ 95 
op de kop ôf 500 kear brûkt. En dat is 
tefolle. Foar my. Ik moat nammentlik 
neat. Oaren ek net, benammen net as it 
oer it brûken fan de Fryske taal giet. 
Freegje mar nei yn Wâldsein. Of Earne-100 
wâld. Of Burgum. As minsken moatte, 
is de aardichheid derôf. Dan wolle se 
net mear. Of slimmer noch, se sette de 
hakken yn it sân. Exit Oanfalsplan 
Frysk soe ’k sizze, hoe goed de be-105 
doeling ek is. 
(8) Wa’t de Fryske taal rêde wol, soe 
him in pear dingen realisearje moatte. 
Om te begjinnen is taal ûnmisber om te 
kommunisearjen, mar dat hoecht net 110 
perfoarst de Fryske taal te wêzen. Of 
Papiamento. Of wat dan ek. Mei oare 
wurden: alle talen binne ynwikselber 
foar elke oare taal.  
(9) Frysk is in prachtige taal, of better 115 
sein: wíe in prachtige taal. De glâns is 
der wat ôf. Dy pracht siet benammen yn 
de agrarise hoeke, mar no’t op de 
measte pleatsen toskedokters hús-
manje, hat dy taalrykdom gjin funksje 120 
mear. Wat oerbleau, is in earmoedige 
taal dêr’t net folle ûntjouwing mear yn 
sit. Suppleminten foar it wurdboek 
hoege net, want der komt neat by. Alle 
lytse talen fertoane dat euvel. Soks is 125 
gjin pessimisme, ik konstatearje it 
allinnich mar. Om de lege plakken yn te 
foljen brûke Friezen ymportwurden, yn 
’e regel ûntliend oan de Nederlânse taal 

en oars wol oan it Ingels. Dêrmei is de 130 
Fryske taal al sa fier opskood rjochting 
oare talen, dat je je ôffreegje kinne oft it 
de muoite noch is en rêd ús eigen. Yn 
myn eagen is taal in natuerferskynsel. 
Taal ûntjout him it bêste yn in isolemint 135 
en lost op sa gau’t dat isolemint weifalt. 
Neat frjemds oan. 
(10) Willem Verf hat yn alles folslein 
gelyk. Mar dy brede maatskiplike 
diskusje dêr’t er op ta wol, mei wol 140 
oergean. Wêrom is it ús net genôch om 
ús te fermeitsjen mei wat hjoed foar-
hannen is? Dus brûk de Fryske taal 
wêr’t dat mooglik is, lit dy Fryske taal 
mar sjen yn de iepenbiere romte, skriuw 145 
lekker yn it Frysk, wês boartlik mei it 
Frysk, moedigje oaren oan om dat ek te 
dwaan, lês Frysk, soargje foar in breed 
oanbod yn it Frysk, lit sjen hoe ryk oft 
wy binne mei it Frysk, strielje dat be-150 
nammen út, sit der net oer yn hoe’t it 
letter komt en boppe alles: hâld dat 
‘moatten’ asjeblyft achter de kiezzen, 
dat tiidwurd is de deastek foar alles wat 
wy berikke wolle. 155 
 
Mirjam Vellinga 
(11) Moatte, moatte, moatte, sanksjes, 
easken, bedrigingen, ferplichtingen, 
moatte, moatte, moatte … Soene wy ek 
noch wat meie, tocht ik doe’t ik it 
oanfalsplan lies. Want sels ús eigen 160 
identiteit wurdt bepaald troch de hearen 
fan de Fryske Beweging. Neffens 
harren ‘oanfalsplan’ bin ik in ferhûddûke 
Fries, dy’t alle dagen oeral en allinnich 
mar Frysk prate wol, mar dat net mei … 165 
En ik mar miene dat ik sa’n gelokkich 
minske wie, mei yn myn deistich libben 
twa talen ta myn beskikking dêr’t ik mei 
dwaan kin wat ik sels wol. 
(12) Sa’n brede maatskiplike diskusje 170 
oer it Frysk, sa’t Willem Verf wol, liket 
op it earste each noch net sa’n ferkeard 
idee. It Frysk komt op de aginda, 
minsken hawwe it der oer en tinke der 
oer nei. Mar wa komme der op sa’n 175 
diskusje ôf? Oer it algemien dochs de 
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minsken dy’t al in soad foar it Frysk 
fiele en de minsken dy’t der poer op 
tsjin binne. Mear net. Nettsjinsteande 
fleurige folders, prikeljende televyzje-180 
spots en betûfte sprekkers. En wat 
dochst mei de útkomsten? Wêr leit it 
brekpunt? Stekke wy gjin enerzjy mear 
yn it Frysk as mear as 50 prosint fan de 
Friezen der sels gjin enerzjy yn stekke 185 
wol? Of leit dat by 30 prosint of by 70 
prosint? Wannear joust in taal op? Ik 
soe it net witte. Of moatte wy dan dêr 
ek noch in brede maatskiplike diskusje 
oer fiere? Yn Wales binne se bygelyks 190 
pas begûn mei taalstipe doe’t it tal 
memmetaalsprekkers ûnder de 20 
prosint lei. En as wy sjogge nei it taal-
belied fan de Welsh Language Board, 
dan binne de kearnwurden: advisearje, 195 
ynformearje en minsken in keus jaan. 
Begripen dêr’t wy yn Fryslân no ek mei 
begjinne te wurkjen. It ‘moatterige’ en it 
‘wetige’ is der no einlings wat ôf. Der 
wurdt foarljochting jûn oer Frysk en 200 
meartaligens op skoallen, by sikehûs-
merken, op pjutteboartersplakken oan 
âlders, oan begelieders en learkrêften. 

Der wurdt eigentiidsk materiaal ûnt-
wikkele en by de ferskate doelgroepen 205 
brocht, bygelyks de soarch, it bedriuws-
libben en it ûnderwiis. Der wurde aktivi-
teiten betocht, útfierd en stipe om it 
brûken fan it Frysk te stimulearjen yn 
alle domeinen en op lokaal en pro-210 
vinsjaal nivo. Mei help fan de nijste 
technyske mooglikheden. En nee, achte 
hearen fan de Fryske Beweging, al dy 
nijmoadrichheden binne gjin bedriging, 
mar júst in hiel grutte kâns! Je moatte it 215 
allinnich wol sjen wolle en de blynkape 
ôfdwaan wolle. Sa wurdt in taal oan-
treklik, sa wurdt Frysk wêzen yts wat 
fan jesels is, dêr’t je je eigen ynfolling 
oan jaan kinne. It is mei in taal krekt as 220 
mei in potinsjele frijer. Der bloeie hiel 
moaie dingen op ast inoar seksy en 
aardich en ynteressant fynst. Dan wolst 
dingen mei-inoar ûndernimme, mei-
inoar boartsje, wat opbouwe en mei-225 
inoar sjoen wurde. Mar och … de 
hearen fan de Fryske Beweging, dy 
komme leau ’k noch út it tiidperk fan de 
twongen houliken.

 
Nei in artikel yn de Moanne fan desimber 2008  
 
 

Tekst 2 
 

Geweld tsjin helpferlieners 
 
(1) Ut ûndersyk docht bliken dat in fjirde 
part fan de helpferlieners mei fysyk 
geweld konfronteard wurdt en hast twa-
tredde mei ferbaal geweld. Net allinne 
ambulânsepersoniel, mar ek bussjauf-5 
feurs, brânwachtminsken, finzenis-
personiel en treinkondukteurs wurde by 
har wurk hyltyd faker hindere, útskolden 
en bedrige. Is der in ferklearring foar 
dat agressive gedrach en is der in oan-10 
pak foar? 
(2) Hans Boutelier, as bysûnder heech-
learaar Veiligheid en Burgerschap 

ferbûn oan de Vrije Universiteit Amster-
dam, wiist der mei klam op dat it giet 15 
om ynsidinten. “Ambulânseminsken 
wurde net alle dagen op 'e nekke 
sprongen, yn 95 prosint fan de gefallen 
giet it gewoan goed. Mar dy ynsidinten 
komme wol sa faak foar dat it dochs in 20 
struktureel probleem is. Ik neam it 
strukturele ynsidinten, en dy moatte wól 
oanpakt wurde. It omtinken dêrfoar is 
dus terjochte.” 
(3) It asosjale gedrach hat neffens de 25 
kriminolooch te meitsjen mei in tekoart 
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oan beskavingsbuffer. “Earder hingen 
noarmen, wearden, gedrachsfoar-
skriften sterk gear mei it maatskiplik 
fermidden dêr’tst by heardest. Dy 30 
gearhing is ferdwûn. Do moatst no as 
yndividu sels bepale hoe’tst dyn libben 
ynrjochtest. De minsken holden har 
doedestiids fansels ek net altyd oan de 
gedrachsregels, mar der wie wol in 35 
besef fan in bepaald noarmjouwend 
kader.” 
(4) Boutelier seit dat der minsken binne 
dy’t te min ‘bagaazje’ meikrigen hawwe 
om sels in noarmsysteem te ûnt-40 
wikkeljen. “Benammen yn sosjaal 
swakkere buerten, dêr’t âlders ek net 
sa sterk yn de skuon steane, wurdt sa’n 
noarmsysteem net as fanselssprekkend 
oanbean. Bern út sokke miljeus hawwe 45 
minder remmingen. Harren manier fan 
reagearen yn bepaalde situaasjes giet 
fierder as it klisjee fan it koarte lontsje.” 
(5) In oare bekende faktor by sok ge-
drach is drank- en drugsgebrûk. It is net 50 
sûnder reden dat in protte ynsidinten yn 
it wykein, by feestdagen en yn 'e buert 
fan útgeansgelegenheden plakfine. “As 
in ambulânse op sneontejûn nei it 
útgeanssintrum moat, dan stiet der faak 55 
in grutte groep dronken jongeren om 
hinne, dy’t de helpferlieners lestich falt 
en op it dak fan de ambulânsewein 
springt.” 
(6) Boutelier fynt it opmerklik dat de 60 
agresje him benammen rjochtet op 
oerheidspersoniel. “Der bestiet blykber 
in protte agresje tsjin de oerheid. Yn 
Nederlân kinne hyltyd mear minsken 
minder goed omgean mei autoriteit. 65 

Boargers binne mûniger wurden: se 
easkje in protte en aksepteare minder. 
As guon minsken net fuortdaliks krije 
wat se wolle, dan miene se dat se it 
rjocht hawwe om it te heljen.” 70 
(7) Wat kinst der oan dwaan? “Kinst net 
sizze dat de hiele mienskip oer de kop 
moat, dat wy it allegearre oars dwaan 
moatte! Moatst derfoar soargje dat it 
probleem net út 'e hân rint om ekses-75 
sen foar te kommen, en dus de 
funksjonele kontrôle fersterkje. Faak 
binne der op de útgeansplakken nachts 
fan ien oere ôf partikuliere befeiligers 
paraat om de boel ûnder kontrôle te 80 
hâlden. Ik fyn it net moai dat wy dy kant 
útgeane, mar wy moatte wol praktysk 
wêze. De NS hat bygelyks al langer te 
meitsjen mei agresje. Dy lit no op guon 
trajekten mear kondukteurs meiride, 85 
jout wurknimmers treningen hoe’t se 
omgean moatte mei agresje en hat 
goede ôfspraken makke oer gearwur-
king mei de plysje. Dat liket te wurkjen.” 
(8) Foar geweld tsjin helpferlieners 90 
binne njonkenlytsen ôfspraken makke 
oer ekstra strange ferfolging. In fer-
tochte kin fêsthâlden wurde oant er 
foarkomme moat, der kin fluchrjocht 
tapast wurde en justysje kin in dûbele 95 
straf easkje. 
(9) Boutelier twifelt oan it nut fan swiere 
sanksjes. “Prate mei dy jonges is better 
as har in swiere straf jaan. De measten 
fan har witte echt net wêr’t se mei 100 
dwaande binne. Troch har te konfron-
tearen mei harren dieden, is it miskien 
mooglik om har noch wat by te 
stjoeren.” 

 
Nei in artikel fan Linda van der Nat yn it Friesch Dagblad fan 7 febrewaris 2009 
 
 
 
 

einde  HA-1017-a-11-a-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1  Geveltsjefrysk 
 

1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A Alinea 1 jout de haadgedachte fan de tekst. 
B Alinea 1 jout de konklúzje fan de tekst. 
C Alinea 1 jout de oanlieding foar it skriuwen fan de tekst. 
D Alinea 1 jout de probleemstelling fan de tekst. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken “In Fryske ... wearde wêze.” (r. 35-36) en “Dit wie ... foar 
Europa.” (r. 36-38)?  
A ferlykjend 
B konkludearjend 
C opsomjend 
D redenjouwend 
 

1p 3 Jou yn eigen wurden oan wat it ferbân is tusken alinea 7 en alinea 8.  
Brûk net mear as 10 wurden. 
 

2p 4 Hokker arguminten fan minister Bot yn alinea 2 wurde yn alinea 7 werhelle? 
 

1p 5 Hokker argumint fan minister Bot yn alinea 2 wurdt yn alinea 8 werhelle? 
 

1p 6 Hokker argumint fan minister Bot brûkt de skriuwer sels yn alinea 10? 
 

1p 7 Hokker oar argumint brûkt de skriuwer noch? 
 
Neffens de skriuwer fan de tekst binne de arguminten fan de foarstanners fan in 
Fryske oersetting gefoelsarguminten. 

1p 8 Sitearje de sin dêr’t dat út bliken docht. 
 

2p 9 Wêrom kiest de skriuwer ‘Geveltsjefrysk’ as titel? 
Brûk foar dyn antwurd net mear as 15 wurden. 
 

1p 10 Mei hokker wurden kwalifisearje de foarstanners in Fryske oersetting fan teksten 
lykas it Europeesk ferdrach?  
Brûk net mear as 5 wurden. 
 
 

Tekst 2  Jong ûndernimme is gjin spultsje 
 

1p 11 Wat is it ferbân tusken “Dit is … leuk mear.” (r. 14) en “Wy binne … net út.”  
(r. 14-17)? 
A opsomjend 
B redenjouwend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
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1p 12 Wêrnei ferwiist ‘dêr’ yn ‘dêromhinne’ (r. 30-31)? 
A gaming 
B in tv-programma 
C in tv-programma oer gaming 
 

2p 13 Watfoar oerienkomsten binne der tusken de dielnimmers oan 
gamingprogramma’s op ’e televyzje en sporters? 
 

2p 14 Hokker mooglikheden hawwe de jonge ûndernimmers om oan jild te kommen?  
Helje it antwurd út alinea 4. 
 

2p 15 Hokker fan ûndersteande sinnen kin it bêste tsjinje as gearfetting fan alinea 3? 
A Alex Strooisma en Chamin Hardeman binne dwaande mei 

kompjûterspultsjes dy’t mei in sport te krijen hawwe en dêr’t in serieuze 
kultuer omhinne bestiet. 

B Alex Strooisma en Chamin Hardeman wolle dat harren programma de Studio 
Sport fan de gamingwrâld wurdt, mar dan oanbean op in digitale stjoerder. 

C Alex Strooisma en Chamin Hardeman wolle gaming en digitale televyzje 
graach kombinearje. 

D Alex Strooisma en Chamin Hardeman wolle in tv-programma meitsje oer 
gaming en dan foaral de wrâld dêromhinne, oanbean op in digitale stjoerder. 

E Alex Strooisma en Chamin Hardeman wurkje selsstannich oan media-
opdrachten. 

 
1p 16 Wêrnei ferwiist ‘it’ yn r. 57? 

A digitale televyzje 
B in programma oer gaming 
C it lêste trajekt 
D it pilotprogramma 
 
“Wy hienen … stjoering hân,” (r. 75-76) 

1p 17 By hokker eardere alinea slút dat sitaat oan? 
 

2p 18 Mei hokker problemen wrakselje Alex Strooisma en Chamin Hardeman neffens 
alinea 4?  
Brûk yn totaal net mear as 20 wurden. 
 

1p 19 Hokker kopke past it bêst by alinea 6? 
A Bentley 
B Kick 
C Killing 
D Skills 
 

2p 20 Lis oan de hân fan alinea 7 út dat in neidiel ek in foardiel wêze kin.  
Brûk net mear as 20 wurden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De titel fan de tekst is in foarbyld fan wurdboarterij.  
2p 21 Meitsje dat dúdlik.  

Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 22 Ta watfoar tekstsoarte heart dizze tekst? 
A riddenearring 
B skôging 
C útiensetting   
 
 

Tekst 3  Tink yn kânsen, net yn bedrigings 
 

1p 23 Hokker wurd yn alinea 1 soe as in tsjinstelling by de twa earste sinnen opfette 
wurde kinne? 
 

1p 24 Friezen binne beskieden. 
A Dat wurdt sjoen as in negative eigenskip. 
B Dat wurdt sjoen as in negative eigenskip mei positive kanten. 
C Dat wurdt sjoen as in positive eigenskip. 
D Dat wurdt sjoen as in positive eigenskip mei negative kanten. 
 

2p 25 Sitearje de kearnsin fan alinea 3. 
 

2p 26 Wat binne de oarsaken fan de kwetsberens fan de Fryske ekonomy?  
Brûk net mear as 15 wurden.  
 
Alinea 4 bestiet út twa parten.  

2p 27 Mei hokker sin begjint it twadde part? 
Motivearje dyn antwurd en brûk dêrby net mear as 10 wurden. 
 

2p 28 Hokker krityk hat Boelsma op it ûnderwiis?  
Brûk net mear as 10 wurden. 
 
 
 
 

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-1017-a-10-1-o* 
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Tekst 1 
 

Geveltsjefrysk 
 
(1) De erkenning fan it Frysk is wer in 
stap fierder. It Ferdrach fan Lissabon 
dat yn it plak komt fan de Europeeske 
grûnwet, krijt in Fryske fertaling. Jûch-
hei! Of is dat dochs earder in kwestje 5 
fan geveltsjefrysk? 
(2) Wat wie de doetiidske minister Ben 
Bot fan Bûtenlânske Saken yn it neijier 
fan 2004 heechhertich. Der kaam in 
grûnwetlik ferdrach fan Europa oan. Mei 10 
de mooglikheid om it oer te setten yn 
talen dy’t yn bepaalde regio’s fan grut 
belang binne. Spanje griep de kâns oan 
en soarge foar Katalaanske en 
Baskyske ferzjes. De Britten gunden 15 
Wales in grûnwet yn de eigen taal. 
Wêrom dan gjin grûnwet yn it Frysk? 
Bot fûn dat net nedich. De Europeeske 
grûnwet wie sa’n grou dokumint, 492 
siden, dat it oersetten soe in slompe jild 20 
kostje. Wa soe de grûnwet lêze yn it 
Frysk? De doelgroep wie beheind. De 
Britten hiene dat ek konkludearre foar it 
Skotske Gaelic. Boppedat binne 
Friezen it Nederlânsk ek aardich 25 
machtich, beklamme de CDA-minister. 
Hy wie derfan oertsjûge dat it mei in 
Nederlânske ferzje wol ta koe. Dêrby 
kaam dat Nederlân noait Europeeske 
ferdraggen yn it Frysk oerset. Wêrom 30 
diskear dan wol? 
(3) Tsjin de ôfwizing fan Bot kaam 
ferset fan de FNP, deputearre Bertus 
Mulder en de Twadde Keamerfraksje 
fan GrienLinks. In Fryske oersetting soe 35 
symboalysk fan grutte wearde wêze. Dit 
wie net samar in ferdrach. It wie de 
grûnwet foar Europa. 
(4) Uteinlik gong Bot yn ’e maitiid fan 
2005 om. Der wie in referindum oer de 40 
grûnwet op kommendeweis. Wêrom de 
Friezen tsjin jin yn it harnas jeie as dat 
kostbere stimmen kostje kin? It slagge 
net mear om de Fryske oersetting foar 

it referindum op 1 juny klear te hawwen. 45 
Der kaam allinne in Fryske ferzje fan de 
gearfetting. De kosten fan al it fertaal-
wurk soene Ryk en provinsje diele.  
(5) De belofte fan in Fryske oersetting 
wie net foldwaande om it referindum te 50 
winnen. Nederlân stimde de grûnwet ôf. 
Der kamen nije ûnderhannelingen. 
Europa swakke mei op fersyk fan 
Nederlân it grûnwetlik ferdrach ôf ta in 
gewoan ferdrach.  55 
(6) Den Haach liet witte dat der ek fan 
dat ferdrach fan Lissabon in Fryske 
oersetting komt. Deputearre 
Jannewietske de Vries wie der o sa mei 
op ’t skik. Se priizge de symboalyske 60 
wearde. Mei in offisjeel ûndertekene 
ôfskrift fan de Fryske oersetting yn it 
argyf fan de Rie fan Ministers wurdt de 
status fan de taal ferhege en dêr kin de 
provinsje him yn de korrespondinsje 65 
mei it Ryk op beroppe. 
(7) Mar mei watfoar rjocht kin men 
derop oantrune om dat wiidweidige 
ferdrach – al 270 siden en dan komme 
de protokollen der noch by – yn it Frysk 70 
oer te setten? It mei no fan Den Haach 
absolút gjin grûnwet hjitte, it is in 
‘gewoan’ Europeesk ferdrach. Mar it is 
wol it earste ferdrach dat útdruklik 
oanjout dat de stikken ek yn regionale 75 
talen ferskine meie. Fertsjinnet dy 
status de útsûndering om diskear wol in 
oersetting te meitsjen?  
(8) De Nederlânske Grûnwet bestiet 
hast hûndert jier. Dêr is noait in offisjele 80 
Fryske oersetting fan ferskynd. Dochs 
begripe de Friezen reedlik goed wat der 
yn dy grûnwet stiet en besykje se dêr-
nei te hanneljen. De arguminten fan Bot 
wêrmei’t er de oersetting doedestiids 85 
ôfwiisde, geane wer hielendal op. Al dy 
drokte om wat Fryske sentiminten del te 
bêdzjen! 
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(9) Ungemurken makket Den Haach ek 
sûnder in Fryske oersetting fan it 90 
Ferdrach fan Lissabon al mear wurk fan 
de twadde rykstaal. Fan Tresoar 
ferskynden de statuten twatalich yn de 
Staatscourant. Ek de advertinsje foar 
de nije Kommissaris fan de Keningin 95 
ferskynde foar it earst twatalich yn it 
offisjele meidielingeblêd fan it Ryk. 
(10) Der sille mear minsken wêze dy’t 
soksoarte Fryske teksten lêze as dy’t 

oait de goed fjouwerhûndert Fryske 100 
siden fan it Europeeske ferdrach 
útplúzje sille. Der binne grif mear fan 
sokke praktyske saken dêr’t foarrang 
oan jûn wurde kin. Op de website fan it 
Ministearje fan Binnenlânske Saken 105 
steane wol teksten yn it Papiamintsk 
mar net yn it Frysk en soe dêr pas echt 
wat oan te feroarjen wêze as der in 
Frysktalich boekwurk yn it ûnderste 
burolaad by de Rie fan Ministers leit? 110 

 
Nei: Marcel de Jong, Leeuwarder Courant fan 12 april 2008  
 
 

Tekst 2 
 
Jong ûndernimme is gjin spultsje 
 
(1) Punten score en race tsjin in dead-
line: selsstannich ûndernimmen liket 
bytiden wol in ‘real life computergame’. 
Alex en Chamin fan Mediaheads kinne 
deroer meiprate: it hawwen fan in eigen 5 
bedriuwke is dreech en ferslaavjend 
tagelyk. 
(2) Alex Strooisma (27) sit mei de 
hannen omheech efter syn buro oan de 
Iewâl yn Ljouwert. “Moatst no ris sjen 10 
nei al dy papieren hjir. Subsydzje-
oanfragen, rekkens, formulieren om de 
oeren te ferantwurdzjen en gean sa mar 
troch. Dit is net leuk mear. Wy binne 
media-spesjalisten en sûnder help fan 15 
in ekonoom of in accountant komme wy 
der net út.” Kollega Chamin Hardeman 
(ek 27) skodhollet boppe in beker kofje. 
“Nee, dit makket dy echt net happy.” 
(3) De papieren op it buro binne adres-20 
searre oan Mediaheads, it bedriuw fan 
Alex en Chamin. Sûnt har ôfstudearjen 
yn 2007 oan de oplieding Communica-
tion and Multimedia Design wurkje se 
selsstannich oan media-opdrachten. 25 
“Mar eins ha wy beide foaral in passy 
foar gaming en digitale televyzje, en dy 
dingen wolle wy graach kombinearje. 
Us ambysje? In tv-programma meitsje 

oer gaming en dan foaral de wrâld dêr-30 
omhinne. Der binne sa’n soad jongeren 
dwaande mei bygelyks kompjûter-
spultsjes dy’t mei in sport te meitsjen 
hawwe en dêr bestiet soms, krekt lykas 
yn de echte sportwrâld, in serieuze 35 
kultuer omhinne. Sa wurde yn Dútslân 
de spilers dy’t meidogge oan 
autoracing-games goed sponsore en 
behannele as echte sporthelden. Dy 
kant wolle wy graach sjen litte. Us 40 
dream is dat ús programma sis mar de 
Studio Sport fan de gaming-wrâld 
wurdt, mar dan oanbean op in digitale 
stjoerder, dy’t minsken thús fia in kastje 
ûntfange kinne.” 45 
(4) Om sa’n programma foarelkoar te 
krijen moat der hiel wat wurk fersetten 
wurde. Chamin: “Wy ha hûnderttûzen 
euro oan subsydzje krige om in pilot te 
ûntwikkeljen; dêr biede we minsken 50 
digitale televyzje by oan en litte dan ek 
in programma oer gaming sjen, ‘Game-
nations’ ha we dat neamd. No, dy pilot 
hat in skoft draaid yn Noard-Fryslân en 
op dit stuit sitte we yn it lêste trajekt. 55 
Wy binne oan it evaluearjen en wolle no 
jildsjitters sykje dy’t it sponsorje wolle. 
Mar dêr komme we foarearst net oan ta 
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om’t der in hiel soad wurk en gedonder 
efter de pilot weikomt. Sa krije we de 60 
subsydzje yn parten, mar we ha wol ús 
fêste lesten en rekkens dy’t we betelje 
moatte. No sitte we dus mei in tydlik 
jildtekoart, want we ha noch net alle 
subsydzje binnen. Wat moatte wy 65 
dwaan? It iennichste dat we ferkeapje 
kinne, is ús printer en de kompjûter, 
mar fierder ha we gjin kapitaal op ’e 
bank.” 
(5) Alex falt syn kollega by: “Sokke 70 
saaklike dingen witte je net yn ’t foar, 
dêr hienen we eins wat mear bege-
lieding by hawwe moatten. As startende 
ûndernimmer wurdst yn it djippe goaid 
en moatst oeral mar doel oer ha. Wy 75 
hienen leaver wat mear stjoering hân, 
ek al soe dat yn de foarm fan in hiel 
ferfelend griis mantsje mei in rekken-
masine wêze. Sa’n man soe ús war-
skôgje kinne foar ûnferwachte rekkens 80 
en oare wichtige saken. No kinne we ús 
deadlines net helje om’t we it sa drok 
hawwe mei it útstellen fan betellingen. 
We kinne noch krekt ús eigen lean 
oermeitsje.” 85 
(6) Mar wêrom geane de jonges dan net 
oan it wurk by in baas? Auto fan de 
saak, sekerheid, in trettjinde moanne ... 
“Ja, dêr tink ik wolris oer nei. At it hiele 
buro fol leit mei papier en dyn dei be-90 
stiet út lestige telefoantsjes, dan bliuwt 
der net folle oer fan dyn ambysjes. Wy 
wurkje ús út ’e naad en sjogge der noch 
neat foar werom. Dat is killing. Us 

freonen ha soks net, dy wurkje alle-95 
gearre by in grut bedriuw. Mar dochs 
leau ik yn ús wurk en boppedat is it 
ferslaavjend om selsstannich dwaande 
te wêzen. Dat jout sa’n kick, dêr kin gjin 
jild tsjin op. Fansels wol ik ek graach in 100 
Bentley, haha, mar no kin ik al myn 
‘skills’ brûke om fierder te kommen en 
hjir myn eigen dingen te dwaan”, fertelt 
Chamin. 
(7) Mei ‘hjir’ doelt Chamin op Fryslân. 105 
Mar is dizze provinsje it goeie plak foar 
de ambysjes fan Mediaheads? “Miskien 
binne wy ús tiid foarút, want yn dizze 
provinsje en sowieso yn Nederlân is 
gamen noch in ûnbekende wrâld. 110 
Spitich, want Fryslân wol mei techno-
logy en ynnovaasje in soarte fan Finlân 
wurde. Dêr past gaming hiel goed by. 
Je kinne gaming brûke by edukaasje, 
toerisme en mear fan datsoarte ge-115 
bieten. It foardiel is dat Fryslân op dat 
mêd noch in ‘ruraal’ gebiet is en dat der 
dus noch in hiel wurkfjild iepen leit.” 
(8) Ek al is der op it buro fan de 
mannen fan Mediaheads hast gjin frij 120 
plakje mear te sjen, romte foar plannen 
en ambysjes is der yn alle gefallen wol. 
“De kommende moannen ha we noch 
wat opdrachten en kinne we efkes foar-
út. Yn de tuskentiid wurkje we gewoan 125 
hiel hurd oan Gamenations, miskien 
moatte we it noch wat oanpasse oan de 
ynteresses fan de konsumint hjir. Dan 
hoopje wy dat we it trochsette kinne. En 
dan? In eigen BV fansels!”130 

 
Nei: in artikel fan Marijke Roskam yn Frysk Tematydskrift fan febrewaris 2008 
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Tekst 3 
 

Tink yn kânsen, net yn bedrigings 
 
(1) Fryske ûndernimmers binne nochal 
behâldend. Dat betsjut dat se gjin tige 
wylde, mar ek net faak hiel domme 
dingen dogge. Foar’t se op grutte skaal 
ynvesteare, wolle se der wis fan wêze 5 
dat der kâns fan slagjen is. It betsjut dat 
it ûndernimmersklimaat yn Fryslân frij 
stabyl is. “Dat wol net sizze dat der gjin 
ynnovaasje plakfynt”, sa stelt MKB1)-
foarsitter Rutger Boelsma. 10 
(2) Boelsma: “In punt is dy ivige be-
skiedenens fan de Friezen. Minsken út 
it westen fan it lân witte it allang: de 
unique selling points (usp’s) fan Fryslân 
binne de rêst, de romte, de betelbere 15 
prizen fan de huzen en – miskien it 
alderwichtichste – de grutte betroube-
rens fan de minsken. Goed, it duorret 
eefkes foardatst se kennen learst, mar 
dan witst ek krekt watst oan har hast. It 20 
is net om 'e nocht dat der safolle 
Friezen by it NOB – it fasilitêr 
produksjebedriuw foar radio, tv en nije 
media – wurkje. As se sizze dat it dekor 
fiif minuten foar de útstjoering klear 25 
stiet, dan is dat ek sa. As wy al dy usp’s 
no ris goed útdrage soenen. 
(3) Dat de provinsje heger oplate 
minsken min fêsthâlde kin, is soargelik 
yn ús eagen. Wy hawwe te meitsjen 30 
mei in ‘braindrain’. Minsken mei in 
akademysk of hbû-nivo kinne hjir gjin 
baan fine en geane nei de Rânestêd. 
Oan de oare kant sjochst dat fjirtigers 
dy’t har libben in bytsje op oarder 35 
hawwe (troud, bern en in goede baan), 
weromkomme nei Fryslân. It binne 
benammen minsken dy’t de provinsje al 
kenne, se binne hjir opgroeid of binne 
op ien of oare wize al yn 'e kunde 40 
kommen mei wat Fryslân te bieden hat. 
En sokke minsken dy’t har hjir nei 
wenjen sette, ynvesteare yn de 
ekonomy. Yn it foarste plak knappe se 

har wenning of wenbuorkerij op. Fierder 45 
jouwe se jild út foar it libbensûnderhâld. 
Se reizgje miskien minder faak nei it 
bûtenlân, mar keapje in boat en bliuwe 
yn de provinsje. En by eintsjebeslút: as 
se op jierren komme, ynvesteare se 50 
noch yn de soarch. En ferjit net: dat 
lêste is ek klearebare hannel. Net 
allinne it fuortgean fan heger oplate 
minsken, ek it feit dat in behoarlik tal 
ûndernimmers mei it bedriuw ophâldt, is 55 
gjin goede ûntwikkeling. Op dit stuit 
binne der sa'n 40.000 ûndernimmers 
ynskreaun by de Fryske Keamer fan 
Keaphannel. Ynkoarten hâlde 10.000 
yn ferbân mei de leeftyd dermei op. In 60 
tredde part dêrfan jout oan dat it 
bedriuw hielendal ferdwynt. It giet dêrby 
faak om famyljebedriuwen dêr’t gjin 
opfolger foar is. Dêrfoaroer sjogge we 
de 45-plussers, dy’t troch reorgani-65 
saasjes of oare oarsaken sûnder wurk 
komme te sitten. Wy hopen dat dy yn it 
gat stappe soenen en har as sels-
stannich ûndernimmer ynsette ynstee 
fan mei de earms oer elkoar te 70 
wachtsjen oant it CWI2) har in baan 
oanbiedt. Mar it liket derop dat de 
minsken dêrta de enerzjy of moed net 
hawwe. Dat is spitich want wy rêde it 
net op mei allinne de jeugd en boppe-75 
dat giet der op dy wize in protte kunde 
en enerzjy ferlern. Wy binne in skoftsje 
lyn as MKB mei bussen fol jongeren nei 
yndustryterreinen gien en hawwe sa 
letterlik fraach en oanbod by inoar 80 
brocht. Miskien moatte wy nochris nei-
tinke oer in soartgelikens projekt foar 
45-plussers. De fraach is altyd: wêr 
helje we it jild wei? 
(4) It is allegearre hiel kwetsber. 85 
Fryslân hat yn ferhâlding in protte 
taleveringsbedriuwen, dus as it ekono-
mysk wat minder giet, is dat al gau te 
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fernimmen. Dêr komt noch by dat in 
protte simpel hânwurk nei it bûtenlân 90 
giet. Mei sokke goedkeape arbeids-
krêften kinne wy net konkurreare. Dat 
moatst dan ek net wolle. Ik sjoch wol 
goede kânsen yn de rekreative sektor. 
Dêr is noch in wrâld te winnen. Meitsje 95 
fan Fryslân it Toskane fan it Noarden, 
rop ik wolris. No geane we de grins oer 
om mei ús fuotten ta de ankels yn de 
druven te stean, dat fine wy geweldich, 
mar we hawwe hjir ek genôch 100 
attraksjes. Gearwurking tusken de 
ûndernimmers soe hiel wat ekstra’s 
opsmite kinne. Tink oan in mienskiplike 
site fan alle boateferhierders, dy is der 

net. Belangstellenden soenen dan 105 
maklik sjen kinne wêr’t se hinne moatte 
om in bepaald type boat te hieren. 
(5) Wy fan it MKB hawwe fierder ien 
grutte winsk: dat der in optimale oan-
sluting komt mei de opliedings. Dat wol 110 
fan beide kanten mar net slagje. In 
foarbyld: der kaam ris in persoan mei in 
sublym idee by my. Hy koe dat sels net 
útwurkje. Ik haw doe kontakt socht mei 
in hegeskoalle en him dêrhinne 115 
ferwiisd. Mar it paste net yn harren 
ûnderwiisprogramma. Dat is spitich.  
Wy wolle dochs wol graach dat ideeën 
út de praktyk wei in plak krije kinne yn it 
ûnderwiis.” 120 

 
Nei: in artikel fan Gerry Hijlkema yn Frysk Tematydskrift fan febrewaris 2008 

 
 
 
 

noot 1 MKB = Midden- en Kleinbedrijf 
noot 2 CWI = Centrum voor Werk en Inkomen 

einde  HA-1017-a-10-1-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
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. 
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Tekst 1  Is WIllie Wortel foar it Frysk? 
 

1p 1 Hoe fielde de skriuwer him as promotor fan in nije Fryske lesmetoade? 
A Hy fielde him hiel noflik yn dy rol. Dat docht bliken út de kombinaasje fan de 

earste en de twadde sin. 
B Hy fielde him hiel noflik yn dy rol. Dat docht bliken út de twadde sin. 
C Hy fielde him hielendal net noflik yn dy rol. Dat docht bliken út de earste sin. 
D Hy fielde him net hielendal noflik yn dy rol. Dat docht bliken út de 

kombinaasje fan de earste en de twadde sin. 
 

1p 2 Hokker ‘kopke’ slút it bêste oan by de kearn fan alinea 2? 
A Arumer skoalbern skoare it bêste resultaat 
B It bêste Frysk yn de lytse bouhoeke 
C Nije lesmetoade oeral goed ûntfongen 
D Skoalbern optein oer nije lesmetoade 
 

2p 3 Fetsje it tekstpart “Under de ... serieus nommen.” (r. 27-49) gear yn maksimaal 
30 wurden. 
 

1p 4 Wat is it ferbân tusken “Under de ... yn 1980” (r. 27-33) en “Dat soks ... serieus 
nommen.” (r. 34-49)? 
A konkludearjend  
B oarsaaklik  
C opsomjend 
D tsjinstellend 
E útlizzend  
 

1p 5 Wat is it ferbân tusken “Dat soks ... serieus nommen.” (r. 34-49) en “En dat ... yn 
Fryslân.” (r. 49-51)? 
A konkludearjend  
B oarsaaklik  
C opsomjend 
D tsjinstellend 
E útlizzend  
 

1p 6 Wat is it ferbân tusken “En dat ... yn Fryslân.” (r. 49-51) en “Okkerdeis kaam ... 
minder Frysk.” (r. 53-68)? 
A konkludearjend 
B oarsaaklik  
C opsomjend 
D tsjinstellend 
E útlizzend  
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1p 7 Wat is it ferbân tusken “Okkerdeis kaam ... minder Frysk.” (r. 53-68) en “It mei ... 
achterút kachelt.” (r. 68-74)? 
A konkludearjend  
B oarsaaklik  
C opsomjend 
D tsjinstellend 
E útlizzend  
 

2p 8 Yn hokker trije situaasjes wurdt ûnderling hyltyd minder Frysk brûkt? 
 

2p 9 Mei wat foar doel hellet de skriuwer ‘Koarnjum’ en ‘Gau’ (r. 79) oan?  
Brûk net mear as 20 wurden. 
 

2p 10 Sitearje de kearnsin út alinea 4. 
 
Neffens de skriuwer is Studio F gjin “ôfdwaande remeedzje om it Frysk in grutter 
plak te jaan yn it ûnderwiis” (r. 85-87). 

2p 11 Wêrom hat it promoaten fan dy lesmetoade neffens him dochs wol sin?  
Brûk net mear as 30 wurden. 
 

2p 12 Sitearje de kearnsin út alinea 5. 
 

2p 13 Fan watfoar stylfiguer is ‘fruchtbere jûn’ (r. 133) in foarbyld? Motivearje dyn 
antwurd. 
 
Yn r. 125-126 neamt de skriuwer in tal saakkundigen.  

1p 14 Wêrom fynt de skriuwer dy saakkundigen ‘Willie Wortels’ (r. 140)?  
Brûk net mear as 10 wurden. 
 
De skriuwer wol net oansjoen wurde foar in ‘swiersettige ûndergongsfilosoof’  
(r. 81-82). 

2p 15 Op grûn fan hokker alinea’s soe men oars dy yndruk wol krije kinne?  
Neam trije alinea’s. 
 

1p 16 Wat is neffens de skriuwer it wichtichst foar it Frysk? 
A In sterkere wetlike basis foar it Frysk. 
B It brûken fan de metoade Studio F yn it ûnderwiis. 
C It ynsjoch dat meartaligens in ferriking is. 
D Kreative ideeën foar de takomst fan it Frysk.  
 

1p 17 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de tekst? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
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Tekst 2  It sûpen giet gewoan troch ... 
 

2p 18 Wêrom pleite de skriuwer foar in plan tsjin alkoholmisbrûk?  
Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 19 Wêrom sil it alkoholprobleem wol net oanpakt wurde?  
Brûk net mear as 10 wurden. 
 
Yn r. 28 hat de skriuwer it oer de ‘maatskiplike kosten’ fan alkohol.  

2p 20 Op hokker trije terreinen dogge dy kosten har foar? Brûk yn totaal net mear as 
fiif wurden. 
 
“En dochs is alkohol maatskiplik folslein akseptearre.” (r. 58-59) 

2p 21 Kloppet dy bewearing? Motivearje dyn antwurd mei in sin út it foarôfgeande part 
fan de tekst. 
 

2p 22 Watfoar maatregel bedoelt de skriuwer mei ‘in fanatike oanpak’ yn r. 70-71 en 
wêrom is er dêr net foar?  
Brûk net mear as 12 wurden. 
 

1p 23 Wat is it ferskil tusken it drankmisbrûk fan earder en dat fan no?  
Brûk net mear as 20 wurden. 
 
Yn alinea 8 stiet in riddenearring dy’t as in drôchreden beskôge wurde kin.  

2p 24 Meitsje dúdlik om hokker riddenearring it giet en lis út wêrom’t der sprake fan in 
drôchreden is. 
 

1p 25 Wêrom makket de skriuwer de gemeenten it ferwyt fan ‘symboalpolityk’ (r. 110)? 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
Om it alkoholmisbrûk ûnder jongeren tsjin te gean komt de skriuwer mei in hiele 
list fan maatregels, û.o. it oanskerpjen fan de wetjouwing (r. 129-130).  

2p 26 Jou dêrfan fjouwer foarbylden út de tekst. 
 
Behalve it oanskerpjen fan de wetjouwing neamt de skriuwer noch in hiel oar 
soarte maatregel.  

1p 27 Hokker maatregel is dat? 
 

1p 28 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de tekst? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
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Tekst 3  Kolaatsje op alkoholgearkomste 
 

1p 29 Wêrom wol de provinsje de help fan de probleemgroep ynskeakelje? Brûk net 
mear as fiif wurden. 
 
Binnendijk fûn it ‘in nuttige jûn’ (r. 58-59).  

2p 30 Fûnen de oanwêzige jongeren dat ek?  
Ljochtsje dyn antwurd ta mei trije foarbylden út de tekst. 
 

1p 31 Wat is it wichtichste skriuwdoel fan de tekst? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
 
Ut tekst 3 docht bliken dat ien fan de yn tekst 2 neamde maatregels tsjin 
alkoholmisbrûk ûnder jongeren wierskynlik net folle resultaat ha sil.  

2p 32 Neam dy maatregel. Brûk net mear as fiif wurden. 
 
“De diskusje leit it ûnderlizzende fan it hiele probleem bleat.” (r. 47-48) 

2p 33 Kaam dêrby in nij gegeven oan it ljocht of wie dat allang bekend?  
Ljochtsje dyn antwurd ta en behelje dêryn tekst 2. 
 
 
 
 
 

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. 

923-1017-a-HA-1-o* 

Pagina: 143Voor 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).



923-1017-1-HA-1-b 

Bijlage HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Fries 
tevens oud programma Fries 1 en Fries 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

Pagina: 144Voor 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).



 923-1017-a-HA-1-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1   
 
Is Willie Wortel foar it Frysk? 
 
(1) Ik fielde my wol wat in dielnimmer 
oan in evangelisaasjekampanje. Mar it 
wie in moaie neisimmerdei en wy wiene 
allegearre fol goeie moed. Mei de 
ûnderwiisdeputearre, de minsken fan it 5 
Taalsintrum Frysk en de kollega’s fan 
de skoaltelevyzje en -radio yn de 
provinsjale vip-bus troch Fryslân in tal 
basisskoallen by del om de splinternije 
Fryske lesmetoade Studio F oan te 10 
bieden. 
(2) Wêr’t wy ek kamen, fan Arum oant 
De Houtigehage, wy waarden op alle 
plakken alderfreonlikst ûntfongen en de 
ûnderwizers joegen oan dat it nije 15 
lesmateriaal o sa wolkom wie. Op alle 
skoallen diene de bern optein mei oan 
it spultsje op it skoalplein wêrby’t se 
safolle mooglik Fryske wurden foarmje 
moasten fan de letters út de slachsin 20 
‘Hoera foar Studio F’. Yn Arum gong 
dat de bern noch it bêste ôf: dêr hie in 
groepke binnen tsien minuten mar 
leafst 43 wurden makke. Ja, yn de lytse 
bouhoeke, dêr wiist it noch net sa min 25 
mei it Frysk. 
(3) Under de lunch waard it útkommen 
fan de metoade troch ien fan de Fryske 
taalpommeranten in mylpeal neamd. Dy 
term is, ek yn it ferline, gauris brûkt as 30 
der yn ferbân mei it Frysk wer ris 
resultaat berikt waard, bygelyks yn 
1980 doe’t it Frysk by wet ferplichte 
waard yn it basisûnderwiis. Dat soks 
der net ta laat hat dat it der yn de 35 
praktyk mei it Frysk op skoalle goed 
foarstiet, is sa njonkelytsen wol dúdlik 
wurden. Hast gjin inkelde skoalle hellet 
de doelstelling foar it ûnderwiis yn de 
Fryske taal. Sa’n 20 prosint fan de bern 40 
dy’t fan de basisskoalle ôfkomme, hat 
sels noait Fryske les hân, sa die bliken 
út it ynspeksjerapport ‘Frysk yn it 
primêr ûnderwiis’. It Frysk hat op 

skoalle noch hyltyd net de posysje dy’t 45 
it wetlik takomt. It wurdt – men hoecht 
dêr net folle yllúzjes oer te hawwen – 
ek op basisskoallen net botte serieus 
nommen. En dat hat fansels wer alles 
te krijen mei de feroarjende posysje fan 50 
de Fryske taal yn Fryslân. Dêr is al hiel 
wat ûndersyk nei dien.  
(4) Okkerdeis kaam in Nijmeegse 
ûnderwiiskundige mei alarmearjende 
berjochten oer it Frysk. De lêste tsien 55 
jier is it tal âlden dat mei elkoar Frysk 
praat neffens ûndersiker Geert 
Driessen mei in tredde ôfnommen. It tal 
bern dat tsjin freontsjes Frysk praat, 
soe yn dy jierren de helte minder 60 
wurden wêze. Yn 1995 prate mear as 
50 prosint fan de Fryske skoalbern 
noch Frysk mei heit of mem. Acht jier 
letter, yn 2003, telde ûndersiker 
Driessen noch mar in tredde dat Frysk 65 
brûkt yn it taalferkear yn de hús-
hâldings. Bruorkes en suskes prate 
tsjin elkoar ek hyltyd minder Frysk. It 
mei dúdlik wêze – it waard nammers yn 
eardere ûndersiken fan bygelyks 70 
Omrop Fryslân ek al nei foaren brocht 
– dat de oerdracht fan it Frysk fan de 
iene generaasje op de oare hurd 
achterút kachelt. Elk dy’t geregeld bern 
praten heart, kin dy konklúzje ûnder-75 
skriuwe, want net allinne op de skoal-
pleinen fan Drachten en It Hearrenfean 
wurdt amper noch Frysk brûkt, ek yn 
plakjes as Koarnjum en Gau “hoort 
men veel Hollands sprekende kinde-80 
ren”. Men hoecht gjin swiersettige 
ûndergongsfilosoof te wêzen om dy 
feroaringen yn taalgebrûk te merkbiten. 
(5) Is de nije lesmetoade Studio F no it 
evangeelje en de iennichste ôfdwaande 85 
remeedzje om it Frysk in grutter plak te 
jaan yn it ûnderwiis? Nee, fansels net, 
it is heechút in wichtige stap om de 
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Fryske lessen yn it basisûnderwiis folle 
mear by de tiid te bringen. De foarige 90 
taalmetoade wie bot ferâldere. De nije 
Fryske lessen binne multy-mediaal fan 
opset en it materiaal wurdt de bern 
oanbean op fjouwer nivo’s, sadat elk 
der wat fan syn of har gading yn fynt. 95 
Se kinne ek in wichtige stipe wêze foar 
de ynspekteur, dy’t oansteld is mei as 
spesifike opdracht derop ta te sjen dat 
de wetlike bepalingen oangeande it 
Frysk no einlings ris neilibbe wurde. 100 
Mar hoe treflik de nije metoade ek is: 
der sil folle mear barre moatte, ek op 
oare plakken. Op de opliedingen foar 
ûnderwizers bygelyks. Oft wy wol 
safolle ha oan in taalwet, dêr’t de Ried 105 
fan de Fryske Beweging op oantrunet 
by lanlike politike partijen, is noch mar 
de fraach. Want wetlik is sa njonke-
lytsen it measte wol fêstlein foar it 
Frysk. 110 
(6) In Donald Duck dy’t foar ien kear yn 
it Frysk útkomt, lykas steatelid Geart 
Benedictus ha wol, sil ek net direkt 
safolle úthelje. Syn idee wie faaks 
ornearre as foarskot op de debatten 115 
dy’t yn it ramt fan de Fryske takomst 
fierd waarden op inisjatyf fan de pro-
vinsje en dêr’t ek yn praat wurdt oer de 
Fryske taal, it ûnderwiis en de kultuer. 
Hege ferwachtings oer de útkomsten 120 
haw ik nammers net. Fan de ideeën 
dy’t yn it earste debat yn de rige Fryske 
Fiersichten oer de planologyske 
takomst fan Fryslân lansearre waarden 

troch arsjitekten, stêdeboukundigen en 125 
oaren dy’t der foar trochleard hawwe, 
waard men net direkt botte fleurich. Yn 
Dokkum alle sneonen Bonifatius 
fermoardzje, filla’s op de Ofslútdyk 
delsette en Fryslân folbouwe mei grutte 130 
ranches, dêr’t de rike hynsteleaf-
hawwers har útlibje kinne. Ja, it wie in 
lange en fruchtbere jûn. Petearlieder 
professor Wim de Ridder, ekonoom en 
futurolooch, wie der o sa wiis mei, mei 135 
dy kreative gaos. (“Met de meest gekke 
dingen kun je deze provincie 
interessant maken.”) Mar oft wy der 
safolle fierder mei komme, mei sokke 
Willie Wortels? 140 
(7) Wat wichtiger wêze kin foar de 
takomst fan it Frysk, ek yn it ûnderwiis, 
is it ynsjoch dat behearsking fan mear 
as ien taal krekt in ferriking is, in 
ynsjoch dat de lêste tiid yn bredere 145 
rûnten hyltyd faker te hearren is.  
(8) Soks soe folle mear propagearre 
wurde moatte, ûnder (jonge) âlders 
bygelyks, mar ek by ûnderwizers. 
Meartaligens is folle gewoaner en 150 
levert mear op as it hawwen fan ien 
taal. En fierders moatte wy ek wat it 
Frysk oanbelanget faaks wat mear yn 
wûnders leauwe. Want yn tsjinstelling 
ta it weromrinnen fan de oerdracht fan 155 
it Frysk fan de iene op de oare 
generaasje nimt dat leauwen yn 
wûnders hyltyd mear ta, sa docht út 
wer oar ûndersyk bliken ...

 
Nei: Geart de Vries yn de Moanne fan oktober 2006 
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Tekst 2 
 

It sûpen giet gewoan troch ... 
 
(1) Krapoan twa jier lyn gie ik op dit 
plak yn ‘e pleit foar in rigoereus plan 
tsjin alkoholmisbrûk. Dêr wiene twa 
oanliedingen foar. Yn it foarste plak hie 
út ferlykjend ûndersyk bliken dien dat 5 
nearne yn Europa de jongerein sa bot 
sûpt as yn ús lân. Yn it twadde plak 
wiisde de Fryske plysjesjef fan doe, 
Wagenaar, derop dat alkoholmisbrûk 
mear skea teweechbringt as drugs-10 
gebrûk en dat it dêrom wol wat mear 
omtinken fan de oerheid en de plysje 
brûke koe. 
(2) It is benammen de dûbele moraal 
om alkoholgebrûk hinne dy’t dêrby yn it 15 
paad stiet. Der is in gearhingjende oan-
pak nedich mei ekonomyske, juridyske, 
fiskale, previntive en repressive 
aksinten. Mar salang’t der noch sa grou 
fertsjinne wurdt oan alkoholgebrûk, sil 20 
der wol neat feroarje. Of it moat wêze 
dat wy it echt oandoare. De drank-
yndustry, de horekasektor, de sport-
kantines, it winkelbedriuw en net te 
ferjitten de oerheid fertsjinje behoarlik 25 
oan drank en drankgebrûk. En oer de 
kosten fan behanneling fan alkohol-
misbrûkers en oare maatskiplike kosten 
dy’t dêr foaroer steane, hearst 
meastentiids allinne wanhopige âlders, 30 
learkrêften, medisy en helpferlieners. 
(3) No moat ik fuortdaliks tajaan dat ik 
maklik praten haw. Ik haw neat mei 
alkohol. Ek nea hân. Likemin as mei 
oare middels dy’t fan ynfloed binne op 35 
it bewustwêzen. Dêryn bin ik ynspi-
rearre troch de sosjalistyske foarman 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dy’t 
mear as hûndert jier lyn sei: “Tinkende 
arbeiders drinke net, drinkende 40 
arbeiders tinke net.” Sa’n opmerking 
moatst yn it ramt fan de tiid sjen, mar 
de essinsje jildt noch altyd. 
(4) Yn de tuskentiid binne de sifers fan  

drankmisbrûk ûnder benammen 45 
jongeren sa ferskriklik omheech 
sketten, dat ik dy hjir net iens neame 
wol. En dan haw ik it noch net iens oer 
de maatskiplike sûnensskea troch it 
fierstente hege alkoholgebrûk. Want 50 
hast de helte fan de ûngemakken yn it 
ferkear mei deaden en swierferwûnen, 
hast al it húslik geweld en de mishan-
nelingen dy’t dêrmei anneks binne, 
hast alle reboelje mei fernielings en 55 
fjochtpartijen yn útgongsgebieten 
hawwe mei alkoholgebrûk te meitsjen. 
(5) En dochs is alkohol maatskiplik 
folslein akseptearre. It is net allinne 
gesellich, mar ek stoer om alkohol, 60 
benammen in protte alkohol te drinken. 
Dan hearst der pas goed by. Op jier-
deis, op feesten en partijen, yn de 
disko en yn it kafee, yn de tredde helte 
yn de sportkantines, yn al dy keten dy’t 65 
oeral yn Fryslân te finen binne en sels 
op strjitte. Feestfiere stiet hast gelyk 
oan sûpen. Drinkst net mear bier per 
glês, mar do sûpst it per krat. 
(6) Dochs pleitsje ik net foar in fanatike 70 
oanpak lykas dy fan de eardere drank-
bestriders. Fansels koesterje ik de 
histoaryske fertsjinste fan de Blauwe 
Knoop, mar de tiden binne feroare. 
Drankmisbrûk is al lang net mear oan 75 
in bepaalde klasse bûn, likemin as oan 
in leeftydskategory en ek net oan it 
geslacht. Man, frou, jong, âld, ryk, 
earm, elkenien sûpt him in stik yn de 
kraach. Domwei ferbiede helpt net. Dat 80 
is ek net te kontrolearjen. 
(7) No jou ik graach ta dat in pilske, in 
glês wyn of in slokje op syn tiid gesel-
lich wêze kin. Ast it net litte kinst, 
moatst it mar dwaan, salang ast mar 85 
net achter it stjoer krûpst. Mar 
wannear’t der yn in jier seishûndert 
jongeren safolle sûpe dat sy yn koma 
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reitsje, in alkoholfergiftiging of harsen-
skea oprinne, dan is dat net mear 90 
gesellich. En al hielendal net stoer. 
(8) Koartlyn moete ik twa ferûntrêste 
memmen út Oerterp, Myriam Loonen 
en Hannie Gorter. Sy binne hiel bekend 
wurden mei har aksje ‘Vroegopstap.nl’ 95 
om de kafees en disko’s earder slute te 
litten, want dan sille jongeren har net 
earst flink ‘yndrinke’ foardat sy útgeane 
en ek earder thúskomme. No begjint it 
útgongslibben pas om in oere of ien 100 
nachts, om dan troch te gean oant 
fjouwer of fiif oere. Of noch letter. 
(9) De aksje fan de beide memmen is 
sympatyk. Sy hawwe fan ferskate 
plakken ek stipe tasein krige. Ek fan 105 
gemeenten, dy’t sizze dat sy it mei 
harren iens binne, mar dy’t dêr net de 
konsekwinsje oan ferbine om sels de 
slutingstiden nei foaren te heljen. It 
gefaar fan symboalpolityk is dan ek  110 

libbensgrut. 
(10) It is net de horeka en it binne like-
min de gemeenten dy’t skuldich binne 
oan it grouwélige sûpen fan benammen 
jongeren. Mar sy kinne der wol wat oan 115 
dwaan. Bygelyks troch bern ûnder de 
sechtjin net ta te litten yn disko’s en 
nachthoreka. Troch in eigen alkohol-
belied op te setten, wêryn’t effektive 
foarljochting oan jongerein en âlders 120 
sintraal stiet. Mar wêryn’t de oerheid ek 
mei kontrôle en tafersjoch fanwegen 
komt. En wêrby’t de healferburgen 
parakommersje fan buerthuzen en 
sportsintra net bûten skot bliuwt. Wêr-125 
by’t ek einlings de sûpketen in kear 
oanpakt wurde. 
(11) Dêrby kin it kabinet in triuwke yn 
de rêch jaan troch de wetjouwing oan 
te skerpjen. En dus net troch de oan-130 
pak fan alkoholmisbrûk op it boardsje 
fan oaren del te lizzen.

 
Nei: Bert Middel yn de Leeuwarder Courant fan 8 oktober 2007 
 
 

Tekst 3 
 

Kolaatsje op alkoholgearkomste 
 
(1) Mochten jo it noch net witte: 
jongeren drinke te folle alkohol. De 
provinsje Fryslân wol dêr feroaring yn 
oanbringe. Dêrby skeakelt dy de help 
fan de probleemgroep sels yn. 5 
(2) It rint út de foegen, neffens sprek-
kers by in gearkomste oer alkohol-
gebrûk ûnder jongeren. En dat docht ek 
bliken út lanlike sifers. Dit jier bedarren 
al 1800 minsken yn it sikehûs mei in 10 
alkoholfergiftiging. 560 dêrfan wiene 
tusken de tsien en tweintich jier, in 
stiging fan 600 prosint yn ferliking mei 
ferline jier. Alle jierren ûntstiet der by 
63.000 jongeren lichaamlike skea troch 15 
alkoholmisbrûk, sa blykt út sifers fan 
GGD Fryslân. 
(3) Op it provinsjehûs gienen de pro- 

vinsje, de plysje en in tal maatskiplike 
organisaasjes de diskusje oan mei de 20 
likernôch fyftich oanwêzige jongeren.  
(4) “It doel fan dizze jûn wie twasidich”, 
sei wurdfierder Falgun Binnendijk fan 
de provinsje nei ôfrin. “Oan de iene 
kant jongeren foarljochtsje oer de 25 
gefaren fan it fierstente hege alkohol-
gebrûk. Oan de oare kant woene wy ek 
nei de jongeren harkje, om sa ek advys 
te krijen.”  
(5) Jongeren fan om ende by sechtjin 30 
jier hingje ûnferskillich yn de sitkes-
sens. By de bar kinne sy in drankje 
helje. Kola, sinas of jus d’orange. Gjin 
breezers. Op it wite skerm wurdt in tal 
stellings projektearre. De jongeren 35 
prate iepenhertich (“Ik drink al fan myn 
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tolfte ôf bier”) en sy binne it mei hast 
elke stelling ûniens. 
(6) “Ast dy in kear in koma sûpt hast, 
dochst it nea wer”, is der op it skerm te 40 
lêzen. “In kear hie ik safolle sûpt, dat ik 
de oare deis wekker waard yn de hal”, 
fertelt in sechtjinjierrige jonge. “Ik tocht 
doe: dat komt my net wer oer.” Ut de 
kessens wei wurdt derom lake. De oare 45 
oanwêzigen skodholje. 
(7) De diskusje leit it ûnderlizzende fan 
it hiele probleem bleat. Jongeren fine it 
blykber stoer om har alle wykeinen wer 

lazarus te sûpen. Ta konkrete belieds-50 
advizen komt it net, alhoewol’t in jong-
keardel in idee hie dat op in protte stipe 
fan syn freonen rekkenje koe. “De 
plysje moat as taksy funksjonearje. 
Dronken jongeren nachts thúsbringe.” 55 
Mar dat gie oer. 
(8) Hat de gearkomste wat opsmiten? 
“Ik kin sizze dat it in nuttige jûn west 
hat”, seit Binnendijk. “Wy witte no wat 
mear oer de beweechredenen fan de 60 
jongeren. Dêrmei kinne wy út de 
fuotten.”

 
Nei: Mark Voortman yn de Leeuwarder Courant fan 15 novimber 2007 
 
 
 
 
 

einde  923-1017-a-HA-b* 
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vrijdag 30 mei 
9.00 - 12.00 uur 

 Fries 1 en Fries 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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. 
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Tekst 1  Gefaarlike folkloare 
 

1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A gearfetting 
B konklúzje 
C oanlieding 
D probleemstelling 
 

2p 2 Oer hokker ûnderwerpen wurdt der troch de betinkers eamele? Set dy 
ûnderwerpen, elk apart, ûnder elkoar. 
 

1p 3 Wat is it ferbân tusken “De tredde … nije details.” (r.1-13) en “Dy minsken … te 
sizzen.” (r. 13-15)? 
A ferlykjend ferbân 
B konkludearjend ferbân 
C opsomjend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 

1p 4 Wêr ferwiist ‘Folkloare’ (r. 15) nei? 
A de Betinking fan de Slach by Warns 
B de Fryske saak 
C de kleisangen fan de betinkers 
D de Slach by Warns 
 

1p 5 Oer hokker twa groepen minsken wurdt yn alinea 2 praat? 
 

1p 6 Wat bedoelt de skriuwer mei “sa bliuwt de betinking fan de Slach by Warns in 
min besocht barren” (r. 43-45)? 
A Der komme mar hûnderttûzen minsken op ôf. 
B Der komme net folle Friezen op ôf. 
C Der komme net folle ‘Fryske Bewegers’ op ôf. 
D Der komt hielendal gjin jongerein op ôf. 
 

1p 7 Wat wol de skriuwer dúdlik meitsje yn alinea 1-3? 
A De betinkers fan de Slach by Warns kinne har better allinne mei folkloare 

dwaande hâlde. 
B De betinkers fan de Slach by Warns wolle mear as allinne mar folkloare. 
C De betinking fan de Slach by Warns hat sa net folle sin en dy kin dêrom 

better ferdwine. 
D De betinking fan de Slach by Warns soe folle mear bydrage kinne oan it 

bewarjen en fersterkjen fan de Fryske taal en kultuer en it soe dêrom oars 
moatte. 

 
2p 8 Hokker ferskil yn opstelling is der tusken it bestjoer fan de Stifting Slach by 

Warns en it bestjoer fan it Kristlik Frysk Selskip? Brûk net mear as 25 wurden. 
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1p 9 Wat wurdt bedoeld mei “it oarspronklike doel” yn r. 54-55? 
A It bewarjen en fersterkjen fan de Fryske taal en kultuer. 
B It omgoaien fan it roer. 
C It organisearjen fan aktiviteiten foar de leden. 
D It yn stân hâlden fan de feriening. 
 

2p 10 Wol de skriuwer mei de tafoeging ‘fyftich’ (r. 59) de oantsjutting ‘manmachtich’ 
fersterkje, ôfswakje of allinne mar neier ynfolje? 
Motivearje dyn antwurd mei it sitearjen fan in sin of in sinpart út de tekst. 
 

1p 11 Fan watfoar soarte arguminten is sprake yn r. 61-64? 
A autorititeitsarguminten 
B emosjonele arguminten 
C empiryske arguminten 
D morele arguminten 
 

1p 12 Alinea 6 is in konklúzje by de alinea’s 3, 4 en 5. Wêr is dy konklúzje benammen 
op baseard? 
A ferliking en oerienkomst 
B foar- en neidielen 
C neidielen en gefolgen 
D oarsaak en gefolch 
 
De skriuwer konstatearret, wat de Fryske Beweging oanbelanget, in 
tsjinstridichheid tusken teory en praktyk.  

3p 13 Meitsje dat dúdlik. Brûk net mear as 25 wurden. 
 

1p 14 Ta hokker tekstsoarte heart de tekst? 
A riddenearring 
B skôging 
C útiensetting 
 
 

Tekst 2  Kânsen genôch foar toerisme yn Fryslân 
 
De tekst kin ferdield wurde yn twa parten. 

2p 15 Mei hokker sin begjint it twadde part fan de tekst? Motivearje dyn antwurd.  
Brûk net mear as 25 wurden. 
 

1p 16 Wat is it ferbân tusken “Soargen meitsje … natoer genietsje.” (r. 19-24) en 
“Troch feroarings … troch bouwurken.” (r. 25-30)? 
A opsomjend ferbân 
B redenjouwend ferbân 
C tsjinstellend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 17 Wat is it ferbân tusken “Dy steane … it lânskip.” (r. 30-32) en “De kassebou … 
foarbyld fan.” (r. 32-33)? 
A opsomjend ferbân 
B redenjouwend ferbân 
C tsjinstellend ferbân 
D útlizzend ferbân 
 
“Dêr moat de provinsje foar oppasse.” (r. 34) 

1p 18 Op hokker sin yn dy alinea slacht ‘dêr’ werom? 
 

3p 19 Sitearje de sin dy’t de haadgedachte fan de tekst jout. 
 
 

Tekst 3  Grut, grutter, grutst 
 

1p 20 Wat wie de oanlieding ta it skriuwen fan dizze tekst? Brûk net mear as fiif 
wurden. 
 

3p 21 Wat is it ferskil tusken it plan dat neamd wurdt yn alinea 1 en de plannen dy’t 
neamd wurde yn de alinea’s 4 en 5? 
 

1p 22 Wat is it skriuwdoel fan de tekst? 
A ynformearje 
B oantrune 
C oertsjûgje 
 

1p 23 Soe Guido van Woerkom, de skriuwer fan tekst 2, mei de neamde plannen út 
tekst 3 út de fuotten kinne? 
A Ja. 
B Nee. 
C Net mei it plan dat beskreaun wurdt yn alinea 1, wol mei de plannen dy’t 

beskreaun wurde yn alinea 4 en 5. 
D Wol mei it plan dat beskreaun wurdt yn alinea 1, net mei de plannen dy’t 

beskreaun wurde yn alinea 4 en 5. 
 
 

Tekst 4  De weromgong fan de greidefûgelstân 
 

15p 24 Meitsje in gearfetting fan de tekst “De weromgong fan de greidefûgelstân” yn 
maksimaal 150 wurden en behelje dêryn: 
− it probleem; 
− de oarsaken neffens de ûnderskate partijen; 
− de konklúzjes fan it ûndersyk; 
− de reaksjes dêrop fan de ûnderskate partijen; 
− it foarstel fan oanpak.  
 
 
 

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 
 

Gefaarlike folkloare 
 
(1) De tredde sneon yn septimber wurdt 
op it Reaklif de Slach by Warns be-
tocht. Alle jierren is ûnder de betinkers 
itselde geëamel wer te hearren. Oer it 
Frysk yn it ûnderwiis en by de oerheid, 5 
oer it minne Frysk fan Omrop Fryslân, 
oer de jongerein dy’t it sitte lit, oer de 
‘beropsfriezen’, meiwurkers fan de Afûk 
en de Fryske Akademy, dy’t gjin hert ha 
foar de Fryske saak. De betinkers op it 10 
Reaklif sjonge al tsientallen jierren 
deselde kleisangen mei hyltyd wer nije 
details. Dy minsken fine it blykber moai 
om soks alle kearen wer tsjin elkoar te 
sizzen. Folkloare. 15 
(2) Wie it mar inkeld folkloare. Dy 
minsken binne allegear lid of stiper fan 
organisaasjes fan ’e Fryske Beweging. 
Dy hawwe in doel: it bewarjen en 
fersterkjen fan ’e Fryske taal en kultuer. 20 
In pear hûnderttûzen minsken prate hjir 
dy taal en binne wiis mei dit hoekje 
wrâld. Se jouwe dat graach troch oan 
de takomst en uterje en diele dêrom in 
grut part fan har libbenswille en ynspi-25 
raasje yn dy taal. Dêr is de Fryske 
Beweging foar. Mar wat dogge dy 
Fryske bewegers? 
(3) Nim no de Stifting Slach by Warns. 
Dy organisearret alle jierren in plechtige 30 
betinking fan ’e slach fan 1345, doe’t in 
ynvaazjeleger ûnder Willem IV fan 
Hollân ferneatige waard. Dy slach joech 
Fryslân noch 150 jier selsstannigens en 
dat hat tige wichtich west foar ús hiele 35 
lettere skiednis en identiteit. De jonge-
rein frege om in oarsoartige ynfolling 
fan de betinking nei tritich jier deselde 
liturgy. It bestjoer hold in enkête: 50 
persint (âlderein) woe de betinking per-40 
foarst sa hâlde, 50 persint (jongerein) 
woe ferbreding. It bestjoer joech de 
âlderein syn sin, en sa bliuwt de 
betinking fan de Slach by Warns in min 

besocht barren yn ’e marzje fan it 45 
Fryske belibjen. 
(4) Dan it Kristlik Frysk Selskip (KFS). 
Dêr woe it bestjoer yn 2003 it roer ál 
omgoaie. It KFS wie doe noch in 
feriening mei in blêd, twa ledegear-50 
komsten jiers mei in sprekker, en kriten. 
De leden stoaren der al jierren by wei, 
alle jild en enerzjy gong sitten yn it yn 
stân hâlden fan de feriening, it oar-
spronklike doel kaam neat fan op ’e 55 
hispel. Dêrom it foarstel: blêd en gear-
komsten ôfskaffe, elk jier ien of twa 
projekten útfiere. De leden kamen man-
machtich (fyftich) om dêroer te kedizen. 
It plan waard ûngenedich de grûn yn 60 
boarre. Arguminten: wy hawwe rjocht 
op ús blêd en ús gearkomsten, en it is 
sa noflik om âlde maten tsjin te kom-
men. Foarstel fersmiten. Doe’t it 
bestjoer de linten dellei, waarden de 65 
plannen lykwols noch oannommen, mar 
it hie net folle skeeld of it KFS wie yn 
deselde marzje bedarre as de Slach by 
Warns. 
(5) En sa kom ik op de Ried fan de 70 
Fryske Beweging, fanâlds de koepel fan 
alle organisaasjes dy’t harsels bewust 
Frysk neame. Dêr is al jierren neat 
mear fan oer: inkeld waard der in brief 
skreaun, en fierders foaral socht om 75 
kandidaten foar de erflike fakatueres. 
Dat waard yn april 2005 sels it hantsje-
fol minsken dat noch kaam, te mâl. It 
unanime boadskip wie: oar belied! In 
ploech jonge en minder jonge bewegers 80 
waard frege om foarstellen. Doe’t dy 
foarstellen letter presintearre waarden, 
feroare der wat by de sittende leden fan 
de Ried. Hja hiene unanym roppen om 
ferbreding en fernijing. Mar it foarstel 85 
om gjin beslútfoarmjende gearkomsten 
mear te hâlden – gjin poadium foar 
neatsizzende útspraken te wêzen – gjin 
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pretinsjes te hawwen mar aksjes te 
fieren, kaam net iens oan stimming ta. 90 
(6) De konklúzje? Binnen de Fryske 
Beweging is in lyts groepke minsken 
dat him oeral sjen en benammen hearre 
lit. Hja kinne gjin grutte prestaasjes sjen 
litte op it mêd fan ’e befoardering fan it 95 
Frysk. De groepen dy’t werklik wat 
dogge foar de Fryske taal en kultuer, te 

witten de jongerein en de berops-
friezen, wurde troch har mei de nekke 
oansjoen of slimmer. Harren doel is net 100 
mear it foarúthelpen fan it Frysk, harren 
doel is it yn stân hâlden fan de eigen 
folkloare. Ik soe gjin bettere manier 
witte om it Frysk de nekke om te 
draaien.105 

  
Nei: Liuwe Westra, Gefaarlike folkloare, Leeuwarder Courant, 22 septimber 
2006 
 
 
 

Tekst 2 
 

Kânsen genôch foar toerisme yn Fryslân 
 
(1) Foar Fryslân foarsjoch ik op it mêd 
fan toerisme in gouden takomst. Dizze 
provinsje is yn steat om gasten út de 
rânestêd de ûnthaasting en de 
autentikens te bieden dy’t hja hyltyd 5 
mear sykje. Foaral as tsjinhinger fan it 
fertier op oare plakken dat hielendal yn 
’e greep fan ’e kommersje bedarre is. 
De mooglikheden om yn kontakt te 
kommen mei de natoer, belutsen te 10 
wurden by streekeigen tradysjes en mei 
te dwaan oan sportive rekreaasje binne 
sterke troeven, dy’t ek in soad 
bewenners fan de buorlannen oan-
sprekke. Mei it karakteristike lânskip, 15 
de marren en de alve stêden biedt 
dizze provinsje syn gasten in unike 
ûnderfining. 
(2) Soargen meitsje ik my oer it lân- 

skip. De kearnwearde fan it toeristysk 20 
produkt sit dochs foaral yn de kwaliteit 
fan it lânskip. It is de belibbingsromte 
dêr’t toeristen ûnthaaste, rekreëare en 
fan de natoer genietsje. 
(3) Troch feroarings yn it agrarysk 25 
gebrûk stiet de ekologyske kwaliteit fan 
it boerelânskip ûnder druk en op in 
soad plakken is it oansjen, wylst it wol 
oars kinnen hie, skeind troch bou-
wurken. Dy steane faak op it ferkearde 30 
plak of passe arsjitektoanysk op gjin 
inkele wize yn it lânskip. De kassebou 
yn it iepen gea is der in foarbyld fan. 
Dêr moat de provinsje foar oppasse. 
Behâld fan de toeristyske wearde, ek 35 
op langere termyn, fan it unike Fryske 
lânskip freget om tige sekuere 
ôfweagings. 

 
Nei: Guido van Woerkom, Kansen genoeg voor toerisme in Friesland, 
Leeuwarder Courant, 17 oktober 2006 
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Tekst 3 
 

Grut, grutter, grutst 
 
(1) Hy arriveart op Schiphol en wurdt 
mei in zeppelin de Iselmar oerbrocht. 
Goed en wol oankommen yn ’e 
provinsje hoecht er net by alle alve 
stêden del om it ultime Fryslân-gefoel 5 
te ûnderfinen. Nee, de toerist fan de 
takomst wurdt ôfset by in keunstmjittige 
stêd dêr’t er de hiele fakânsje net mear 
út hoecht. Binnen de grêften fynt er 
alles wat Frysk is: The Frisian Heritage 10 
Celebration. 
(2) Foar sa’n neiboude stêd yn tradisjo-
nele styl is sa’n 800 hektare nedich. As 
gemeenten de grûn fergees beskikber 
stelle, dogge ynvestearders de rest, sa 15 
is de fêste oertsjûging fan Hans van 
Driem fan it Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen. Hy rûst de 
oanliskosten fan de ‘leisure valley’ of 
‘ferdivedaasjefallei’, dêr’t bygelyks it 20 
hiele jier troch reedriden wurde kin, op 
rûchwei ien miljard euro.  
(3) Sa’n tritich rekreäasjedeskundigen 
kamen yn ’e hjerst fan 2006 byinoar op 
de pleats fan kommissaris fan ’e 25 
keningin Ed Nijpels om te praten oer de 
takomst fan it toerisme yn Fryslân. Der 
waarden flinke stappen foarút set. It 
wurd ‘skaalfergrutting’ rûn as in reade 
trie troch de diskusje. Grut, grutter, 30 
grutst.  

(4) Der kamen plannen foarby foar 
wetterparken, ‘resorts’, ‘verwencentra’ 
en in ‘funplaza’ foar de jongerein. It 
moat foaral spannend wêze. “Ynstee 35 
fan mear frije tiid ha we allinne mar 
mear ferplichtings krigen. Dêrom easkje 
wy in maksimale ‘beleefopbrengst’: wy 
wolle yn in koart skoftke tiid safolle 
mooglik belibje. It leafst wolle wy alle 40 
dagen wat meimeitsje. In dei net lake, 
is in dei net libbe”, sa seit futurolooch 
en petearlieder Wim de Ridder. 
(5) It foarbyld fan in rekreäasje-
ûndernimmer dy’t de saken grut oan-45 
pakt, is Hennie van der Most. De 
Oeriselske miljonêr is neffens eigen 
sizzen fuortjage út Fryslân. Hy hie 
plannen foar in ‘lawaaifabryk’ mei 
attraksjes as in kartbaan, dragracing, 50 
motorcross, wetterskye, abseile, kano-
farre op wyld wetter, in klimmuorre en 
bungee-jumpe. 
(6) Frjemd genôch fynt regiodirekteur 
Eric Wanders fan Staatsbosbeheer dat 55 
der yn Fryslân bêst plak is foar grut-
skalige projekten as in lawaaifabryk. “Ik 
ha gjin idee heard dat hjir net kinne 
soe. Fryslân hat in soad romte. Moat 
alles natoer wêze? Nee. It fernuvert my 60 
krekt dat hjir gjin ferdivedaasjepark is. 
Nei alle gedachten komt dat om’t de 
Friezen dêr tsjinoan skytskoarje.”

 
Nei: José Hulsing, Friesland heeft spannende nieuwe plek nodig, Leeuwarder 
Courant, 18 oktober 2006 
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Tekst 4 
 

De weromgong fan de greidefûgelstân 
 

1  It giet net goed mei de greidefûgels 
yn Nederlân. Fryslân is dêryn net in 
útsûndering. De lêste desennia is it tal 
briedgefallen flink weromgien.Yn de 
eagen fan fjildminsken wurdt de greide-
fûgelstân foaral bedrige troch predatoa-
ren. De foks en de swarte krie wurde 
faak oanwiisd as de grutste kwea-
doggers. 

2  Saakkundigen dy’t sykje nei in 
ferklearring foar de dramatyske efterút-
gong, komme meastentiids ta de kon-
klúzje dat der twa haadoarsaken binne: 
1. De yntinsivearring fan de lânbou, 
dêr’t de briedbiotoop (flink) minder 
geskikt troch wurden is. 2. Ferlies fan 
briedbiotoop as gefolch fan útwreiding 
fan stêden, doarpen en it wegenet. Mar 
der is ek in oare oarsaak, en krekt dy is 
neffens in protte fjildminsken it grutste 
kwea: predaasje!1) Mar komt dat 
natoerlik ferskynsel yn ús greiden sa 
sterk foar dat de greidefûgelstân der 
serieus troch bedrige wurdt? Om dêr 
wat dúdlikheid oer te krijen hat in tal 
ynstânsjes in ûndersyk dwaan litten. 
Tûzenen aktive frijwilligers en boeren 
hawwe dêroan meiwurke. De nêsten 
mei aaien waarden dêrta tige krekt yn 
de gaten hâlden. Dêrby waard û.o. 
gebrûk makke fan kamera’s en sa-
neamde temperatuerloggers; en dat 
allegearre ûnder saakkundich tafer-
sjoch. Uteinlik resultearde it ûndersyk 
yn de ferskining fan it rapport ‘Predatie 
bij weidevogels’, mei as subtitel ‘Op 
zoek naar de mogelijke effecten van 
predatie op de weidevogelstand’.  

3  De diskusje oer de predaasje fan 
greidefûgels leit gefoelich. Alteast yn 
Fryslân, want mear as yn oare 
provinsjes jout dy diskusje hyltyd wer 
argewaasje. Yn rûnten fan aaisikers en 

jagers wurdt sterk pleite foar in dras-
tyske oanpak fan predatoaren. Dy binne 
yn har eagen de wichtichste bedriging 
foar greidefûgels. Sy wize dêrby hyltyd 
twa kweadoggers oan: de foks en de 
swarte krie. De earste soe benammen 
op piken út wêze en de oare op aaien. 
Wannear’t op dy beide soarten yntinsyf 
jacht makke wurdt, dan sil it persin-
taazje greidefûgels dat troch predaasje 
om it libben komt, sa wurdt oer it 
algemien tocht, flink weromgean. 

4  Feit is dat de foks en de swarte krie 
bêst wol in aai en in pyk meie, mar is 
har honger nei dat lekkers fataal foar de 
greidefûgelstân? It rapport is dêr dúdlik 
oer: nee! It oandiel fan de swarte krie 
yn de predaasje is sels opfallend leech 
te neamen. Fierder die út it ûndersyk 
bliken dat de aaien fan greidefûgels 
foaral troch sûchdieren en de piken 
benammen troch fûgels predeard 
wurde. Wat de nêsten mei aaien oan-
belanget giet it om de harmeling en de 
foks dy’t de aaien opfrette. Mar ek 
murd, stikelbaarch, hûn en stienmurd 
binne as predator trappeard. Fan de 
neamde sûchdieren is allinne fan de 
harmeling mei wissichheid fêststeld dat 
dy ek regelmjittich in pyk opfret. Yn dy 
sin soe men dat bist dus sjen kinne as 
de grutste bedriger fan de greidefûgels. 
De piken waarden dêrneist ek pakt 
troch û.o. de mûzefalk, de ielreager en 
foar in lyts part troch de swarte krie. De 
gearstallers fan it rapport komme ta de 
konklúzje dat de reputaasje fan de 
swarte krie as grutte rôver fan aaien en 
piken fan greidefûgels, yn in gruttere 
gearhing besjoen, net op feiten baseard 
is. De saak leit der wat komplisearder 
hinne by de foks. It oandiel fan Rein de 
foks yn de totale predaasje fan piken 
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leit mar op in pear prosint, mar hy moat 
wierskynlik wol sjoen wurde as de 
grutste rôver fan aaien. Troch de 
kamera’s is hy as sadanich it meast 
sjoen. De ûndersikers jouwe wol oan 
dat de kameragebieten net represintatyf 
binne. Opfallend is dat der yn de ge-
bieten, dêr’t de foks en harmeling beide 
foarkomme, hast gjin sprake is fan 
predaasje troch de harmeling. Neffens 
de ûndersikers komt dat trochdat de 
foks in natoerlike fijân fan de harmeling 
is. It liket lykwols net ûnlogysk dat de 
ferûnderstelde grutste predatoaren, de 
swarte krie en de foks, wol wat rehabili-
taasje fertsjinje (de earste mear as de 
twadde). 

5  Mar hoe sit it no mei de totale 
predaasje? As men alles by inoar 
optelt, wat foar gefolgen hat dat dan 
foar de greidefûgelstân? It rapport wiist 
út dat fan alle nêsten per briedseizoen 
by de skries mar leafst 60% fersteurd 
wurdt troch predaasje en by de ljip is 
dat persintaazje sels 75%. De ferhâl-
ding weirekke aaien/piken komt by de 
skries del op respektyflik 35%/65% en 
by de ljip op 50%/50%. Dat binne sifers 
dy’t der net om lige en dêr’t men net 
omhinne kin. 

6  As ien fan de wichtichste oarsaken 
foar de taname neamt it ûndersyks-
rapport dat guon predatoaren foarhinne 
yn it greidelânskip net foarkamen. Mar 
troch in werynrjochting dêrfan waard 
foar har de biotoop oantreklik. De foks 

en de mûzefalk wurde yn dat ferbân 
neamd. De oanlis fan beamsingels en 
boskjes en sa, meastentiids yn it ramt 
fan ruilferkavelings, binne geunstich 
foar dy soarten. 

7  Saakkundigen en fjildminsken 
reageare elk op har eigen manier op it 
rapport. Neffens saakkundigen is de 
omfang fan de skea oan de greidefûgel-
stân troch nije predatoaren net sa bot 
tanommen dat dy predatoaren dêrom 
ferfolge wurde moatte.  

8  De aaisikers en jagers fine dat de 
tanommen predaasje wol deeglik 
bedriigjend is foar it fuortbestean fan 
greidefûgels. Yn ús lân binne der gjin 
grutte oaniensletten gebieten dêr’t de 
natoer harsels yn lykwicht hâldt. Eins 
hawwe wy gjin echte natoer mear, mar 
kultuernatoer. Dêr’t gjin echte natoer is, 
kin gjin sprake wêze fan natoerlik lyk-
wicht. Der is gauris in jager dy’t dat 
gegeven brûkt om de jacht op preda-
toaren te rjochtfeardigjen. 

9  De gearstallers fan it ûndersyks-
rapport neame úteinlik ‘in pear oan-
knopingspunten om fierder belied en 
behear te ûntwikkeljen’. Mar konkreet 
binne dy foarstellen net. Yn it koart 
komt it der op del dat per gebiet be-
sjoen wurde moat wat de bêste oanpak 
is. Yn Fryslân is it net ûntinkber dat 
jagers dêrby in dominante rol spylje 
sille. De diskusje sil dêroer foarearst 
noch wol oanhâlde en miskien sels 
noch wol tanimme. 

 
Nei in artikel fan Harrie Ernst yn It Fryske Gea, nûmer 2/2006 
 
 

 
 
 

noot 1 predaasje = ferskynsel dat guon bisten oare bisten deameitsje en opfrette 
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9.00 - 12.00 uur 

 Fries 1 en Fries 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 100 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. 
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Tekst 1  Steven de Jong: “Ik kin net sûnder applaus” 
 
 

3p 1 Wêrom hat Jan Decleir úteinlik net meispile yn De Kameleon? 
A Hy koe net ynpast wurde yn it draaiskema. 
B Hy paste net goed yn it ferhaal en dat komt by De Jong op it earste plak. 
C Hy waard ferfongen troch Hidde Maas omdat dy better yn it ferhaal paste. 
D Hy wie úteinlik net ynteressearre yn de film. 
 

3p 2 Wat bedoelt De Jong mei “aardige akteurs” (r. 24)?  
A Akteurs dy’t aardich toanielspylje kinne. 
B Jan Decleir, Huub Stapel, Daan Schuurmans en Hidde Maas. 
C Sympatike akteurs. 
D Spesifike akteurs. 
 

3p 3 Sitearje de sin dy’t de haadgedachte werjout fan alinea 1. 
 

3p 4 Wat foar akteur is Rense Westra? 
A In akteur dy’t hiel ferskillende rollen spylje kin. 
B In akteur dy’t in soad ‘glêde jonges yn strakke pakken’ spile hat. 
C In beheind akteur. 
D In topakteur yn in beheind tal rollen. 
 

3p 5 By hokker sin of sinnen is “Wylst ik … wie geweldich.” (r. 56-64) in argument?  
A “It ferhaal … om giet.” (r. 51-52) 
B “It ferhaal … oannimlik wêze.” (r. 51-53) 
C “It ferhaal … sels betinke.” (r. 51-54) 
D “It ferhaal … te ûntdekken.” (r. 51-56) 
 

3p 6 Wat foar type argumint is brûkt mei “Wylst ik … wie geweldich.” (r. 56-64)? 
A In emosjoneel argumint. 
B In empirysk argumint. 
C In ferliking. 
D In moreel argumint. 
 
Yn alinea 3 fertelt De Jong hoe’t in earste opname fan in sêne út ‘Baas’ 
mislearre. De twadde opname waard in súkses.  

3p 7 Neam twa mooglike oarsaken foar dat súkses. Helje dyn antwurd út alinea 4. 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
“We moatte der meiïnoar hiel hurd oan wurkje om dat te feroarjen.” (r. 83-85) 

3p 8 Wat wol De Jong feroarje? 
A De ferdieling fan de prioriteiten tusken ynhâld, spilers en technyk. 
B It nivo fan de ynhâld. 
C It nivo fan de spilers. 
D It nivo fan de technyk. 
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4p 9 Neam twa ferskillen tusken de wurkwize fan Steven de Jong en dy fan de 
measte oare regisseurs. Brûk net mear as 25 wurden. 
 
“Mar it … dát skoart.” (r. 122-124).  

3p 10 Sitearje út alinea 1 in sin dy’t oanslút by dizze tinkwize. 
 

3p 11 Sitearje de kearnsin dy’t de haadgedachte werjout fan it tekstpart alinea 5 en 6. 
 
De tekst kin ferdield wurde yn twa parten.  

3p 12 Mei hokker alinea begjint it twadde part? 
 

3p 13 Wat is foar Steven de Jong it doel fan it fraachpetear?  
A Ferdivedearje en ynformearje. 
B Ferdivedearje en oertsjûgje. 
C Ynformearje en oantrune. 
D Ynformearje en oertsjûgje. 
 

3p 14 Wat is foar Marita de Jong it doel fan it fraachpetear?  
A Ferdivedearje en ynformearje. 
B Ferdivedearje en oertsjûgje. 
C Ynformearje en oantrune. 
D Ynformearje en oertsjûgje. 
 
 

Tekst 2  Stilte asjeblyft? 
 
 

3p 15 Jou de tsjinstelling oan tusken alinea 1 en 2 oan de iene kant en alinea 3 oan de 
oare kant. Brûk net mear as 5 wurden.  
 

3p 16 Wat is it ferbân tusken “Binne de … lykwols oars.” (r. 24-26) en “De boer … 
hoannen kraaie.” (r. 26-29)? 
A konkludearjend 
B oarsaaklik 
C opsomjend 
D tsjinstellend 
 

3p 17 Wat wurdt mei ‘ekstremiteiten’ (r. 44-45) bedoeld? 
A It halje-trawalje ferhúzjen. 
B Net te fernearen lûden. 
C Nijbouplannen. 
D Unreedlike klachten. 
 
De ‘nijkommer’ stelt him wat beskermjender op as de ‘autochtoan’ (r. 50-53).  

3p 18 Wat wol de ‘nijkommer’ beskermje? Brûk net mear as 5 wurden. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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“en net … hakseler hearre.” (r. 63-65).  
3p 19 Hokker sinpart yn de tekst jout oan dat guon nijkommers har dêr krekt fûl tsjin 

fersette? 
 

3p 20 Wat is it ferbân tusken “De sirkel … wurdt lytser,” (r. 71-73) en “wylst boeren … 
dei is.” (r. 73-76)? 
A foarweardlik 
B konkludearjend 
C opsomjend 
D tsjinstellend 
 

4p 21 Sitearje út alinea 5 it sinpart dat de haadgedachte jout fan de tekst. 
 
Yn de tekst is sprake fan in ‘botsing’ tusken twa groepen en twa belangen. 

4p 22 Hokker groepen en belangen binne dat? 
 

4p 23 Hat it fraachteken achter de titel in funksje? Ferklearje dyn antwurd. Brûk net 
mear as 25 wurden. 
 
 

Tekst 3  Dy romte, dy wyn 
 
 

27p 24 Meitsje in gearfetting fan de tekst “Dy romte, dy wyn” en behelje dêryn it 
folgjende: 
− de ûntsteansskiednis fan it gebiet en de hjoeddeiske situaasje; 
− de ûntsteansskiednis fan de taal en de taalhâlding fan de Bilkerts;  
− de eigenskippen fan de Bilkerts en in mooglike ferklearring dêrfoar; 
− nije bewenners; 
− it ‘Biltgefoel’. 
Brûk net mear as 175 wurden. 
 
 
 
 
 

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. 

700023-1-040o* 
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Tekst 1 
 
Understeande tekst is in fraachpetear mei filmregisseur Steven de Jong, bekend 
fan films as De Fûke en De Kameleon. Foar Omrop Fryslân regissearre De Jong de 
televyzjesearys Baas boppe Baas en Dankert&Dankert. 
 

Steven de Jong: “Ik kin net sûnder applaus” 
 
(1) “As regisseur bin ik net 
twingend. It is in grutte misfetting 
datsto alles sels witte kinst. Ik hâld 
fan minsken dy’t my ek wat fertelle 
kinne. Wol stiet my altyd dúdlik foar 5 
eagen hoe’t ik it ferhaal fertelle wol. 
Mar it personaazje is fan de akteur. 
Mei Jan Decleir ha ik praat op De 
Nederlandse Filmdagen en him 
frege om in rol te spyljen yn De 10 
Kameleon 2. Hy wie wol ynteres-
searre, mar is úteinlik ôfheakke. 
Der wurdt altyd in draaiskema 
makke en as de akteur dan net kin, 
of krekt yn dy perioade op fakânsje 15 
is, dan hat er pech hân en wurdt er 
ferfongen. By my stiet it ferhaal op 
it earste plak, dan pas komt de 
akteur. It makket my neat út oft ik 
tûzen minsken mear yn de seal krij 20 
om in bekende namme as Huub 
Stapel of Daan Schuurmans op it 
affysje. Dat moatte jo relativearje. 
Der binne safolle aardige akteurs. 
No spilet Hidde Maas dy rol. Ik ha 25 
noait ien spesifike akteur foar in rol 
op it each, dan jouwe jo se in 
‘sterrenstatus’ en fine se harsels 
ferskriklik belangryk. Dêr ha ik gjin 
boadskip oan. We binne allegearre 30 
like wichtich. 
(2) Lykas Guido Peeters bin ik fan 
betinken dat der gjin minne akteurs 
besteane. As se my freegje in glêde 
jonge yn in strak pak te spyljen, dan 35 
wit ik dat ik dêr net geskikt foar bin. 
Ik bin te hoekich, te bonkich, te 
Frysk. As ik dy rol oannimme soe, 
waard ik ûngelokkich. In akteur as 
Rense Westra hat bewiisd wol in 40 

grut skala oan te kinnen, mar in 
mear beheind akteur kin wol top 
wêze foar in bepaalde rol. 
(3) Ik jou de akteurs in soad frijheid. 
Se moatte har rol knede nei har 45 
eigen gefoel en it personaazje nei 
har talûke. It moat naturel wêze, 
dan kloppet it. Dat moatte se sels 
foarelkoar krije, mei dat proses 
bemuoi ik my net, it is har perso-50 
naazje. It ferhaal, dat is wêr’t it 
neffens my om giet. It moat oan-
nimlik wêze. Dat kinst net alle-
gearre sels betinke. Dêrom moatst 
in akteur de romte jaan om it sels te 55 
ûntdekken. Wylst ik dit fertel, moat 
ik ynienen weromtinke oan in sêne 
dy’t we draaiden foar ‘Baas’. Op 
papier like it aardich, mar doe’t de 
akteurs it spilen, die it my neat. Ik 60 
sei, we kinne it sa wol útstjoere mar 
it docht my gjin sprút, besykje it 
nochris. Doe ha we in twadde 
opname makke en it wie geweldich. 
(4) Fansels praat ik mei de akteurs 65 
oer har personaazje en fertel harren 
hoe’t ik wurkje. As se dêr net oer 
kinne, is it spitich foar har. Guon 
akteurs binne sa’n wurkwize net 
wend, mar nei in skoft fine se it faak 70 
dochs wol noflik en oan de ein fan 
de rit binne se om. Dat yn tsjin-
stelling ta de crew. Dêrmei stean ik 
by it draaien op foet fan oarloch. Ik 
sil nea foar de technyk kieze, altyd 75 
foar de ynhâld. It probleem is dat de 
akteur mei hûnderttûzen dingen 
rekken hâlde moat. Dêr hat it spul 
altyd ûnder te lijen. Ik fyn dat we 
wat dat oanbelanget yn Nederlân 80 
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noch op begjinnersnivo sitte. Ek 
televyzjedrama stiet fierstente folle 
yn it teken fan de technyk. We 
moatte der meiïnoar hiel hurd oan 
wurkje om dat te feroarjen. Troch dy 85 
oerdreaune oandacht foar technyk 
wurdt de akteur beheind yn syn 
kreativiteit. Ik bin respektleas tsjin 
de technisy en ik kies de kant fan 
de akteurs. Ik besykje har it gefoel 90 
te jaan dat ik se de romte lit en dat 
se dy ek krije. Der binne mar in 
pear regisseurs dêr’t ik dat ek by 
sjoch. De akteurs wurde oer it 
generaal folstoud mei opdrachten. 95 
Dat is it net. Je moatte besykje de 
emoasje te sykjen. Fansels kinne jo 
net sûnder de technyk, dat begryp 
ik ek wol. Clint Eastwood is ek sa’n 
man dy’t altyd foar de akteurs kiest. 100 
Yn Mystic River sit in sêne dy’t 
ûnderbeljochte is, mar de akteur 
spilet it geweldich. It is sa’n lilk 
shot, dat giet sels my te fier. It sjit 
folslein it kader út. Soks is yn 105 
Nederlân ûntinkber. Dêr lizze de 
prioriteiten hiel oars. 

(5) Krityk kin ik min oer. It is noait 
leuk, mar ik lês it wol allegearre. 
Dochs is it foar my folle wichtiger 110 
wat de minsken yn de seal derfan 
fine. Ik kin net sûnder applaus. As 
ik in film meitsje soe dêr’t gjin hûn 
nei sjen wol, fyn ik dat dy film gjin 
besteansrjocht hat. Ik sit yn de 115 
entertainmenthoeke. Ik meitsje films 
foar in fêste groep minsken. Films 
mei ‘een lach en een traan’. Ik 
meitsje se út myn eigen gefoel wei, 
yn ’e hope dat de minsken datselde 120 
gefoel diele mei my. 
(6) Mar it is ek net sa dat ik oanhâl-
dend tink: dát wurket, se sille sá 
reagearje, dát skoart. Ast sa wurkje 
soest, giest op ’e bek. Ik ha altyd in 125 
doelstelling. As ik dy net helje, fyn 
ik dat ik it net goed dien ha. Ik bin 
de wichtichste pion en dêrmei ek 
ferantwurdlik. De Fûke is sjoen 
troch 35.000 minsken. Yn ús taal-130 
gebiet kinne je dat in mega-súkses 
neame. Dat jout my grutte foldwa-
ning. Ik fyn dat minsken my op de 
besikersoantallen ôfrekkenje meie.”

Nei: Marita de Jong, Fraachpetear mei Steven de Jong, De Moanne nr. 7, 
septimber 2004 
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Tekst 2 
 

Stilte asjeblyft? 
 
(1) Ut de jongste sifers fan it Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) docht bliken dat Friezen it 
minst faak kleie oer lûdshinder. It 
plattelân wurdt sjoen as in boarne 5 
fan rêst en stilte. Ek troch bûten-
steanders. Ut in proefskrift fan 
Saskia Heins, dy’t fjouwertûzen 
stedsbewenners ûnderfrege, docht 
bliken dat 90 prosint fan de sted-10 
sjers dy’t der oer tinke om te fer-
húzjen, nei in gebiet mei skaai-
merken fan it plattelân ferhúzje wol. 
Ienfyfde dêrfan wol nei it ‘echte’ 
plattelân, de rest fynt in lanlik plakje 15 
tusken de grutte stêden yn (pseudo-
plattelân) foldwaande. 
(2) Neffens Heins ha de lju fral 
Fryslân, Grinslân en Drinte as de 
plattelânsgebieten by útstek foar 20 
eagen. De measten ha in idyllysk 
byld fan it plattelân, stelt Heins: 
skjin, rêstich en feilich. 
(3) Binne de lju goed en wol 
ferhuze, dan beteart it by guon 25 
lykwols oars. De boer komt der 
moarns ier en betiid ôf, trekkers 
dinderje troch de strjitten en hoan-
nen kraaie. Net alle nijkommers 
kinne dat akseptearje. Der binne 30 
guon dy’t al gau weromferhúzje, 
oaren stelle alle prikken yn it wurk 
om dat ferhipte leven de wrâld út te 
helpen. 
(4) Ytsen Strikwerda fan de 35 
Feriening Lytse Doarpen (FLD) 
komt it probleem bekend foar, mar 
hy jout dêrby daliks oan dat de 

kleiers faak minsken binne dy’t 
halje-trawalje nei it plattelân 40 
ferhuze binne. “En dan binne je 
fansels hiel dom dwaande. De 
measten ha wol begryp foar de 
lûden op it plattelân. Mar ekstremi-
teiten bliuwe der fansels altyd. By 45 
guon minsken is neat goed.” Nef-
fens Strikwerda binne minsken út 
de Rânestêd wol faak behâldender 
as plattelanners. “Bygelyks mei 
nijbou. De ‘autochtoan’ is measten-50 
tiids bliid dat der einlings huzen 
boud wurde. Wylst de nijkommer 
himsels wat beskermjender opstelt. 
Dy is fansels nei it doarp kaam 
omdat hy it leuk fûn sa as it is.” 55 
(5) CDA-Twadde Keamerlid Mast-
wijk fynt dat minsken út de stêd 
sowieso net eamelje moatte. De 
nijkommers moatte har oanpasse, 
seit Mastwijk. “Minsken moatte net 60 
allinne de lusten fan it plattelân 
wolle, mar ek de lêsten akseptearje 
en net frjemd opsjen as se moarns 
om seis oere it lûd fan in hakseler 
hearre. En likegoed kin it wolris 65 
barre dat se, wannear’t se bygelyks 
mei freonen yn ’e tún sitte, in swym-
ke dong rûke.” Neffens Mastwijk 
binne benammen boeren noch te 
faak de dupe fan har nije buorlju út 70 
de stêd. “De sirkel om syn bedriuw 
dêr’t er syn wurk yn dwaan kin, 
wurdt lytser, wylst boeren besykje 
te oerlibjen yn in sektor dêr’t skaal-
fergrutting oan ’e oarder fan ’e dei 75 
is.”

 Nei: in artikel fan Jitske Veenstra, Friesch Dagblad, 1 oktober 2005 
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Tekst 3 
 

Dy romte, dy wyn 
 

1  De hikke op de dyk by Swarte 
Hoarne is ticht. Mar wa’t der faker 
komt, wit datst dy dêr neat fan 
hoechst oan te lûken. In eintsje 
klimme, dan de skonken der linich 
oer hinne swaaie, en men wurdt 
trakteard op in net te oertreffen 
útsicht. Rjochts de reiden en it 
Waad, lofts greiden mei yn de fierte 
huzen, in tsjerketoer en in inkele 
wynmûne. 

2  Wolkom op It Bilt, it gebiet krekt 
noardlik fan Ljouwert, dat om 1300 
hinne ûntstie as oanslike kwelder en 
dat yn 1505 bedike waard. 
Fiifhûndert jier letter is it it plak dêr’t 
alvetûzen ‘Bilkerts’ wenje, ferspraat 
oer seis doarpen – in eigensinnich 
folk mei in eigen taal en identiteit. It 
hiele jier fiere sy har fiifhûndertste 
jierdei mei braderyen, tsjerke-
tsjinsten en reünys. Der wurdt in 
jubileumboek presinteard, Een 
uytland gheheten Bil, dat fiifhûndert 
jier Biltske skiednis beskriuwt. 

3  “Hjir op de dyk wurdt myn holle 
hielendal leech,” mimert Leendert 
Ferwerda, dy’t it boek gearstalde. 
Hy is foarsitter fan de kulturele 
stichting Ons Bildt en komt hast alle 
dagen op de dyk. Soms om te 
jutten, soms om allinne eefkes út te 
waaien. De skjinne lucht opsnuve, 
in bakje kofje yn kafee-restaurant 
De Zwarte Haan. En in praatsje, 
want elkenien ken inoar op It Bilt. 
“Dy romte, dy wyn om de holle. Do 
kinst hjir prachtich sjen hoe’t de 
fjouwer seizoenen foarbykomme.” 

4  De Bilkerts foarmje in aparte 
groep yn Fryslân. It binne gjin Frie-
zen, mar ek gjin Hollanners. Sy 
binne ymport, mar dan wol fan de 
safolste generaasje. Har taal sit wat 

tusken de beide rykstalen yn. In 
ferliking: in Hollanner seit ‘groot’, in 
Fries ‘grut’ en in Bilkert ‘groat’. De 
ynpolderers kamen út de omkriten 
fan Dordrecht en dy bleaunen op It 
Bilt hingjen. Sy namen it Nederlânsk 
mei, dat nei ferrin fan tiid hyltyd 
mear Fryske ynfloeden krige. No is 
it in streektaal, mei wurdboeken en 
in eigen songfestival. 

5  “De Bilkerts binne rjochtlinich,” 
fertelt Klaas Dankert, dy’t fan 1989 
oant 2003 boargemaster fan It Bilt 
wie. “Ja is ja en nee is nee. Do witst 
fuortendalik wêrst mei har oan ta 
bist. Gjin grutdwaanderij, doch mar 
gewoan. En as it útpraat is, dan 
hawwe wy it der ek net mear oer. It 
sil troch it lânskip komme. Hiel strak 
en oersichtlik, do kinst hjir oeral de 
hoarizon sjen. Sa binne de minsken 
ek.” 

6  Ferwerda tinkt dat de ûntsteans-
skiednis ek syn wjerslach hat op it 
karakter fan de Bilkerts. Neffens him 
hawwe Bilkerts in protte oerien-
komsten mei ynwenners fan de 
Noardeastpolder, dat oare troch 
minsken makke lân. Oan de foet fan 
de dyk by Swarte Hoarne fertelt it 
stânbyld fan de Slykwurker it ferhaal 
fan de ynpoldering. Op de plakette 
neist it keunstwurk stiet, yn it Biltsk: 
“Hier op ’e Wadden, wereld fan 
water en slik, won hij lánd út see, in 
weer en wyn, skep foor skep mon-
nikewerk.” Ferwerda: “De earste 
bewenners wienen de pioniers dy’t it 
lân ûntginne moasten, it letterlik 
feroverje moasten op de see. Sa 
fiele sy dat jierren letter eigentlik 
noch. Wy binne pioniers, tige op 
ússels, losse ús eigen problemen 
op.” 
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7  De boeren gienen net altyd like 
fatsoenlik mei har arbeiders om, 
wêrtroch oft der faak in minne fer-
hâlding mei de wurklju wie. Dat hie 
de oprjochting fan it earste arbei-
dersfakbûn fan gefolgen. “De 
arbeiders lieten har net ûnder-
drukke,” leit Anita Andriesen, 
deputearre yn de provinsje Fryslân 
en hikke en teine Bilkert, út.  
“Dy opstannige hâlding sit der noch 
altyd yn,” seit se. Wa’t ‘fan bûten’ 
mei regels en foarskriften komt, is 
yn it foar al kânsleas. In tal jierren 
lyn bygelyks, doe’t de diskusje spile 
oft de Alde Biltdyk wol of net op de 
Wrâlderfguodlist fan Unesco komme 
moast. Fan de Bilkerts sels hoegde 
dat net sa nedich, út eangst dat sy 
dan net mear fan alles dwaan 
mochten fan ‘hearen yn pakken út it 
Westen’. Ein septimber protestear-
den de Bilkerts noch tsjin de 
drigende sluting fan it swimbad.  
En yn 1999 foelen de plannen foar 
in asylsikerssintrum yn earste 
ynstânsje net yn goede ierde. Doe’t 
it sintrum der dochs kaam, wie der 
neat mear te rêden. In brieve-
skriuwer fûn doedestiids yn de 
Bildtse Post dat de Bilkerts net sa 
seure moasten, omdat dy sels 
ommers ek asylsikers wienen. 

8  De alvetûzen ynwenners fan it 
Bilt binne net oer ien kaam te skea-
ren. Nim allinne mar de buorlju fan 
Klaas Dankert, in leadjitter dy’t yn 
Amsterdam wurket en alle dagen op 
en del reizget, twa Dútske gesinnen, 
dêrneist in autochtoanske Biltske. 
“Begjin jierren tachtich wiene der 
noch plannen om de ferpaupere 
Alde- en Nije Bildtdiken te slopen,” 
fertelt Andriesen. “Dêrtsjin kaam 
fansels fûl ferset en doe binne dy 
stikje by stikje opknapt. De húskes 
kosten neat en lutsen in protte nije 
bewenners, út de rânestêd en út 
Dútslân.” Sawat de helte fan de nije 

bewenners waard neffens Andriesen 
‘gillend gek’ fan de stilte en de 
romte en gie wer fuort. De oare 
helte rekke fereale op de flakte en 
de poppehúskes oan de fjirtjin kilo-
meter lange dyk, de langste strjitte 
fan Nederlân. Keunstners rekken yn 
de besnijing fan de ynspirearjende 
sjarme fan it gebiet; it falt yn it each 
hoefolle húskes galeryen wurden 
binne. 

9  Wa’t fan It Bilt komt, is grutsk op 
syn gebiet. En dy grutskens wurdt 
miskien wol ekstra oanfitere troch 
de taal. Dêr’t in Fries ornaris al gau 
op it Nederlânsk oergiet, dêr hâldt 
de Bilkert fêst oan it Biltsk. Foar 
Andriesen wie de taal sels ien fan 
de redenen om nei tsien jier Den 
Haach werom te kearen nei de 
keale Biltske flakten. “Ik moat der 
net oan tinke om mei myn bern 
Nederlânsk te praten. Bûten It Bilt 
soenen wy folle mear twongen 
wurde om Nederlânsk te praten as 
dat wy dat sels dwaan woenen,” leit 
se út. En sa kamen se werom nei 
Alde Biltsyl dêr’t har man weikomt. 
Doe’t se yn 1995 yn de Provinsjale 
Steaten kaam, spruts sy dêr yn it 
Biltsk. Ta argewaasje fan har mem, 
dy’t it in boerske taal fûn – lykas 
guon âldere Friezen ek har eigen 
taal boersk of minderweardich fine. 
“‘Dat kun je echt niet maken,’ sei se. 
Mar wêrom net? Dy taal heart by 
myn eigen identiteit. En ast fan dyn 
eigen identiteit oertsjûge bist, dan 
doarst soks te dwaan.” En dus fer-
siert sy har hûs it hiele jubileumjier 
mei Biltske flachjes, en rydt se yn in 
fjoerreade Ford Ka mei op de motor-
kap it PvdA-logo en op de sydkant 
‘It Bildts Roasy’, it Biltske roaske. 

10  Andriesen is in ambassadeur 
foar It Bilt yn de provinsje, mar 
Klaas Dankert sette doedestiids de 
trend troch as boargemaster Biltsk 
te praten. Syn foargongers dienen it 

Pagina: 169Voor 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).



 700023-1-040b  7 lees verder ►►►

net, syn opfolger naam it ek net oer. 
De reaksjes wienen wikseljend, stiet 
him noch by. “Minsken dy’t sechs-
tich jier troud wienen, fûnen it faak 
prachtich, in boargemaster dy’t 
Biltsk prate. Mar guon âldere mins-
ken dy’t har noch hyltyd heareboer 
fielden, koenen it net wurdearje. Dy 
praten Hollânsk.” Want sa wie it yn 
âlde tiden: de elite, de heareboeren, 
dy brûkten it Nederlânsk; it Biltsk 
wie foar it arbeidersfolk. 

11  Foar in Bilkert is der gjin grut-
tere belediging as ien oer de taal. 
“Dat wy in spraakgebrek hawwe 
soenen of sa,” ferdúdlikt Ferwerda 
op in lytsachtsjende toan. De 
stichting dêr’t hy foarsitter fan is, 
organisearret in protte kulturele 
aktiviteiten, dêr’t de taal faak sin-

traal yn stiet. Dy binne yn, merkt er. 
“De minsken krije wer belangstelling 
foar har eigen leefomjouwing. In 
protte nije bewenners melde har by 
ús oan foar in kursus.” 

12  In libben sûnder It Bilt, dat kinne 
se har alle trije net foarstelle. “Ryk-
dom,” sa beskriuwt Dankert syn 
eigen Bilt-gefoel. “Hiel tichtby, it 
gefoel thús te wêzen. De wyn om de 
holle ast op de dyk stiest.” 
Andriesen kin har dêr hielendal yn 
weromfine. “De romte is foar my hiel 
wichtich. Letterlik, de romte fan it 
lânskip, mar ek de romte om dysels 
wêze te kinnen. Ik wol hjir echt noait 
wer wei.” “Do bist gewoan thús, dat 
gefoel,” seit Ferwerda. “It Bilt is ien 
grut leefgebiet. Dyn eigen hûs. Ja, 
sokssawat.” 

 
 Nei in artikel fan Karin Sitalsing, de Volkskrant, 1 novimber 2005 
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Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 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  Twatalichheid moat it Frysk rêde 
 
 
“Yn samar in Ljouwerter Krante fan in sneon steane tsien berte-advertinsjes, fiif yn it Frysk 
en fiif yn it Nederlânsk.” (r. 1-3) 

2p 1  De skriuwer besiket dat byld yn twa opsichten te nuansearjen. Toan dat oan. Brûk net mear 
as 40 wurden. 
 

2p 2  Wat is it sintrale probleem yn dizze tekst? 
A Dat de measte Friezen har net drok meitsje om harren taal. 
B Dat de posysje fan it Frysk swak is. 
C Dat it brûken fan it Frysk gjin ekonomyske foardielen jout. 
D Dat it Frysk skealik is foar it ûnderwiisnivo. 

 
1p 3  Wat is it ferbân tusken alinea 1 oan de iene kant en de alinea’s 2 oant en mei 5 oan de oare 

kant? 
A Ferlykjend ferbân. 
B Oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C Opsomjend ferbân. 
D Tsjinstellend ferbân. 

 
1p 4  Wat is it ferbân tusken “In plysjeman ... te brûken.” (r. 22-27) en “Yn Fryslân ... wêze kin.” 

(r. 27-34)? 
A Oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
B Opsomjend ferbân. 
C Tsjinstellend ferbân. 
D Utlizzend ferbân. 

 
“En dus is Frysk min foar ús bern.” (r. 21) 

2p 5  Mei wat foar argumint kinst dy opfetting bestride? Helje dyn antwurd út de twadde helte 
fan de tekst. Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 6  Wat is de haadgedachte fan alinea 3? 
A In plysjeman yn Baskelân moat it Baskysk net allinne ferstean kinne, mar ek prate. 
B Underwizers kinne in grutte ynfloed hawwe op it taalgebrûk fan bern. 
C Yn Baskelân en Wales is it finansjeel en ekonomysk oantreklik om de minderheidstaal te 

praten. 
D Yn Fryslân soe by fakatueres behearsking fan it Frysk faker ferplichte steld wurde moatte. 

 
 
 
Tekst 2  Emoasje fersus regels 
 
 

2p 7  Wêr binne Niesen en Osinga it net oer iens? Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 8  Is it getal fan 135.000 opkrigen ljipaaien (r. 4-5) basearre op in miening of in feit? 
Motivearje dyn antwurd. Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 9  Tsjin hokker faset fan it aaisykjen ferset Niesen him sterk? Brûk net mear as 5 wurden. 
 

1p 10  Wêrom is de BFVW oprjochte? 
De BFVW is oprjochte om 

A de mooglikheden foar it aaisykjen te beheinen. 
B de mooglikheden foar it aaisykjen út te wreidzjen. 
C it aaisykjen foar Fryslân te behâlden. 
D it aaisykjen yn Fryslân te ferbieden. 

 
 
 

600023-1-38o 2 Lees verder 

Pagina: 172Voor 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).



1p 11  Hokker doel stribbet de BFVW nei? 
De BFVW hat hjoed de dei as stribjen om 

A de mooglikheden foar it aaisykjen te beheinen. 
B de mooglikheden foar it aaisykjen út te wreidzjen. 
C it aaisykjen foar Fryslân te behâlden. 
D it aaisykjen yn Fryslân te ferbieden. 

 
1p 12  Wat is it ferbân tusken “Fryslân is ...fan ljipaaien.” (r. 18-20) en “Mar dan ... ljipaaien 

meinimme.” (r. 20-21)? 
A Ferlykjend ferbân. 
B Foarweardlik ferbân. 
C Redenjouwend/oarsaaklik ferbân. 
D Tsjinstellend ferbân. 

 
1 Fan de neisoarch komt neffens Niesen net folle op ’e hispel. 
2 Friezen wolle neffens Osinga aaisykje fanwegen de neisoarch. 

2p 13  Hokker bewearing(en) is / binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier. 
D Beide bewearingen binne wier. 

 
2p 14  Is de argumintaasje fan Osinga yn r. 24-26 (“Mar hy ... goede neisoarch.”) basearre op syn 

eigen miening of op in feit? Motivearje dyn antwurd. Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 15  Is de ynfloed fan it aaisykjen op de ljippestân neffens Niesen negatyf of posityf? Ljochtsje 
dyn antwurd ta. Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 16  Is de ynfloed fan it aaisykjen op de ljippestân neffens Osinga negatyf of posityf? Ljochtsje 
dyn antwurd ta. Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 17  Kiest de skriuwer partij tusken Niesen of Osinga of bliuwt er neutraal? Motivearje dyn 
antwurd. Brûk net mear as 25 wurden. 
 
 
 
Tekst 3  Fryske learlingen hawwe foarsprong 
 
 
Understeande ynlieding heart by fraach 18 en 19. 
“Op it rapport en de berjochtjouwing dêroer is hiel wat ôf te tingjen.” (r. 5-7) 
 

2p 18  Wat falt op it rapport (r. 5-6) ôf te tingjen? Neam trije punten fan krityk. Brûk net mear as 
35 wurden. 
 

1p 19  Wat falt op de berjochtjouwing (r. 6) ôf te tingjen? Brûk net mear as 10 wurden. 
 

1p 20  Wat is it ferbân tusken “De taalachterstân ... yn Limburch.” (r. 20-26) en “It is ... te praten.” 
(r. 26-27)? 

A Foarweardlik ferbân. 
B Konkludearjend ferbân. 
C Opsomjend ferbân. 
D Utlizzend ferbân. 

 
“Wy hawwe as men sa rekkenet sels in foarsprong fan in wike.” (r. 27-28) 

1p 21  Meitsje dúdlik dat dy riddenearring net kloppet. Brûk net mear as 10 wurden. 
 
 
Tink derom: de lêste fragen fan dit eksamen stean op de oare side. 
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De ferskillen yn taalprestaasjes tusken de Fryske en de Limburchske learlingen binne net sa 
grut dat der konklúzjes oan ferbûn wurde kinne. 
1 Dat is de konklúzje fan de berjochtjouwing yn de media. 
2 Dat is de konklúzje fan de skriuwer. 
3 Dat is de konklúzje fan it ûndersyk fan de Fryske Akademy. 

2p 22  Hokker bewearing(en) is/binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Allinne bewearing 3 is wier. 
D Allinne de bewearingen 1 en 2 binne wier. 
E Allinne de bewearingen 1 en 3 binne wier. 
F Allinne de bewearingen 2 en 3 binne wier. 

 
Bergsma beweart dat it in foarrjocht is om op in lytse skoalle te sitten (r. 46-48).  
Yn alinea 2 suggerearret er lykwols dat in grutte skoalle miskien ek wol foardielen hat. 

2p 23  Meitsje dat dúdlik. Brûk net mear as 25 wurden. 
 

1p 24  Ta hokker tekstsoarte heart dizze tekst? 
A Riddenearring. 
B Skôging. 
C Utiensetting. 

 
 
 
Tekst 4  Underweis nei de ivige jeugd 
 
 

12p 25  Meitsje yn minimaal fjouwer alinea’s en maksimaal 150 wurden in gearfetting fan dizze 
tekst en behelje dêryn it folgjende: 

• telomearen en DNA; 
• telomearen en it ferâlderingsproses; 
• telomerase en it ferâlderingsproses; 
• telomerase en kankerbestriding. 
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Tekst 1 Twatalichheid moat it Frysk rêde 
 
 

 1  Yn samar in Ljouwerter Krante fan in 
sneon steane tsien berte-advertinsjes, fiif yn it 
Frysk en fiif yn it Nederlânsk. It jout sa op it 
each in treflike yllustraasje fan Fryslân as 
twatalige provinsje. Mar de hjoeddeiske ba-
lâns tusken beide talen is wif. Noch altyd is 
foar 60 prosint fan de Fryske befolking it 
Frysk de memmetaal, mar fan de tolvejier-
rigen praat minder as 50 prosint thús noch 
Frysk. 
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 2  Hurde sifers binne der net, mar de ûnder-
wiissektor hat de yndruk dat de lêste jierren 
hyltyd faker Frysktalige âlders har bern yn it 
Nederlânsk grutbringe. Boargemaster Peter 
de Jonge fan It Hearrenfean rôp wat oer de 
learachterstân fan de bern op lytse Fryske 
skoallen. Net fundearre neffens ûnderwiis-
saakkundigen. Mar guon Fryske âlders lutsen 
har konklúzjes: lytse skoallen binne doarps-
skoallen en op dy skoallen wurdt Frysk praat. 
En dus is Frysk min foar ús bern. 

 3  “In plysjeman yn Baskelân moat it Bas-
kysk net allinne ferstean kinne, mar ek prate”, 
seit taalsosjolooch Jehannes Ytsma fan de 
Fryske Akademy. “Yn Wales en yn Baskelân 
is it finansjeel en ekonomysk oantreklik om 
de minderheidstaal te brûken. Yn Fryslân 
wurdt by fakatueres fan de oerheid behears-
king fan it Frysk somtiden ferplichte, mar 
meastentiids ‘strekt het tot aanbeveling’ en 
net mear as dat. Itselde jildt foar de soarch-
sektor en noch slimmer: ek foar it ûnderwiis. 
Wylst krekt de ynfloed dêr op it taalgebrûk 
fan de bern grut wêze kin.” 

 4  Underwizers meitsje har net bjuster drok 35 

mear om it Frysk yn basis- en fuortset ûnder-
wiis. De doelen leine sa fier fan de praktyk, 
dat men der mar net mear oan begûn. Mini-
maal ien oere wyks moat der bestege wurde 
oan it Frysk, wêrmei’t dy taal likernôch op it 
nivo fan fakken as biology en ferkear telâne 
kaam: ôfhinklik fan de motivaasje en ynset 

fan de learaar. It is net in útsûndering dat it 
oerke Frysk ynfolle wurdt mei it sjongen fan 
wat Fryske ferskes. 

 5  De hâlding fan de gemiddelde Fries foar 
syn taal oer is ek frij ûnferskillich. Hy is gau 
ree om him oan te passen oan oarstaligen. 
Ytsma: “Wat dat oangiet is de Fries in echte 
Nederlanner. Gjin folk yn de wrâld dat him sa 
gau skikt nei in oare taal as it Nederlânske 
folk.” 

 6  En dochs spruts in oergrutte mearderheid 
him foarich jier yn in enkête ûnder de Fryske 
befolking út foar it yn stân hâlden fan de 
Fryske taal. Hast elkenien ferstie it, trijekwart 
koe Frysk prate en 60 prosint hie it as mem-
metaal. Mar de hâlding fan de Fries foar syn 
taal oer is as dy fan de gemiddelde Nederlan-
ner foar it miljeu oer: hast elkenien is foar, 
mar it moat net al te folle muoite kostje. 

 7  “Unwittendheid spilet in grutte rol yn dy 
ûnferskillichheid”, seit Alex Riemersma, 
meiwurker fan it Berie foar it Frysk. Hy en 
oaren wize op de wittenskiplik oantoande 
foardielen fan twatalichheid. Riemersma: 
“Meartalichheid hoecht foar de bern abslút 
gjin behindering te wêzen. Krektoarsom, 
tsientallen stúdzjes út de hiele wrâld hawwe 
sa stadichoan wol oantoand dat it earder in 
foardiel is. Wa’t alle dagen twa talen praat, 
makket elke kear hiel bewust in kar. Hy 
wurdt dêr taalfleksibeler fan en leart makliker 
nije talen.” 

 8  Riemersma ferwachtet in protte fan de 75 

aloan tanimmende meartalichheid yn de 
wrâld. “As men twatalichheid hyltyd gewoa-
ner begjint te finen, dan is it ek net mear ûn-
gewoan as yn in mingd houlik de heit gewoan 
Frysk praat tsjin de bern en de mem Hollânsk, 
of oarsom. Krekt likegoed dat wy fan it 
dogma ‘ien steat ien taal’ ôf moatte, moatte 
wy ek ôf fan de fêstrustke gedachte dat der yn 
in gesin mar ien taal praat wurde kin.”

 
 Nei in artikel fan Bonne Stienstra yn de Leeuwarder Courant fan 10 april 2004 
 
 
Tekst 2  Emoasje fersus regels 
 
 

 1  Harm Niesen fan de Stichting Faunabescherming is al 27 jier yn 'e slach mei de Fryske 
aaisikers. Niesen kin him net yntinke dat der yn dat hiele grutte Europa ien lytse provinsje 
is dy't fêsthâlde kin oan it ljipaaisykjen. Dat ferhipte Fryslân. Dat bringt him ek ta in 
oerdriuwing. 9.000 minsken mei in kaart, kear fyftjin aaien, dat soe delkomme op 135.000 
ljipaaien. De folsleine earste lêch fan de ljippen. Net elkenien fynt 15 aaien, al binne der 
yndied wol dy't mear fine en ek meinimme. 9.000 x 15 is te koart troch de bocht. Mar 
1.500, it tal neisoargers, x 15 soe al reëel wêze kinne. Niesen bliuwt like breinroer as 
altiten: "De BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten) wurdt yn Nederlân net 

600023-1-38t 2 Lees verder 

Pagina: 176Voor 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).



sjoen as in algemien akseptearde natoerbeskermingsorganisaasje, mar as in belange-
organisaasje foar it 'rapen' fan ljipaaien." 10 

15 

20 

25 

30 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

 2  Anne Osinga, de foarsitter fan dy organisaasje, hat in hiel ienfâldich ferhaal: "Jo binne 
bûten, jo binne fernuvere oer de ljip dy't jo mei al syn fernimstichheden foar de gek hâlde 
wol, mar jo fine dochs soms syn aai. Dat is in trofee. En in trofee dy meie jo opkrije." 

 3  Yn de oarlochsjierren wie it in wylde binde yn it fjild. Ljipaaien wiene in wichtige 
oanfolling op it ynkommen. It iten fan it lân, dus ek de aaien, wie in oanfolling op it 
rantsoen. De BFVW is krekt oprjochte om dy wyldgroei, om it wurd streuperij mar net te 
neamen, yn te damjen. De BFVW brocht de slutingsdatum fan it aaisykjen earst werom nei 
20 april, letter nei 13 april en no is it 8 april of noch earder. Fryslân is de iennichste 
provinsje dêr't it bestjoer fan fêststeld hat dat der in ûntheffing is foar it sykjen fan 
ljipaaien. Mar dan moatte de minsken wol oan neisoarch dwaan en net mear as 15 ljipaaien 
meinimme.  

 4  Dêr't Harm Niesen grutte fraachtekens set by de neisoarch fan de Friezen, fertelt Osinga 
prachtige ferhalen oer boeren dy't 47 skriezepearen hawwe op sân bunder. En mear fan 
datsoarte fan suksessen. Mar hy seit ek dat at it aaisykjen ferbean wurdt, in hiel soad 
minsken sizze sille fan: "Dan dochst it sels mar." De emoasje fan it aaisykjen is de 
motivaasje foar in goede neisoarch. Hy hopet dus dat de provinsje oant yn lingte fan dagen 
mei de ûntheffing de kop derfoar hâldt.  

 5  Harm Niesen sjocht dat hielendal net sitten. Wiist op de EU-fûgelrjochtline, seit dat dy 
net it 'eierrapen' ta doel hat. In ljip dy't by De Lemmer oer de dyk de polder yn giet, is net 
ynienen in hiel oare ljip wurden. Mar hy giet der noch te folle fan út dat der net kontroleard 
wurdt, dat it ek net te kontrolearen is en dat tsientûzenen Friezen yn de greide omspane om 
de aaien ûnder de ljippekonten wei te klauwen. Swier oerdreaun. Mar dat is Osinga miskien 
ek wol mei syn emoasjeferhaal dat der op delkomt dat elke aaisiker automatysk oan 
neisoarch docht.
 
 Nei in artikel fan Eelke Lok yn Natoer (Frysk tematydskrift) fan juny 2004 
 
 
 
Tekst 3  Fryske learlingen hawwe foarsprong 
 
 

 1  Learlingen fan de basisskoallen yn Fryslân 
rinne achter by leeftydsgenoaten yn de rest 
fan it lân. Dat is yn it koart de konklúzje fan 
it belangwekkende ûndersyk fan Bernie van 
Ruijven fan de Fryske Akademy. Op it rap-
port en de berjochtjouwing dêroer is hiel wat 
ôf te tingjen. 

 2  Fan de 116 Fryske skoallen dy’t frege 
binne, dienen úteinlik 53 skoallen mei. Yn 
Limburch dêr’t Fryslân mei ferlike wurdt – 
dit omdat beide provinsjes kwa beropsbefol-
king mei inoar te ferlykjen binne – bleaunen 
úteinlik mar 23 oer. Yn Fryslân wienen de 
lytse skoallen wat sterker fertsjintwurdige, yn 
Limburch de grutte. Dat soenen mei de oar-
saken wêze kinne fan in fertekening fan de 
ûndersyksresultaten. 

 3  Boppedat binne de ferskillen folle minder 
grut as de yn myn eagen oerdreaune berjocht-
jouwing foarkomme lit. De taalachterstân fan 
de gemiddelde Fryske learling yn groep 7 is 
op in ûnderwiistiid fan 280 wiken (7 jier kear 
40 wiken) presys twa wiken. Miskien wol fer-
oarsake trochdat wy foarich jier trije wiken 
earder op fakânsje gienen as de bern yn Lim-

burch. It is ûnsinnich om hjir oer in achter-
stân te praten. Wy hawwe as men sa rekkenet 
sels in foarsprong fan in wike. Foar de lytse 
groep learlingen fan wa’t beide âlders in 
legere beropsoplieding hawwe, is de achter-
stân 10 wiken. Foar rekkenjen jilde sa’n 
bytsje deselde ferskillen.  

 4  Wy hawwe neist Nederlânsk en Ingelsk 
gelokkich ek Frysk op it programma en dat 
kostet tiid. Dy meartalichheid is in foar-
sprong. It rapport konkludearret trouwens dat 
de ferskillen yn taalprestaasjes tusken Fryske 
en Limburchske bern net sadanich binne dat 
der konklúzjes oan ferbûn wurde kinne. 
Wêrom dan al dy heisa? 

 5  Der falt noch aardich mear ôf te tingjen op 
it ûndersyk as hjir neamd wurdt. It is te 
hoopjen dat dêrfoar yn de kommende moan-
nen yn in publyk debat mei de minsken út it 
ûnderwiis gelegenheid wêze sil. De wurkers 
yn it fjild moatte har net ûntmoedigje litte. It 
is foar ús bern noch hyltyd in foarrjocht om 
op in lytse Fryske skoalle te sitten. Dy foar-
sprong kin nimmen har ûntnimme.

 
 Nei in artikel fan Pier Bergsma yn de Leeuwarder Courant fan 18 septimber 2003 
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Tekst 4  Underweis nei de ivige jeugd 
 
 

 1  Doe’t Elizabeth Blackburn tritich jier lyn 
begûn mei har ûndersyk nei it wimperbistje, 
in iensellich organisme, dat him mei in 
swypkjende trilhier foarútbeweecht, tocht sy 
noch gjin tel oan ferâldering en kanker by de 
minske. Dochs soe har ûndersyk krekt op dy 
terreinen fruchten opsmite. 

 2  Blackburn wurdt wol de ‘Keninginne fan 
de telomearen’ neamd. Dy titel hat sy te 
tankjen oan it feit dat sy as ien fan de earsten 
belangstelling toande foar de saneamde 
telomearen: mysterieuze kapkes oan de 
úteinen fan it DNA, ferlykber mei de plestik 
hulskes oan skuonfiters. Blackburn rekke 
dêrtroch fassineard. Wêr bestienen dy út? 
Wêrta tsjinnen dy? 

 3  It wimperbistje, de Tetrahymen, holp har 
in flink ein op wei. Dat iensellige organisme 
befettet tsientûzenen minuskule gromosomen 
(DNA-slierten), dy’t elk twa telomearen 
hawwe. Dat betsjutte in skat oan ûndersyks-
materiaal, sa foar it oppakken. Gjin wûnder 
dat Blackburn oan dat bistje de foarkar joech 
boppe de minske – yn ús lichemssellen sitte 
mar 46 gromosomen, dy’t mei mar 92 telo-
mearen ôfdutsen binne. 

 4  Blackburn ûntduts dat de einkapkes 
opboud wienen út in spesifike koade fan seis 
DNA-boustiennen, dy’t mannich kear 
werhelle waard. It die bliken dat de kapkes 
ûnmisber wienen, want doe’t de ûndersykster 
dy fuorthelle, begûn it oerbleaune materiaal 
fuortdaliks te raffeljen en yn ferfal te reitsjen. 
Kenlik beskermje telomearen it DNA tsjin dit 
soarte fan ôftakeling, yndied krekt as by de 
hulskes oan in skuonfiter. Net allinne by it 
wimperbistje, ek by de minske wurket it sa. 

 5  Dêrmei wie it ferhaal ôfrûn, as de telo-
mearen net in rol by de ferâldering spile 
hienen. Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat 
de kapkes yn de rin fan it libben hyltyd 
koarter wurde. By alle seldielings giet der in 
stikje ferlern. Uteinlik bliuwt der sa’n bytsje 
oer, dat sellen it opjouwe. De minske dêr’t dy 
sellen diel fan útmeitsje, wurdt dêrtroch hyl-
tyd gammeler en kin úteinlik allinne noch 
mar stjerre. 

 6  Dat ropt de fraach op oft der wat oan de 
ferkoarting fan de telomearen te dwaan is, 
sadat wy de ferâldering in ho taroppe kinne. 
Gjin absurde gedachte, want der bestiet in 

stof dy’t de telomearen ferlinget: it ensym 
telomerase. De ûntdekking dêrfan, yn 1984, 
stiet ek op it konto fan Elizabeth Blackburn. 

 7  Telomerase sit fan natuere yn alle minsk-
like sellen, mar net genôch om de ferkoarting 
fan de telomearen tsjin te gean. 

 8  As de doasis keunstmjittich ferhege wurdt 
yn in kweekbakje, dan bliuwe de telomearen 
op lingte en geane ús sellen gâns langer mei 
as gebrûklik. Net foar neat giet telomerase 
yntusken troch foar ‘boarne fan de ivige 
jeugd’. 

 9  “Mar ferwachtsje net datst de ferâldering 
mei telomerase folslein tsjingean kinst”, rela-
tiveart Blackburn. “Dêr is it in te yngewik-
keld proses foar. Telomerase kin heechút ús 
gefoelichheid foar âlderdomssykten fermin-
derje, mar sels dat is takomstmuzyk.” 

 10  Foar har is it tsjingean fan ferâldering net 
de haadsaak. Folle wichtiger fynt sy it ûnder-
syk nei kanker, in sykte dêr’t de beskerm-
kapkes en telomerase ek in promininte rol by 
spylje. 

 11  Dat lêste die bliken yn 1990. Kollega’s 
fan Blackburn ûntdutsen doe dat de measte 
kankersellen in ûntsettend protte telomerase 
oanmakken. Dy regel giet op foar 90 prosint 
fan alle tumoaren. Dat is ek logysk, want kan-
kersellen fermannichfâldigje har hiel fluch. 
Normaal sprutsen soenen de telomearen dus 
yn in omsjoch fersliten wêze. Dêrom soargje 
sy sels foar ekstra telomerase, sadat sy har 
einkapkes op lingte hâlde en sûnder ein troch-
diele kinne: sy meitsje harsels eins ûnstjerlik. 
Dêrneist biedt telomerase de kankersellen 
noch in foardiel, sa hat Blackburn koartlyn 
ûntdutsen: sy siedzje har dêrtroch flugger út. 

 12  “Kankersellen binne gewoanwei ferslave 
oan telomerase”, konkludearret de selbiologe. 
En dat is ek krekt har swakte. “Ast it ensym 
abrupt fuorthellest, dan geane sy binnen in 
pear dagen dea.” Dy ‘cold turkey-metoade’ 
hat by proefdieren yntusken yndrukwekkende 
resultaten opsmiten: behannele tumorsellen 
diele minder fluch, sy passe har genetyske 
profyl oan sadat sy minder fluch útsiedzje, en 
úteinlik geane sy dea. “Dy kennis is sa nij dat 
wy de puzelstikjes noch net allegearre te plak 
hawwe”, seit Blackburn. “Mar it sjocht der 
hiel goed út. Ik hoopje dat wy ûnderweis 
binne nei in nije terapy tsjin kanker.”

 
 Nei in artikel fan Sander Becker yn Trouw fan 2 oktober 2004 
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Voor dit examen zijn maximaal 93 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.  

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 regionale media, in lús yn ’e pels? 
 
 
“Dat byld” (r. 10) 

3p 1  Om hokker byld giet it hjir en wat is de gongbere betsjutting fan dat byld? Brûk net mear as 
20 wurden. 
 

3p 2  Wat is it ferbân tusken r. 1-2 (“Wa’t ea … betsjut, luzen.”) en r. 2-4 (“Unbidige jokte … 
dûs sette.”)? 

A in ferlykjend ferbân 
B in konkludearjend ferbân 
C in opsomjend ferbân 
D in útlizzend ferbân 

 
3p 3  Wat is it ferbân tusken r. 2 (“Unbidige jokte.”), r. 2-3 (“Folders mei … de GGD.”),  

r. 3 (“Kilo’s klean waskje.”) en r. 3-4 (“Unskuldige bern … dûs sette.”)? 
A in ferlykjend ferbân 
B in konkludearjend ferbân 
C in opsomjend ferbân 
D in útlizzend ferbân 

 
“Wêrom soe … op priis stelle?” (r. 4-5)  

4p 4  Neam twa redenen wêrom’t in himsels respektearjend sjoernalist sa’n ferliking net op priis 
stelle moatte soe. Helje dyn antwurd út alinea 2. Brûk net mear as 25 wurden. 
 
Yn r. 8-10 (“In lús … ek net.”) brûkt de skriuwer in moreel argumint en in feitlik argumint. 

4p 5  Meitsje dat dúdlik. Brûk net mear as 25 wurden. 
 
Rigel 13-14 (“Minsken fan … brike setten.”) is in ûnderdiel fan in opsomming.  

3p 6  Sitearje de sin dêr’t dy opsomming mei begjint. 
 

3p 7  Lis mei help fan it begryp engaazjemint út wat it ferskil is tusken ‘kritysk wêze’ yn alinea 3 
en ‘kritysk wêze’ yn alinea 4. Brûk net mear as 20 wurden. 
 
1 Neffens alinea 4 wol in provinsjaal sjoernalist beskôge wurde as in engazjearre  
   sjoernalist. 
2 Neffens alinea 4 wol in provinsjaal sjoernalist beskôge wurde as in echte sjoernalist. 

3p 8  Hokker bewearing(en) is/binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier.  
D Beide bewearingen binne wier. 

 
“hy sjocht ... barren del” (r. 22-23)  

3p 9  Helje út deselde alinea it tekstpart oan, dêr’t dy hâlding yn beskreaun wurdt. 
 
“hy sjocht ... barren del.” (r. 22-23) 

3p 10  Helje út alinea 4 it sinpart oan, dêr’t dat mei oerienkomt. 
 
1 De skriuwer fynt dat in sjoernalist kritysk wêze moat. 
2 De skriuwer fynt dat in sjoernalist him nearne drok oer meitsje moat. 

3p 11  Hokker bewearing(en) is/binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier. 
D Beide bewearingen binne wier. 

 
4p 12  Hokker twa ferskillende foarmen fan krityk komme oan de oarder yn alinea 7? Brûk net 

mear as 20 wurden. 
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3p 13  Hoe faak biede de Fryske media ‘soppige reportaazjes oan dêr’t je skande fan sprekke 
kinne’ (r. 34-35)? 

A altyd 
B faak 
C hast noait 
D noait 

 
3p 14  Hawwe de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân in eigen identiteit? Motivearje dyn 

antwurd. Brûk net mear as 10 wurden. 
 
“Ornaris, is ... echt lestich.” (r. 43) 

3p 15  Hat ‘lestich’ foar Verf hjir in positive of negative lading? Ljochtsje dyn antwurd ta en brûk 
dêrby net mear as 20 wurden. 
 

3p 16  Kinne de sjoernalisten fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân altyd ûnôfhinklik wêze? 
Motivearje dyn antwurd. Brûk net mear as 20 wurden. 
 

4p 17  Oer hokker twa saken heart neffens Verf in goede sjoernalist te beskikken? 
 

3p 18  Wat is it antwurd op de fraach yn r. 56 (“En de … net skerp?”)? 
A De konkurrinsje hâldt allinne Omrop Fryslân skerp: as it nijs al yn de Ljouwerter Krante 

stien hat, dan komt it net mear foar de radio. 
B De konkurrinsje hâldt allinne Omrop Fryslân skerp: de Ljouwerter Krante komt faak mei in 

berjocht oer itselde feit dêr’t Omrop Fryslân earder al oer berjochte. 
C Ja, mar as it net slagget om as earste mei it nijs te kommen, litte Ljouwerter Krante en 

Omrop Fryslân it der fierder hielendal of hast hielendal by sitte. 
D Nee: Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân besykje beide net om as earste mei it nijs te 

kommen. 
 

3p 19  Wa wurde yn r. 65 bedoeld mei ‘men’? 
A de lêzers en harkers 
B de lêzers, harkers en sjoernalisten 
C de sjoernalisten 

 
1 Tekst 1 hat as skriuwdoel: yn omtinken jaan. 
2 Tekst 1 hat as skriuwdoel: oantrune. 

3p 20  Hokker bewearing(en) is/binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier. 
D Beide bewearingen binne wier. 

 
3p 21  Helje dat tekstpart oan, dêr’t Verf yn beskriuwt wat neffens him ynhâldlik de funksje wêze 

moat fan de sjoernalistyk. 
 

3p 22  Wat is de ‘toan’ fan tekst 1? 
A myld 
B neutraal 
C sarkastysk 
D skerp 

 
 
Tekst 2 De boer is syn status kwyt 
 

23p 23  Meitsje in gearfetting fan de tekst en behelje dêryn it folgjende: 
• de status fan de boer eartiids, 
• de omslach en de oarsaken en gefolgen dêrfan. 

Brûk net mear as 175 wurden. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
De ûndersteande tekst hat Willem Verf foardroegen yn it mediakafee fan de Ljouwerter 
krante en Omrop Fryslân. Dat barde nei oanlieding fan it 250-jierrich bestean fan de 
Ljouwerter Krante. 
 

De regionale media, in lús yn ’e pels? 
 

 1  In lús is in dier dat men fange wol om it dêrnei dea te knipen. Wa’t ea bern hân hat op 
pjutteplak of basisskoalle, wit wat it betsjut, luzen. Unbidige jokte. Folders mei ynstruksje 
fan de GGD. Kilo’s klean waskje. Unskuldige bern mei prikeljende, giftige sjampo hyltyd 
wer ûnder de dûs sette. Wêrom soe in himsels respektearjend sjoernalist de ferliking mei in 
lús op priis stelle? 5 

 2  Soe it doel fan de frije parse wêze om de lêzers, of de minsken dêr’t reportaazjes oer 
makke wurde, te klieren? Dat liket my net. Ik haw dat nea goed begrepen, de ferbining dy’t 
der lein wurdt tusken luzen yn ’e pels en de krityske funksje fan de parse. In lús is in 
parasyt en de Fryske media (kranten, radio en televyzje) soene dat net wêze moatte wolle. 
Hja binne dat ek net. Dat byld doocht dus net. 10 

 3  Kritysk wêze is hiel wat oars as bloed sûge en jûkjende niten ûnder de hollehûd bringe 
mei gjin oar doel as de eigen fuortplanting. Kritysk wêze tsjinnet hegere doelen. Misstannen 
oan it ljocht bringe. It publyk goed ynformearje oer alle kanten fan in kwestje. Minsken fan 
kwizekwânsje sa nedich konfrontearje mei har eigen brike setten. En gean sa mar troch. 

 4  Foar de sjoernalist fan hjoed de dei betsjut kritysk wêzen lykwols, dat er him nearne 15 

drok oer makket. Jin drok meitsje betsjut engaazjemint, ferbining oangean, fine dat it net 
goed is sa’t it is, dat it oars moat. Dat is allegearre wat út ’e tiid. En in sjoernalist moat 
fansels by de tiid wêze. Om in echte sjoernalist te wêzen – en wat provinsjaler oft er wurkje 
moat, wat sterker de winsk is om him dochs foaral te profilearjen as in echte sjoernalist – 
mjit er him in hâlding oan fan: fertel my wat. 20 

 5  Ik wit krekt hoe’t dat fierder giet. Eins stiet er in bytsje ûnferskillich foar al dat geskrep 
en gekreau fan gewoane minsken oer. Mei in Frânsk wurd: hy sjocht mei dédain op it barren 
del, justjes út ’e hichte, noch krekt ree om der no en dan in stikje oer te skriuwen of in 
programma oer te meitsjen. It publyk en foaral de minsken oer wa’t er skriuwt, moatte him 
tige tankber wêze dat er dy muoite nimme wol. Dat is de útstrieling fan de ‘echte’ 25 

sjoernalist. Hoedzje my foar de krityske stikjes fan sokke echte sjoernalisten. 
 6  Mar de measte minsken, ek pommeranten, fine it hiel moai om yn ’e krante te kommen 

of op ’e radio of televyzje. En dan wol leafst in bytsje posityf. Dan moatte jo as sjoernalist 
hiel sterk yn ’e skuon stean om kritysk te wêzen. Dan moatte jo ek kritysk op josels wêze, 
sis mar. 30 

 7  Kritysk wêze dogge jo op basis fan opfettings. Dy moatte je dan wol hawwe. Want as de 
eigen opfettings oer goed en kwea net de basis foar de krityk foarmje, dan is der gjin oare 
noarm as de ferûnderstelde opfettings fan flinke groepen lêzers, harkers en sjoggers. As 
krityk gjin oar doel hat as it publyk soppige reportaazjes te bieden dêr’t je skande fan 
sprekke kinne, dan meie sy dy krityk om my wol foar har hâlde. Gelokkich dogge de Fryske 35 

media dat dan ek meastal. 
 8  Opfettings fan sjoernalisten persoanlik is ien ding, it moaiste is as in krante of in omrop 

sokssawat hat as in eigen identiteit. Kin ús regionale parse him dy eigen identiteit 
permittearje? It Frysk Deiblêd docht it, mar it is in hiele toer om as kristlike krante de holle 
boppe wetter te hâlden. De Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân biede eins elkenien wol 40 

wat. Guon saken wurde kritysk behannele, mar dat jildt lang net foar alle ûnderwerpen. It 
hinget der hielendal fan ôf hokker redakteur deroer gear west hat.  

 9  Ornaris, is myn yndruk, binne krante en omrop hjir net echt lestich. Sy binne myld. 
Want ferskaat biede oan grutte groepen lêzers soene je ek beneame kinne as: oanslute by de 
folksaard. Fryslân is in grut doarp. Je komme elkoar dochs wer tsjin. En dêr komt noch wat 45 

by: it hantsjefol by it grutte publyk bekende Fryske sjoernalisten stekt fansels ek 
regelmjittich de kop op as presintator fan ynspraakjûnen, foarljochtingsgearkomsten of 
soms sels fan bedriuwspresintaasjes. It kin net oars as dat stiet in krityske hâlding yn ’e 
wei. 

 10  Bytiden konstatear ik gemaksucht. Om in goeie krityske toan te treffen is der njonken it 50 

earder neamde engaazjemint ek eftergrûnkennis nedich. Je moatte je ferdjipje yn de saak, 
ûndersyk dwaan, net tefreden wêze mei oerflakkige kennis. Dat de redaksjes net grut 
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genôch wêze soene foar sok wurk, kin foar de LC net opgean. En by de Omrop tink ik 
wolris: al dat folk dat hjir omspaant mei kamera’s en triedden en dat rezjy-oanwizings jout, 
stiet dat noch wol yn ferhâlding ta it tal sjoernalisten? 55 

 11  En de konkurrinsje dan, hâldt dy de parse net skerp? Ut ûnderfining wit ik: as de Omrop 
it nijs as earste hat, komt de Ljouwerter faak mei in lyts berjocht oer itselde feit. En hat de 
krante it as earste, dan komt it faak net mear foar de radio. 

 12  Mar earlik is earlik: de Ljouwerter Krante is ien fan de grutste en stabylste regionale 
deiblêden. Omrop Fryslân wurdt goed besjoen en beharke. Miskien hat it Fryske folk ek net 60 

safolle ferlet fan krityske sjoernalistyk. En miskien is it doel fan de krante of in omrop wol 
hielendal net om in krityske faktor yn de maatskippij te wêzen. Ferdivedaasje biede, lêzers 
befêstigje yn har opfettings, wichtige persoanen moai belangryk bliuwe litte. Dan rint men 
ek gjin risiko om deaknypt te wurden, lykas dy lús yn ’e pels. Mar winliken fielt it dochs no 
en dan wat ûngemaklik. En dan wol men fan in oar hearre dat it dochs wol wat kritysker 65 

kin. No, graach dien.
 
 Nei: Willem Verf, de Moanne, septimber/oktober 2002 
 
 
 
Tekst 2 
 
 

DE BOER IS SYN STATUS KWYT 
 
 

 1   Geert Mak skriuwt yn syn boek Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp 
in de twintigste eeuw (1996) dat de status fan de boer troch de jierren hinne sterk weromrûn 
is. Castelein, Kuindersma en Hijlkema, leden fan de âlde boere-adel út it doarp, binne Sake, 
Hindrik en Bonne wurden. It binne neffens Mak gjin “heren” mear. 

 2   Ik bin it iens mei Mak dat de status fan de boer efterútgien is. Dat iepenbiere him 
lykwols net allinne yn it neamen fan de foarnammen. Dat is op it stuit oeral de gewoante. 
Yn Littenseradiel – de gemeente dêr’t Jorwert yn leit – wurdt boargemaster Liemburg faak 
Johanneke neamd en de direkteuren fan suvelfabriken binne gjin mynhear mear. Dat is de 
sang fan de tiid en mar goed ek.  

 3   Nee, de status fan de boer hat te meitsjen mei macht en it wurk dat de boer docht. 
Eartiids hie er arbeiders foar it wurk en seach er derop ta dat it goed dien waard. Hjoed de 
dei hat de boer masinen, mar hy moat sels it wurk dwaan. Dêrnjonken hie de boer eartiids in 
foaroansteande posysje yn it doarp. Hy siet yn de wichtichste bestjoeren. Hy hie der de tiid 
foar. Dat is no oars. Hy hat gjin tiid mear en boppedat is syn oansjen slim feroare. 

 4   Waling Dykstra skreau yn ’e twadde helte fan ’e njoggentjinde ieu:  
Ik wol de boerestân ris romme 
En sjong in fleurich liet har ta 
Want fan de boer moat alles komme 
En fan de boer moat elk it ha  
De wolfeart fan de boerestân 
Is wolfeart foar ús hele lân 
Dat wiene nochris tiden foar de boer. Hy waard wurdearre en bewûndere. Hy joech de toan 
oan. Op ’t eigen hiem, mar ek yn de mienskip. Dat hat ieuwen duorre. Boeren sieten yn 
bestjoeren fan de tsjerken, it Nut en alles wat fan belang wie foar doarp en plattelân.  

 5   It feit dat boeren yn bestjoeren sieten, betsjutte tagelyk dat dat foar de arbeider net 
weilein wie. De boer wie fier boppe de arbeider ferheven. Dy die wat de boer woe. Siet dus 
yn alle gefallen net mei him yn in bestjoer. In dúdlik, mar ek skrinend foarbyld is altyd 
noch de iisklup fan in doarp yn earder tiden. De boer bestjoerde en de (losse) arbeider 
probearre der yn ’e winter as baanfager wat by te fertsjinjen. Wybren Altena skreau der in 
fers oer. It earste kûplet fan ‘De Baenfager’ seit alles (omstavere): 
De winterkjeld makke ’m oerstallich 
By ’t wurk fan ’e baas wie er oer 
Syn berntsjes en wiif moasten ite 
En hy, heit, fertsjinne gjin stoer. 
De arbeider seach syn boer yn ’e winter net allinne op ’e iisbaan, mar ek by de diakonij. 
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Dan moasten de arbeiders faak de hân ophâlde. Deselde boer, dy’t dien joech, stoppe de 
earme húshâlding wat ta út de rykdom fan de Tsjerke. 

 6   Oant yn de jierren fyftich fan de foarige ieu is de status fan de boer sawat gelyk 
bleaun. Hy wie de baas. Syn wurd wie wet. De arbeiders wennen yn arbeiderswenten, dy’t 
by de pleats hearden. As se har yn ’e hjerst by in oare boer bestelden, moast der op maaie 
wer ferhuze wurde. Dan begûnen boer en arbeider faak allebeide wer in nij aventoer. 

 7   Sa wie it dus. De boer ûntliende syn status benammen oan syn macht en minder oan 
syn persoanlikheid. Hy hie jild en besit; in aardich part fan it doarp wie fan him ôfhinklik. 
Net allinne it arbeidersfolk, mar ek de middenstân. Dêrom waard er ek faak keazen yn 
bestjoeren. De boer fûn it de gewoanste saak fan ’e wrâld. Oaren doarsten syn status (noch) 
net oan te taasten. It wie ek in gewoanterjocht dat boeren rûnom foaroan sieten en oaren der 
net by hawwe woene. 

 8   Ik wit it noch by ús thús. Us heit wie ien út in keppel fan alve bern en pake wie 
feekeapman. Hy koe se net allegearre boer meitsje. Sa waard ús heit nei syn trouwen boere-
arbeider. Dat hold ûnder mear yn dat hy yn it doarp - Jorwert - net lid wurde koe fan it Nut 
(Maatschappij tot Nut van het Algemeen). Yn ’e (earste) Encyclopedie van Friesland 
(1958), útjûn ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy, stiet: “De gedachte der 
volksontwikkeling in het ‘Nut’ sloot bij de verlichtingsidealen der Vrijzinnige 
dorpsnotabelen wonderwel aan.” Lykwols: “Arbeiders noch rechtzinnigen zag men op de 
avonden.” 

 9   Sa wie ’t. Doe’t ús heit boer waard op in hierspul, waard er fuortdaliks frege om lid te 
wurden fan it Nut. Hy sei ja, tsjin it sin fan ús mem, dy’t thús omfûtere: “Ik hie it net dien. 
Doe’t wy arbeider wiene, wiene wy te min. No’t wy boer binne, wolle se ús graach hawwe. 
Dat hoecht om my net.” Letter hat ús mem altyd nei de jûnen west om’t se der dochs graach 
by hearre woe. En ús heit siet yn in omsjoch yn ’e tsjerkerie. It wie yn ’e minne tritiger 
jierren fan de foarige ieu. 

 10   De grutte omslach foar de boer is kommen mei de meganisaasje yn de jierren fyftich 
en sechstich. It wie in grutte foarútgong yn de sektor. Letter bliek it ien grutte efterútgong 
te wêzen foar de status fan de boer. De meganisaasje ferdreau de arbeider fan de pleats. De 
melkmasine en de trekker kamen, de arbeider ferdwûn. Dy fûn dat net slim. Hy koe oan ’e 
slach yn de yndustry. Foar him in ferbettering. Wurkje op fêste tiden, yn ’t wykein frij en 
net mear alle jierren yn ôfwachting fan in nije ôfspraak mei de boer. Ek net mear wenje yn 
it hûs fan de boer. Koartsein frijheid.  

 11   Dat joech nije mooglikheden. It tal boeren yn it doarp naam ôf troch de 
skaalfergrutting. Mei de melkmasine en al it oare ark koene de pleatsen folle grutter wurde. 
It tal minsken dat wurke yn de yndustry of in amtlike funksje hie, naam ta. De struktuer fan 
it doarp waard oars. Hieltyd minder boeren. De arbeiders hiene neat mear te krijen mei de 
macht fan de boer. It die bliken dat de kapasiteit fan de arbeiders om bestjoersfunksjes yn te 
nimmen op syn minst sa grut wie as dy fan de boeren. Se namen de plakken yn de 
bestjoeren oer. Sûnder dat der in revolúsje ûntstie, kaam it bestjoer fan plattelân en doarp 
yn hannen fan wurknimmers en amtlik folk.  

 12   De boer heakke op mannich front ôf. Hy hie it bannich op syn eigen bedriuw. Hy stie 
der sels foar. Mei syn boerinne, dy’t yn it ferline de húshâlding bestjoerde mei in faam, mar 
no sels de hannen út de mouwen stekke moast en fakentiden de net betelle arbeider fan de 
boer waard. Letter fanwegen fiskale regels omsetten yn in maatskipskontrakt. Sa binne de 
boer en boerinne hjoed de dei tegearre drok dwaande op harren hiem. Boppedat sjocht de 
wrâld hiel oars tsjin harren oan. Se kontrolearje hoe’t de boer mei syn fee omgiet. Se 
hawwe in miening oer it lânskip. Dat alles fertaalt him yn gâns regels foar de boer. Dêr hat 
er it mier oan. 

 13   In protte boeren hawwe in hiel oar berop krige as dêr’t se foar keazen. Eartiids de 
arbeider(s) foar it wurk en sels it bestjoer oer de pleats en in wichtich plak yn it maatskiplik 
libben. No hat de maatskippij fia regeljouwing foar in aardich part it bestjoer oer it dwaan 
en litten fan de boer. En de arbeider hat syn sit yn de bestjoeren ynnommen.
 
 Nei: Jan de Vries, de Moanne, april 2000 
 
 Einde 
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Woensdag 19 mei

9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 115 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 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 Rottweilers 
 
 

3p 1  Wêr docht út bliken dat meester Vrijbuiter ûnotterdoks wie? Brûk net mear as 10 wurden. 
 

4p 2  Yn alinea 3 en 4 wurdt de kat beskreaun. Neam twa eigenskippen út dat tekstpart dy’t net 
oerienkomme mei it natuerlik aard fan it bist. 
 

6p 3  Lis dúdlik út wêrom’t in liuw in ideaal húsdier wêze soe en in kat eins net. Brûk net mear 
as 20 wurden. 
 

3p 4  Hoefolle minsken wurde elk jier biten troch har eigen rottweiler? 
A 12000. 
B Mear as 2400. 
C 2400. 
D Minder as 2400. 

 
Bewearing 1: Neffens de skriuwer is de rottweiler net geskikt as húsdier, omdat er in te 
grutte bek hat. 
Bewearing 2: Neffens it regear is de rottweiler net geskikt as húsdier, omdat er in te grutte 
bek hat. 

4p 5  Hokker bewearing(en) is/binne wier?  
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier. 
D Beide bewearingen binne wier. 

 
De folgjende ynlieding heart by de fragen 6 o/m 8: 
Yn in tekst kinne de folgjende soarten ferbannen in rol spylje: ferlykjend ferbân, 
foarweardlik ferbân, konkludearjend ferbân, opsomjend ferbân, redenjouwend/oarsaaklik 
ferbân, tsjinstellend ferbân. 
 

3p 6  Hokker soarte ferbân bestiet der tusken alinea 5 en 6? 
 

3p 7  Hokker soarte ferbân bestiet der tusken alinea 5 en 6 oan ’e iene kant en alinea 7 oan ’e 
oare kant? 
 

6p 8  Hokker soarte ferbân bestiet der tusken it tekstpart alinea 5 o/m 8 en it tekstpart alinea 9 
o/m 13? Ljochtsje dyn antwurd ta. Brûk net mear as 25 wurden. 
 

4p 9  Hokker twa betingsten wurde yn alinea 13 neamd? Brûk net mear as 15 wurden. 
 

3p 10  Hokker hûnerassen wurde yn de tekst neamd? 
 

3p 11  De skriuwer 
A is it foar in part iens mei de rottweilerbazen. 
B is it folslein iens mei de rottweilerbazen. 
C is it folslein ûniens mei de rottweilerbazen. 

 
6p 12  Wat is de haadgedachte fan tekst 1? Brûk net mear as 10 wurden. 

 
3p 13  Ta hokker tekstsoarte heart tekst 1? 

A Utiensetting. 
B Skôging. 
C Riddenearring. 
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Tekst 2 Simmerske lûden oer Fryske sporten 
 
 
De skriuwer makket trije krityske opmerkingen yn ferbân mei de troch de redaksjes keazen 
sporten. 

6p 14  Hokker opmerkingen binne dat? Helje dyn antwurd út alinea 1 en 3. Brûk net mear as 
30 wurden. 
 
Neffens de redaksjes fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân spylje by Fryske sporten 
‘folklore en regionale sentimenten’ in grutte rol. Breuker neamt noch twa saken dy’t 
typearjend binne foar Fryske sporten. 

4p 15  Hokker saken binne dat? Helje dyn antwurd út alinea 4. 
 
‘mar dat ... Teake Triemstra’ (rigels 34-36). 

3p 16  Mei wat foar oantreklik opsicht út alinea 5 komt dat oerien? 
 
De earste sin fan alinea 6 (‘By de ... dêrom minder?’) bestiet út in konstatearring en in 
fraach. 
Bewearing 1: De rest fan alinea 6 jout in neiere útlis by de konstatearring. 
Bewearing 2: De rest fan alinea 6 jout antwurd op de fraach. 

4p 17  Hokker bewearing(en) is/binne wier? 
A Allinne bewearing 1 is wier. 
B Allinne bewearing 2 is wier. 
C Beide bewearingen binne net wier. 
D Beide bewearingen binne wier. 

 
In drôchreden dy’t wol gauris brûkt wurdt, is de generalisaasje. It tsjinoerstelde bart soms 
ek: in eigenskip dy’t tige algemien is, wurdt eksklusyf taskreaun oan ien of inkele 
persoanen, groepen of kategoryen. 

7p 18  Yn hokker twa alinea’s fan tekst 2 is dat it gefal? Motivearje dyn antwurd. Brûk net mear as 
80 wurden. 
 

3p 19  De skriuwer wol mei dizze tekst 
A in stelling bestride. 
B in stelling ferdigenje. 
C in stelling nuansearje. 

 
Neffens de redaksjes fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân spylje by Fryske sporten 
‘folklore en regionale sentimenten’ in grutte rol. 

6p 20  Hoe tinkt Breuker dêroer? 
A Dêr is Breuker it mei iens; hy soe graach wat oan de sitewaasje fan de Fryske sporten 

feroarje wolle. 
B Dêr is Breuker it mei iens; hy wol de sitewaasje fan de Fryske sporten lykwols graach hâlde 

sa’t dy is. 
C Dêr is Breuker it net mei iens; hy soe lykwols graach wat oan de sitewaasje fan de Fryske 

sporten feroarje wolle. 
D Dêr is Breuker it net mei iens; hy wol de sitewaasje fan de Fryske sporten graach hâlde sa’t 

dy is. 
 
 
Tekst 3 Stimulânsen om Frysk yn ’e rjochtseal te brûken strienedich 
 
 

31p 21  Meitsje in gearfetting fan de tekst. Soargje derfoar dat de haadgedachte fan elke alinea 
dúdlik nei foaren komt. Beskriuw de besteande sitewaasje, neam de maatregels dy’t al 
nommen binne en de maatregels dy’t winsklik binne. 
Brûk net mear as 200 wurden. 
 
 Einde 
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400015-1-2t 2 Lees verder 

Lês earst de tekst goed troch. Beantwurdzje dêrnei de fragen en wurkje de opdrachten út. 
 
Tekst 1  Rottweilers 
 

 1  Yn de bibleteek fan myn âlde legere skoalle stie in boek dat ik as jonkje fan tsien mear 
as ien kear lêzen haw. ‘Meester Vrijbuiter’ hjitte it. It gie oer in frijwat ûnotterdokse 
skoalmaster, mar freegje my fierder net oer it hoe en wat. Der is my eins mar ien detail 
bybleaun fan it boek: de haadfiguer hie as húsdier in nuete liuw. 

 2  Dat like my as bern ek wol wat ta. It moast dochs as bern in machtich gefoel jaan om 
baas te wêzen fan sa’n grut en sterk bist as in liuw. Dat hy kaam as jo fluiten en dat er in 
poatsje joech as jo him derom fregen. En as jo dan in freontsje hienen dat jo wat levere hie, 
dan gongen jo efkes mei de liuw by him del en dan seinen jo: Wat woest no eins. Ik haw der 
as bern hiel wat oer fantasearre en ik naam my foar om as ik grut wie in liuw te nimmen. 

 3  Dat is him net wurden. It is bleaun by in kat en dêr bin ik ek hiel tefreden mei. It is in 
leaf bist, in bytsje eigenwiis mar o sa oanhinklik en húslik. Bytiden hat it der mear fan dat 
wy by him yn ’e hûs wenje as oarsom. 

 4  Winliken is it apart dat de kat him ûntjûn hat ta in echt húsdier en in minskefreon. Yn it 
wyld is in kat in solitêr libjend bist, dat him net hechtet oan soartgenoaten. Hy libbet hiel 
oars as in hûn. Dy libbet yn it wyld yn groepsferbân en eltse hûn wit syn plak yn sa’n 
roedel. Dêrom is de hûn fan natuere geskikt as húsdier. It gesin is syn roedel dêr’t er syn 
eigen plakje yn hat. 

 5  In bist dat ek yn groepsferbân libbet, is de liuw. Yn de natuer libje dominante mantsjes 
mei in stikmannich wyfkes en keppels jongen fan ferskillende leeftiden as húshâldinkjes 
mei elkoar. Yn sa’n húshâlding hat elts bist syn eigen plak. Dat allinnich al makket de liuw 
geskikt as húsdier. 

 6  Mar ek syn aard makket him dat. Liuwen skine tige oanhinklike, yntelliginte en sels 
sêftmoedige bisten te wêzen dy’t har maklik oan de minsken hechtsje. Koart sein: de liuw 
soe in ideaal húsdier wêze. 

 7  Safier is it net kaam. De liuw mei noch safolle goede eigenskippen hawwe, de minske 
hat him der nea oan weage him te domestisearjen. De reden leit fansels foar de hân. In liuw 
is te sterk en hy hat in te grutte bek. It is te riskant om sa’n bist yn ’e hûs te hawwen. 

 8  Elts bist komt wolris yn in sitewaasje dat er efkes fan him ôfbyt. As ik ús poeky per 
ûngelok op syn poat stap as er my foar de fuotten rint, dan set er my de nagels efkes yn de 
bokse. Mei in liuw yn ‘e hûs soe soks minder ôfrinne. Hoe grutter en sterker in bist is, hoe 
grutter ommers ek de skea. 

 9  Wat foar skea in grut en sterk bist oanrjochtsje kin, lit de rottweiler sjen. Geregeldwei 
ferskine der yn de parse berjochten oer rottweilers dy’t oare bisten en bern slim biten 
hawwe. 

 10  Alle jierren wurde der yn ús lân 12.000 minsken troch in hûn biten. Meastal ek noch 
troch har eigen bist. Yn ien op de fiif gefallen is in rottweiler de dieder. Betsjut dat no dat 
de rottweiler in agressivere hûn is as oare hûnen? It regear tinkt fan wol en hat plannen foar 
in agressytest. Sakket in hûn foar dy test dan mei der net mei fokt wurde. 

 11  Rottweilerbazen sjogge neat yn sa’n test en ik jou se gelyk. As sa’n baas my fertelt dat 
in rottweiler in oanhinklik, yntelligint en yn wêzen sêftaardich bist is dat him geweldich 
oan de minske hechtet, dan bin ik fuortendaliks ree dat fan him oan te nimmen. Agressyf of 
net agressyf, dat is nammentlik de fraach net. It probleem mei de rottweiler is gewoan dat er 
sa’n grutte en sterke bek hat. 

 12  Elts bist byt wolris. Ek in rottweiler. Miskien bite pekinezen en dwerchpinchers wol 
faker as in rottweiler en miskien binne se ek wol agressiver, mar om’t se it formaat fan ús 
kat hawwe, falt de skea meastal wol ta en helje se de statistiken net. As in rottweiler byt, is 
it fuortendaliks mis. Dat komt fan dy grutte bek. Hy hat in bek as in liuw. Troch dy bek is 
de rottweiler like min geskikt as húsdier as in liuw. 

 13  Om my hoege echt net fuortendaliks alle rottweilers Rendac-ryp makke te wurden. Lit 
de tiid it probleem mar oplosse. Om my meie alle rottweilers dy’t der no binne en dy’t 
harren gedrage, yn frede âld wurde en stjerre. Mar as der fan dit momint ôf net mear 
bykomme, dan binne wy der oer tsien jier ôf. Ik haw myn liuw nea krigen. Foar in 
rottweilerbaas moat der ek te libjen wêze mei in stabij. 
 
Leeuwarder Courant, 18 augustus 2001, Sytze Singelsma 
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400015-1-2t 3 Lees verder 

Tekst 2  Simmerske lûden oer Fryske sporten 
 

 1  By in Simmerjûndebat fan de redaksjes fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân gie 
it okkerdeis oer de stelling: ‘Friese sporten zijn geen echte sporten!’ No moat in stelling 
fansels ta diskusje útnoegje, mar dat is yn dit gefal lestich, omdat de redaksjes twa alhiel 
ferskillende grutheden foarinoar oer sette. 

 2  De redaksjes kreëarje in tsjinstelling tusken ‘Fryske sporten’ en ‘echte sporten’. By de 5 

earsten spylje ‘folklore en regionale sentimenten’ in grutte rol, by de twadden giet it om 
(werklik) ‘spannende competitiesporten’, foar it keatsperk en de fierljepskâns is ‘het 
plaatselijke trapveldje’ it perspektyf, de echte sporten spylje har ôf yn de ‘Olympische 
arena’, sa is de taljochting op de stelling. 

 3  Lit ús neist de neamde trije Fryske sporten – Frysk damjen, fierljeppen en keatsen (wêr 10 

binne oars de Alvestêdetocht en it skûtsjesilen?) – ris trije ‘echte’ sporten sette: boksen, 
fuotbaljen en (it út it keatsen ûntstiene) tennisjen. Hoewol’t de trije Fryske sporten yn mear 
as ien opsicht net samar oer ien kaam skeard wurde kinne – sa is it regionale karakter fan 
damjen (tinksport) en fierljeppen (lichemssport) folle sterker as fan keatsen (ek 
lichemssport), dat yn sa’n 50 lannen troch mei-inoar inkelde miljoenen spilers beöefene 15 

wurdt, mar by it ûntbrekken fan mienskiplike, oer de hiele wrâld jildende spulregels dochs 
net in ‘echte’ ynternasjonale sport is – likegoed behannelje wy se hjirre foar it gemak mar 
as in ienheid. 

 4  Der is tusken beide trijetallen in oantal essinsjele ferskillen, dy’t alderearst te krijen 
hawwe mei de graad fan profesjonalisearring: lege – hege treningsyntinsiviteit, regionaal – 20 

ynternasjonaal karakter en lege – hege fergoeding. Dy ferskillen binne net samar ta stân 
kommen. Wy soene stelle kinne dat elke sport op grûn fan spultechnyske eigenskippen, mar 
ek op basis fan sosjale, ekonomyske en kulturele faktoaren it plak krigen hat dat er 
‘fertsjinnet’. Dat plak leit oars net fêst: sa is it fuotbaljen yn inkelde tsientallen jierren 
útgroeid fan elite- ta folkssport by útstek. 25 

 5  De ‘echte’ sporten binne yn ferskate opsichten oantreklik, lit dêr foaral gjin misferstân 
oer bestean. Dat jildt bygelyks foar it nivo fan beöefening (dat ek binnen de profsporten 
noch hieltiten tanimt), mei as plezierich gefolch dat de taskôgers fan faak attraktyf spul 
genietsje kinne, it jildt foar de beöefeners (foar de bêsten bestiet de beleanning út bergen 
jild en ynternasjonale rom) en it jildt foar de sponsors (dy’t der – as se ek mar in bytsje by 30 

de tiid binne – materieel én ymmaterieel better fan wurde). 
 6  By de Fryske sporten leit dat fansels yn in grut tal opsichten oars, mar binne se dêrom 

minder? Ik soe in fuotbalwedstriid op nivo, lit ús sizze Real Madrid tsjin Bayer Leverkusen, 
net graach misse wolle, mar dat is net minder wier foar in knappe finale tusken Pieter van 
Tuinen-André Kuipers-Chris Wassenaar tsjin bygelyks Simon Minnesma-Kor Zittema-35 

Teake Triemstra. Better is der ommers op it ‘plaatselijk trapveldje’ net. Om noch eefkes by 
it my dierbere keatsen te bliuwen: Wat jout it ek in freugde om it spultsje sels te spyljen, de 
altiten wer nije sensaasje dat troch in perfekte gearwurking fan hert, hân en holle de bal 
komt dêr’t men him hawwe wol. 

 7  Mar it giet om folle mear. De reis oer bochtsjende binnendykjes nei Makkum of tusken 40 

de bloeiende ierappelfjilden troch nei Berltsum, de simmer om jin hinne en de sinne op ’e 
hûd, de lûden fan merke en muzyk, it praat mei him en mei har, it meifielen mei de 
ferliezer, de hân foar de winner, de neisit mei de maten, it ferslach de oare deis yn de krante 
en op ’e tillevyzje. En wa’t dan noch net sêd is, kin terjochte yn boek en museum. Keatsen 
en fierljeppen en damjen moatte dus krekt net it paad fan de grutte sporten op wolle (as dat 45 

al kinne soe), se moatte gebrûk meitsje fan har sterke punten en dy lizze yn it Fryske libben 
en yn de Fryske kultuer. Sa is der yn Fryslân alle romte foar de ‘echte sporten’ én foar de 
‘Fryske sporten’.
 
 
Leeuwarder Courant, 31 maaie 2002, Pieter Breuker (keatshistoarikus) 
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400015-1-2t 4 Lees verder 

Tekst 3  Stimulânsen om Frysk yn ’e rjochtseal te brûken strienedich 
 

 1  Wetlike behinderingen om it Frysk mûnling en skriftlik yn it rjochtsferkear te brûken 
binne sa goed as allegearre út ’e wei romme. Rjochters hawwe op Fryske kursus west. 
Meiwurkers fan de rjochtbank hawwe har talein op it Frysk. Wannear’t in griffier it Frysk 
net behearsket, dan bestiet de mooglikheid om de sitting op te nimmen, sadat in kollega dy’t 
betûft is yn it Frysk it bantsje letter beharkje kin. It Iepenbier Ministearje is mei in 5 

Frysktalich boekje oer syn taken en wurksumheden kommen. Datselde Iepenbier 
Ministearje hat krektlyn noch in lyts boekje útjûn wêryn’t de wichtichste juridyske begripen 
yn it Frysk oerset binne. En der wurdt in juridysk wurdboek Nederlânsk-Frysk presintearre. 
Allegearre positive ûntwikkelingen, mar … it Frysk wurdt sawat net brûkt yn it 
rjochtsferkear. As rjochtbankferslachjouwer kin ik sels konstatearje dat fertochten yn 10 

strafsaken suver nea Frysk prate. Ut gegevens fan parserjochter Pieter Wijtsma docht 
bliken, dat it Frysk yn strafsaken skriftlik noait brûkt wurdt. By famyljesaken komt it Frysk 
skriftlik en mûnling mar sporadysk foar. Yn de hannelssektor prate en skriuwe advokaten 
nea Frysk. Op de sitting praat soms wolris ien fan de partijen Frysk, neffens Wijtsma. Yn de 
bestjoerssektor, dêr’t er sels yn wurket, bart it in inkelde kear dat in skriftlik stik yn it Frysk 15 

steld is. Dat is dan meastal dien troch de easker. Mûnling wurdt de Fryske taal mar 
komselden brûkt. 

 2  In belied om mûnling en skriftlik brûken fan it Frysk yn it rjochtsferkear werklik te 
befoarderjen ûntbrekt. It leit net echt foar de hân dat justysje – dêr’t ik de rjochtbank, 
kantongerjochten en Iepenbier Ministearje ûnder ferstean – it fuortsterkjen fan it Frysk as 20 

har taak sjocht. Dy wurdt der hieltyd mear op ôfrekkene dat saken fluch en kwalitatyf goed 
ôfhannele wurde. Produksje en effisjinsje binne tsjintwurdich ek yn it ‘justysjebedriuw’ 
kaaiwurden. Ofgeande op de deistige praktyk fiert justysje, krekt as de grutte Fryske 
deiblêden, in taalfolgjend belied. Dat betsjut dat it inisjatyf ta it brûken fan it Frysk, 
mûnling sawol as skriftlik, útgean moat fan de fertochte en de rjochtsiker. Taalfolgjend 25 

belied komt del op it bestindigjen fan de besteande taalsitewaasje mei in sterke taal (it 
Nederlânsk) en in swakke taal (it Frysk). De sterke taal wurdt sels noch fierder fersterke, 
omdat de swakke taal net in triuwke yn de rêch krijt en dêrtroch noch mear ferswakket. It 
Nederlânsk oerhearsket it Frysk op in sawat absolute wize. Fan âlds is it Nederlânsk de taal 
fan it rjocht, de taal fan de justysjewrâld. De juridyske faktaal en it Nederlânsk binne 30 

ûnskiedber mei elkoar ferweve. Dat jildt likegoed foar de rjochters en ofsieren fan justysje 
dy’t fan hûs út Frysktalich binne. Boppedat is har oantal mar tige lyts. Fertochten sille har 
yn har taalgebrûk rjochtsje op dyjingen dy’t har lot yn hannen hawwe. Foar rjochtsikers yn 
bygelyks sivile en bestjoersrjochtprosedueres is it net folle oars. En as der dan dochs 
minsken binne dy’t yn rjochtsaken yn it Frysk begjinne, dan sil it meganisme om op it 35 

Nederlânsk oer te gean, noch folle earder en sterker wurkje as oars it gefal is. 
 3  Der is mar ien konklúzje mooglik: it brûken fan it Frysk yn it rjochtsferkear moat 

stimulearre wurde. Oars sil it deagewoan net brûkt wurde. Dêrfoar is de taalmacht fan it 
Frysk op justisjeel gebiet fierstente swak. Stimulânsen om it Frysk ek werklik yn de 
rjochtseal te brûken binne strienedich. Yn in struiblêd, dat yn de gerjochtsgebouwen yn 40 

Fryslân op in gaadlik plakje leit, kinne minsken wiisd wurde op har rjocht om har yn 
rjochtsaken fan it Frysk te betsjinjen. Dat boadskip kin ek ferkundige wurde op stickers yn 
de gerjochtsgebouwen en sels yn de rjochtsealen. Op dagingen yn strafsaken soe fermeld 
wurde kinne dat de fertochte op de sitting Frysk prate mei. It is boppedat mooglik dat 
rjochters oan it begjin fan in saak fertochten, tsjûgen en saakkundigen meidiele dat se Frysk 45 

prate meie. As de rjochters it Frysk net sels behearskje, soene se der oan taheakje moatte 
dat se it wol prima fersteane. It wichtichste soe uteraard wêze dat rjochters en ofsieren fan 
justysje sels Frysk prate soene. De hjoeddeiske praktyk en it ferline wize út, dat fertochten 
en rjochtsikers it eigentlik allinne yn dat gefal oandoare om Frysk te praten. Mar it tal 
Frysktaligen is, lykas sein, tige beheind. Der binne wol Nederlânsktalige rjochters dy’t 50 

ynformeel tsjin my Frysk prate, mar it is dan in enoarme stap dat ek yn de rjochtseal te 
dwaan. Har skrutelens dat taalflaters har rjochterlik gesach oantaaste is begryplik. 

 4  Op it each kinne sommige fan de hjirboppe oantsjutten maatregels sa nommen wurde. It 
bart lykwols net. De trein stiet noch hieltyd stil. De grutte fraach is: wa kriget it gefaarte yn 
beweging? It liket der net op dat justysje dat út himsels docht. Moat de polityk - provinsjaal 55 

en/of lanlik - útkomst jaan? Moat der in soarte fan oerienkomst tusken oerheid en justysje 
sluten wurde? Of moat der earst in alles omfiemjend belied komme dêr’t yn oanjûn wurdt 
wat men mei it Frysk yn de hjoeddeistige moderne Fryske maatskippij wol? Is hjir ek in 
taak weilein foar de Fryske beweging om har krêftich te oppenearjen? 
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400015-1-2t 5 Lees verder 

 5  Der mei net te lang mei omfimele en omtiisd wurde. De tiid driuwt. As stimulânsen 60 

útbliuwe om it Frysk werklik yn it rjochtsferkear te brûken, is de tiid dy’t bestege is om de 
wet op dit mêd te ferromjen, fergriemd, hawwe de folge kursussen om ’e nocht west, binne 
de boekjes fan it Iepenbier Ministearje fuortsmiten jild en sil it nije juridyske wurdboek net 
brûkt yn de boekekast ferdwine.
 
 
Leeuwarder Courant, 8 desimber 2001, Auke Piersma 
 
 Einde 
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Tijdvak 1

Vrijdag 17 mei

9.00 –12.00 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 70 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 21 vragen en een 

samenvattingsopdracht. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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200017  4 2 Lees verder

Tekst 1 Mar net wer stimme 

Lês earst tekst 1 en beäntwurdzje dêrnei de fragen. Meitsje de gearfettingsopdracht by 

tekst 2. 

2p 1  „Read en … ienriedich ien.” (r.2–3) Lis mei help fan de ynlieding by de tekst út wat dêrmei 

bedoeld wurdt. Brûk net mear as 10 wurden.

2p 2  Hokker sin fan alinea 2 jout de konklúzje fan dy alinea? 

A „Ik fûn ... te folle.” (r.8) 

B „Want stimme ... útkomme woe.” (r.8–9) 

C „Oer wynmûnen ... ekonomy net.” (r.9–10) 

D „Oer miljeu ... yn debat.” (r.10–11)  

2p 3  Hokker ferwyt makket Jansma yn alinea 2 de listlûkers fan de trije grutte partijen? 

Brûk net mear as 10 wurden. 

3p 4  Neam trije tsjinstellings út alinea 1 en 2. 

2p 5  Wêr binne de politisy en de kiezers it neffens alinea 3 en 4 oer iens? Brûk net mear as 10 

wurden.

2p 6  Hokker tsjinstelling sit yn alinea 5? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 7  Wêrnei ferwiist „se” yn r.17 en wêrnei ferwiist „se” yn r.18? 

A Beide kearen nei „de grutte trije” (r.17). 

B Yn r. 17 nei „de grutte trije” (r.17) en yn r. 18 nei „de measte minsken” (r. 18). 

C Beide kearen nei „it folk” (r.17). 

D Yn r. 17 nei „it folk” (r. 17) en yn r.18 nei „de measte minsken” (r. 18).  

2p 8  „Dat is de measte minsken ek wol goed.” (r. 18) Hokker sinspart yn alinea 5 drukt itselde 

út? 

2p 9  „Eins binne … sûnder kinne.” (r. 39–41) 

I. Dat is neffens Jansma de miening fan de deputearren.  

II. Dat is de miening fan Jansma sels. 

A Bewearing I is wier. 

B Bewearing II is wier. 

C Beide bewearingen binne wier. 

D Beide bewearingen binne net wier. 

2p 10  „Wêr’t it … se út” (r.50–51). By de ein fan hokker alinea slút dit sitaat it bêste oan? 

3p 11  „… ien autokilometer minder en ien fytskilometer mear.” (r. 55) By it program fan hokker 

politike partij soe dat neffens deselde alinea it bêste passe? Ljochtsje dyn antwurd ta. 

Brûk net mear as 15 wurden. 

3p 12  „Mei in echt demokratysk bestjoer soe der mear feroarje”.  

Kloppet de boppeneamde stelling neffens Jansma? Ljochtsje dyn antwurd mei help fan 

alinea 10 ta. Brûk net mear as 20 wurden.

2p 13  Wat is de oerienkomst tusken de yn alinea 11 neamde programmapunten? Brûk net mear as 

10 wurden.

2p 14  In mooglik beslút oer in weryndieling fan de hiele provinsje yn seis grutte gemeenten 

(sjoch r. 61–62) is te ferwachtsjen: 

A Foar 2003. 

B Yn 2003 of letter. 

C Nei 2003. 
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3p 15  Ien fan de drôchredenen is ‘it op ‘e man spyljen’. Neam de alinea dy’t dêrfan it bêste 

foarbyld is. Ljochtsje it antwurd ta. Brûk net mear as 25 wurden.

2p 16  „Foar ridlike … ha wolle.” (r.42–43)  

De skriuwer is it iens mei: 

A de ridlike minsken. 

B de ûnsaaklike dreamers en romantisy. 

C gjinien fan beide boppeneamde groepen. 

D lju mei nocht oan ûnnocht. 

3p 17  De tekst kin ferdield wurde yn twa dielen. Mei hokker alinea begjint diel 2? Ljochtsje dyn 

antwurd ta. Brûk net mear as 20 wurden.

3p 18  Hokker boadskip hat de skriuwer foar de politisy? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 19  Hokker boadskip hat de skriuwer foar de kiezers? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 20  Binne de wurden „argewaasje” (r. 1) en „ienriedich” (r. 3) posityf of negatyf bedoeld?  

A Argewaasje: negatyf. Ienriedich: negatyf. 

B Argewaasje: negatyf. Ienriedich: posityf. 

C Argewaasje: posityf. Ienriedich: negatyf. 

D Argewaasje: posityf. Ienriedich: posityf. 

3p 21  De styl fan it artikel fan Jansma is it bêste te omskriuwen as: 

A Humoristysk. 

B Saaklik.

C Synysk.

Tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart

18p 22  Meitsje in gearfetting fan tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart yn maksimaal 75 wurden. Yn dy gearfetting moatte oan bod komme: 

• de probleemstelling fan de tekst; 

• de mieningen yn ferbân mei de probleemstelling fan resp. Erik Fischer, Jan 

Verhey, Gert-Jan van Ommen en Henri Aarts. 

Einde 
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Tekst 1 

De útslach fan de Steateferkiezings fan 1999 wie ferrassend: de PvdA bleau yn Fryslân op 14 sitten stykjen 

(en krige lanlik tsien persint minder stimmen as by de Keamerferkiezings fan 1998), it CDA hold syn 18 sitten 
(en wûn lanlik seis persint). Ek RPF/SGP (2), GPV (1) en FGF (1) bleaunen stabyl. De winners wienen Grien 

Links (fan 2 nei 5) en de FNP (fan 3 nei 4). De liberalen ferlearen: de VVD sakke fan 10 nei 9, D66 fan 3 nei 

1. Al skoden de Fryske Steaten dus in tikje op nei links, it kolleezje fan Deputearre Steaten soe wer bestean út 
PvdA, VVD en CDA. Klaas Jansma skreau nei oanlieding fan de útslach in artikel yn it aprilnûmer 1999 fan 

it tydskrift Trotwaer. Understeande tekst is in bewurking fan dat artikel.

Mar net wer stimme 

1  Om it hjir foar dreamers draachlik te hâlden, moat men it fan ’e argewaasje ha. Striid 1

en ideaal, Fryslân hat der ieuwen in paradys fan west. Dat ha wy hân. Read en blau en fyn, 2

ienriedich ien – sa is it wurden. 3

2  Wa’t in skoft op it provinsjehûs tahâldt, kriget wat in apart sicht op ’e wrâld. Oars is it net  4

te begripen wêrom’t kommissaris fan ’e keninginne Ed Nijpels en de lieders fan de grutste 5

trije partijen nei de ferkiezings fan 3 maart krimmenearren oer de lege opkomst. It wie 54 6

persint; neffens de listlûkers Ploeg (CDA), Heldoorn (PvdA) en Van Klaveren (VVD) te 7

min. Ik fûn it noch hiel wat; eins te folle. Want stimme is kieze, mar der wie neat te 8

kiezen as men net by bysaken útkomme woe. Oer wynmûnen net en oer de ferhâlding 9

stêden-doarpen net, oer it kanaal nei Drachten ta net en oer de ekonomy net. Oer miljeu en 10

kultuer alhielendal net: dêr woene se net oer yn debat. 11

3  De ferkiezings fan 1999 gongen sadwaande nergens oer. Dat wie ek wol te begripen. Jo 12

hawwe mei trije grutte partijen in mearderheid fan santich persint en jo wolle nei de 13

ferkiezings mei dyselde oare twa fierder. Dan hat men gjin ferlet fan gedonder. Ik ha dêr 14

frede mei om’t der logika yn sit. Mar fergje it folk net op stimmen, want dat is poppekast – 15

en ûnlogysk. 16

4  De grutte trije hawwe it folk de mooglikheid ta kiezen ûntfytmanne. Se ha gjin ferlet mear 17

fan demokrasy. Dat is de measte minsken ek wol goed. Hja ha allegear in autootsje. En se 18

wolle ek gjin gedonder, oars hiene Verf (Grien Links) en Van der Baan (FNP) wol mear 19

stimmen krige. 20

5  It heart by de tiid. Dy’t de sile lûke moatte, hawwe in oare driuw as de idealen fan 21

foarhinne. Wat moat men dêr ek mei. It fjoer is ferfongen troch moderne 22

klimaatbehearsking, mei de termostaat winters en by’t simmer op 22. En der binne pillen 23

foar de lust. Dit is in lân fan frede en konsensus, it bestjoer is ridlik en fatsoenlik, de 24

lieders freonlik en midsmjittich. En it is foar en boppe alles saai, sa saai as in 25

middenstânsdoarpke yn Kent, salang’t in lustmoardner him dêr net oan ’e katten fergrypt. 26

De lju fiele har dêr noflik ûnder, want wy binne allegear like ridlik, fatsoenlik en 27

midsmjittich. 28

6  Soks hat fansels mei belang en ambysje te krijen, by de fertsjintwurdigers dy’t op tal 29

steane alderearst. De measte Steateleden komme út it ûnderwiis of de amtnerij, beroppen 30

mei lifetime employment en beheinde kânsen. Dêr sitte ornaris de lju net dy’t op aventoer 31

út binne. As se oer fjouwer jier net wer keazen wurde, krije se de iene wurkdei dy’t se 32

foar it mienskipsamt ynlevere ha, gewoan werom. 33

7  Sa is foar frijwat deputearren in sit yn Deputearre Steaten benammen in aardich baantsje. 34

Leararen en wolwêzenwurkers fertsjinje ornaris gjin 177.000 gûne, deputearren wol. Mei as 35

ekstra in tsjinstauto, in siktaresse, in fêst plakje yn ’e krante en de aktualiteite-rubriken, 36

en in goede wachtjildregeling. En in beskieden, fatsoenlik poarsje macht. It sitplakje beset 37

hâlde is it heechste partikuliere doel ûnder sokke omstannichheden. Dat slagget it bêste as 38

men frede hâldt. Ivich remize, altyd kamp, en noait „de dood of de gladiolen”. Eins binne 39

ferkiezings mar ferfelende mominten fan spanning en ûnwissens. It moast der sûnder 40

kinne. 41

42
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8  Foar ridlike minsken is dat it bêste bestjoer. Allinne ûnsaaklike dreamers en romantisy 42

soene it oars ha wolle. In Frysksinnige idioat as deputearre bygelyks, of ien dy’t stjerre 43

woe foar de natuer, en dy tegearre tsjin ’e machtige tsjinner fan grut-yndustry en asfalt-mafia. 44

Dat soe lju mei nocht oan ûnnocht nei de stimbus lokje. Mar sokken is gjin plak 45

foar yn ’e bestjoerlike boarterstún Fryslân, dêr’t elkenien op frede út is. 46

9  Men hoecht gjin profeet te wêzen om it takomstperspektyf te sketsen. Wy krije wer 47

fjouwer jier mear fan ’t selde, dat mist net. Wer wat mear yndustryterreinen, noch wat 48

gruttere stêden, bettere wegen, djippere kanalen, moaier oanleine natuerparken. It kin ek 49

net oars. Wêr’t it om giet, hat de Provinsje neat oer te melden, doart se net oer te beslissen, 50

stelt se út of lit se wiidweidich troch saakkundigen ûndersykje. 51

10  „In bytsje griener en in bytsje linkser”, hopet PvdA’er Sicko Heldoorn. „Krekt wat mear 52

soarch”, tinkt Jan Ploeg – en muzykkorpsen fansels, want dêr makket it CDA him sterk 53

foar. En de VVD mei dan ien sit ferlern ha, dat fertaalt him allinne yn justjes minder grut-54

yndustry, ien autokilometer minder en ien fytskilometer mear. Dat binne de smelle 55

marzjes fan it bestjoer dat him frijwraksele hat fan ’e demokrasy. 56

11  It program foar de kommende Steateferkiezings leit al hast fêst. Dat is by de grutte 57

partijen foar it grutste part itselde. Dan sil it om ’e doarpen gean, om oanpassing fan ’e 58

trotwaars oan rollators, om nêstbeskermers foar greidefûgels en in regeling foar 59

bargeboeren. En fansels om ’e muzykkorpsen, dêr’t dan de PvdA ek wakker foar is. It 60

iennichste punt dêr’t reboelje oer komme kin, in weryndieling fan de hiele provinsje yn 61

seis grutte gemeenten, wurdt oer de dei fan ’e demokrasy hinne tild. 62

12  It is te foarsjen dat de trije listlûkers fan ’e grutte politike partijen dan in mearderheid fan 63

tachtich persint yn ’e Steaten fertsjintwurdigje sille. Likegoed sille hja oer in opkomst fan 64

46 persint kleie, dy’t, ljochtpuntsje, dochs noch ien punt heger leit as troch de bank yn ’e 65

rest fan it lân. Eelke Lok, yn opdracht fan syn direkteur yn trijedielich griis mei strik foar, 66

triuwt dy jûns in stokâlde Jan van der Baan yn ’e rolstoel foar de kamera om in trije 67

folsinnen beslaande oneliner út him te krijen – dy’t de iene helte fan ’e sjoggers net 68

ferstiet, en de oare helte net begrypt. En dan seit Jorritsma, dy’t foar Nijpels yn it plak 69

kommen is, dat dy djoere en omslachtige stimmerij ek wol ophâlde kin. Ien enkête om ’e 70

fjouwer jier is mear as genôch om it belied te hifkjen, en de sitten sa te ferdielen dat alles 71

wer fjouwer jier gewoan fierder rotsje kin. 72
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Tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart

   1  Soestduinen (GPD) – Genetysk ûndersyk kin yn ’e takomst útmeitsje hoefolle risiko 1

immen op it krijen fan in slimme sykte rint. Meie fersekeringsmaatskippijen straks sa’n 2

genetysk paspoart fereaskje?  3

  2  As aspirant-fersekerden oer harren genetyske gegevens beskikke kinne en 4

fersekeringsmaatskippijen net, dan bestiet it gefaar dat de kalkulearjende boarger dêrop 5

ynspilet. Nim in ’takomstige’ kankerpasjint dy’t noch efkes in libbensfersekering ôfslút  6

om syn gesin goed fersoarge achter te litten. Ymmoreel en ferkeard fansels, mar oan ’e 7

oare kant ek wol begryplik. 8

  3  Professor Erik Fischer, foarsitter fan it Verbond van Verzekeraars, giet derfan út dat it 9

bart, ek yn ús lân. Under aktuarissen, dy’t de risiko’s foar fersekeringsmaatskippijen 10

berekkenje, is it probleem benammen bekend út it bûtelân. Yn it bysûnder yn ’e Feriene  11

Steaten. „Aids hat yn Nederlân net laat ta mear libbensfersekeringen of misbrûk dêrfan. 12

Dêrfoar is gjin bewiis. Yn Amearika wol,” seit Jan Verheij, in bestjoerder mei ûnderfining 13

út ’e fersekeringswrâld. 14

  4  It Actuarieel Genootschap bûgde him de ôfrûne dagen oer de gefolgen fan genetyske 15

technology foar fersekeringen. It lit him oansjen dat yn 2005 alle genen (no al 140.000) yn 16

kaart brocht binne. Genetika-deskundige prof. Gert-Jan van Ommen tinkt dat de 17

technology net earder as mei tsien of fyftjin jier tapast wurdt. Mar de fraach is: hoe? 18

  5  Van Ommen joech de eangst fan de tsjinstanners wer: „Diskriminaasje, stigmatisearring 19

en rasisme op grûn fan genetyske gegevens. De maklike tagonklikens foar bûtensteanders.  20

De minske dy’t as produkt fan DNA (erflik materiaal, red.) sjoen wurdt. Der is in protte 21

eangst.”22

  6  Mar Van Ommen lei benammen de klam op de positive kanten fan it gen, de foarútgong. 23

„Yn Amearika is nei hertynfarkt, kanker en beroerte, it ferkeard reagearjen op medisinen  24

de fjirde deadsoarsaak. Genetyske technology kin dat yn ’e takomst tefoarenkomme.” 25

  7  Hy is net bang, lykas dat troch oaren gauris nei foaren skood wurdt, dat de 26

fersekeringsmaatskippijen ’risikodragers’ útslute. „Dy genetyske risikoprofilen binne sa 27

algemien dat der mei elkenien wol wat mis is. Dan soe gjinien mear te fersekerjen wêze.”  28

Dochs wolle fersekeringsmaatskippijen harren risiko’s beheine. Yn Nederlân meie sy foar  29

in libbensfersekering boppe de ƒ 300.000 of foar in arbeidsûngeskiktensfersekering fan  30

mear as ƒ 60.000 in medyske keuring easkje. 31

  8  Under dy grins bestiet gjin meldingsplicht fan erflike sykten yn ’e famylje. Mar yn ’e 32

takomst, as de pasjint mear oer himsels en syn risiko’s wit, wolle de  33

fersekeringsmaatskippijen dy ynformaasje ek hawwe. Sy binne bang foar in massale run  34

fan risikodragers op poalissen dy’t dêrtroch úteinlik mear jild kostje as dat dy opsmite. 35

  9  It ’genetysk paspoart’ sil dan de hichte fan de fersekeringspremy útmeitsje moatte, fine 36

de fersekeringsmaatskippijen. Mar der is gjin reden om benaud te wêzen dat soks liede sil  37

ta útsluting, wie it betinken fan in soad sprekkers yn Soestduinen. 38

10  Neffens aktuaris Henri Aarts liedt allinne minder solidariteit ûnder fersekeren ta hegere 39

premy’s of útslutingen. „As de net-roker seit ’ik wol net meibetelje foar de roker’, dan is  40

der in probleem.” 41

11  „Dan seit dy roker ’ik wol net meibetelje foar de sporter dy’t yn it wykein risiko’s nimt.’ 42

En gean sa mar fierder. De groep fersekeren moat wol grut genôch bliuwe.” Neffens Aarts  43

moat de oerheid yn ’e takomst de solidariteit mei regeljouwing oereinhâlde.44

Nei in artikel yn de Leeuwarder Courant fan 9 oktober 1999 

Einde 
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Tijdvak 1

Vrijdag 17 mei

9.00 –12.00 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 70 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 21 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 Mar net wer stimme 

Lês earst tekst 1 en beäntwurdzje dêrnei de fragen. Meitsje de gearfettingsopdracht by 

tekst 2. 

2p 1  „Read en … ienriedich ien.” (r.2–3) Lis mei help fan de ynlieding by de tekst út wat dêrmei 

bedoeld wurdt. Brûk net mear as 10 wurden.

2p 2  Hokker sin fan alinea 2 jout de konklúzje fan dy alinea? 

A „Ik fûn ... te folle.” (r.8) 

B „Want stimme ... útkomme woe.” (r.8–9) 

C „Oer wynmûnen ... ekonomy net.” (r.9–10) 

D „Oer miljeu ... yn debat.” (r.10–11)  

2p 3  Hokker ferwyt makket Jansma yn alinea 2 de listlûkers fan de trije grutte partijen? 

Brûk net mear as 10 wurden. 

3p 4  Neam trije tsjinstellings út alinea 1 en 2. 

2p 5  Wêr binne de politisy en de kiezers it neffens alinea 3 en 4 oer iens? Brûk net mear as 10 

wurden.

2p 6  Hokker tsjinstelling sit yn alinea 5? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 7  Wêrnei ferwiist „se” yn r.17 en wêrnei ferwiist „se” yn r.18? 

A Beide kearen nei „de grutte trije” (r.17). 

B Yn r. 17 nei „de grutte trije” (r.17) en yn r. 18 nei „de measte minsken” (r. 18). 

C Beide kearen nei „it folk” (r.17). 

D Yn r. 17 nei „it folk” (r. 17) en yn r.18 nei „de measte minsken” (r. 18).  

2p 8  „Dat is de measte minsken ek wol goed.” (r. 18) Hokker sinspart yn alinea 5 drukt itselde 

út? 

2p 9  „Eins binne … sûnder kinne.” (r. 39–41) 

I. Dat is neffens Jansma de miening fan de deputearren.  

II. Dat is de miening fan Jansma sels. 

A Bewearing I is wier. 

B Bewearing II is wier. 

C Beide bewearingen binne wier. 

D Beide bewearingen binne net wier. 

2p 10  „Wêr’t it … se út” (r.50–51). By de ein fan hokker alinea slút dit sitaat it bêste oan? 

3p 11  „… ien autokilometer minder en ien fytskilometer mear.” (r. 55) By it program fan hokker 

politike partij soe dat neffens deselde alinea it bêste passe? Ljochtsje dyn antwurd ta. 

Brûk net mear as 15 wurden. 

3p 12  „Mei in echt demokratysk bestjoer soe der mear feroarje”.  

Kloppet de boppeneamde stelling neffens Jansma? Ljochtsje dyn antwurd mei help fan 

alinea 10 ta. Brûk net mear as 20 wurden.

2p 13  Wat is de oerienkomst tusken de yn alinea 11 neamde programmapunten? Brûk net mear as 

10 wurden.

2p 14  In mooglik beslút oer in weryndieling fan de hiele provinsje yn seis grutte gemeenten 

(sjoch r. 61–62) is te ferwachtsjen: 

A Foar 2003. 

B Yn 2003 of letter. 

C Nei 2003. 
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3p 15  Ien fan de drôchredenen is ‘it op ‘e man spyljen’. Neam de alinea dy’t dêrfan it bêste 

foarbyld is. Ljochtsje it antwurd ta. Brûk net mear as 25 wurden.

2p 16  „Foar ridlike … ha wolle.” (r.42–43)  

De skriuwer is it iens mei: 

A de ridlike minsken. 

B de ûnsaaklike dreamers en romantisy. 

C gjinien fan beide boppeneamde groepen. 

D lju mei nocht oan ûnnocht. 

3p 17  De tekst kin ferdield wurde yn twa dielen. Mei hokker alinea begjint diel 2? Ljochtsje dyn 

antwurd ta. Brûk net mear as 20 wurden.

3p 18  Hokker boadskip hat de skriuwer foar de politisy? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 19  Hokker boadskip hat de skriuwer foar de kiezers? Brûk net mear as 15 wurden.

3p 20  Binne de wurden „argewaasje” (r. 1) en „ienriedich” (r. 3) posityf of negatyf bedoeld?  

A Argewaasje: negatyf. Ienriedich: negatyf. 

B Argewaasje: negatyf. Ienriedich: posityf. 

C Argewaasje: posityf. Ienriedich: negatyf. 

D Argewaasje: posityf. Ienriedich: posityf. 

3p 21  De styl fan it artikel fan Jansma is it bêste te omskriuwen as: 

A Humoristysk. 

B Saaklik.

C Synysk.

Tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart

18p 22  Meitsje in gearfetting fan tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart yn maksimaal 75 wurden. Yn dy gearfetting moatte oan bod komme: 

• de probleemstelling fan de tekst; 

• de mieningen yn ferbân mei de probleemstelling fan resp. Erik Fischer, Jan 

Verhey, Gert-Jan van Ommen en Henri Aarts. 

Einde 
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Tijdvak 1

Vrijdag 17 mei

9.00 –12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Tekstboekje 

Pagina: 204Voor 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).



200017  4A 2 Lees verder

Tekst 1 

De útslach fan de Steateferkiezings fan 1999 wie ferrassend: de PvdA bleau yn Fryslân op 14 sitten stykjen 

(en krige lanlik tsien persint minder stimmen as by de Keamerferkiezings fan 1998), it CDA hold syn 18 sitten 
(en wûn lanlik seis persint). Ek RPF/SGP (2), GPV (1) en FGF (1) bleaunen stabyl. De winners wienen Grien 

Links (fan 2 nei 5) en de FNP (fan 3 nei 4). De liberalen ferlearen: de VVD sakke fan 10 nei 9, D66 fan 3 nei 

1. Al skoden de Fryske Steaten dus in tikje op nei links, it kolleezje fan Deputearre Steaten soe wer bestean út 
PvdA, VVD en CDA. Klaas Jansma skreau nei oanlieding fan de útslach in artikel yn it aprilnûmer 1999 fan 

it tydskrift Trotwaer. Understeande tekst is in bewurking fan dat artikel.

Mar net wer stimme 

1  Om it hjir foar dreamers draachlik te hâlden, moat men it fan ’e argewaasje ha. Striid 1

en ideaal, Fryslân hat der ieuwen in paradys fan west. Dat ha wy hân. Read en blau en fyn, 2

ienriedich ien – sa is it wurden. 3

2  Wa’t in skoft op it provinsjehûs tahâldt, kriget wat in apart sicht op ’e wrâld. Oars is it net  4

te begripen wêrom’t kommissaris fan ’e keninginne Ed Nijpels en de lieders fan de grutste 5

trije partijen nei de ferkiezings fan 3 maart krimmenearren oer de lege opkomst. It wie 54 6

persint; neffens de listlûkers Ploeg (CDA), Heldoorn (PvdA) en Van Klaveren (VVD) te 7

min. Ik fûn it noch hiel wat; eins te folle. Want stimme is kieze, mar der wie neat te 8

kiezen as men net by bysaken útkomme woe. Oer wynmûnen net en oer de ferhâlding 9

stêden-doarpen net, oer it kanaal nei Drachten ta net en oer de ekonomy net. Oer miljeu en 10

kultuer alhielendal net: dêr woene se net oer yn debat. 11

3  De ferkiezings fan 1999 gongen sadwaande nergens oer. Dat wie ek wol te begripen. Jo 12

hawwe mei trije grutte partijen in mearderheid fan santich persint en jo wolle nei de 13

ferkiezings mei dyselde oare twa fierder. Dan hat men gjin ferlet fan gedonder. Ik ha dêr 14

frede mei om’t der logika yn sit. Mar fergje it folk net op stimmen, want dat is poppekast – 15

en ûnlogysk. 16

4  De grutte trije hawwe it folk de mooglikheid ta kiezen ûntfytmanne. Se ha gjin ferlet mear 17

fan demokrasy. Dat is de measte minsken ek wol goed. Hja ha allegear in autootsje. En se 18

wolle ek gjin gedonder, oars hiene Verf (Grien Links) en Van der Baan (FNP) wol mear 19

stimmen krige. 20

5  It heart by de tiid. Dy’t de sile lûke moatte, hawwe in oare driuw as de idealen fan 21

foarhinne. Wat moat men dêr ek mei. It fjoer is ferfongen troch moderne 22

klimaatbehearsking, mei de termostaat winters en by’t simmer op 22. En der binne pillen 23

foar de lust. Dit is in lân fan frede en konsensus, it bestjoer is ridlik en fatsoenlik, de 24

lieders freonlik en midsmjittich. En it is foar en boppe alles saai, sa saai as in 25

middenstânsdoarpke yn Kent, salang’t in lustmoardner him dêr net oan ’e katten fergrypt. 26

De lju fiele har dêr noflik ûnder, want wy binne allegear like ridlik, fatsoenlik en 27

midsmjittich. 28

6  Soks hat fansels mei belang en ambysje te krijen, by de fertsjintwurdigers dy’t op tal 29

steane alderearst. De measte Steateleden komme út it ûnderwiis of de amtnerij, beroppen 30

mei lifetime employment en beheinde kânsen. Dêr sitte ornaris de lju net dy’t op aventoer 31

út binne. As se oer fjouwer jier net wer keazen wurde, krije se de iene wurkdei dy’t se 32

foar it mienskipsamt ynlevere ha, gewoan werom. 33

7  Sa is foar frijwat deputearren in sit yn Deputearre Steaten benammen in aardich baantsje. 34

Leararen en wolwêzenwurkers fertsjinje ornaris gjin 177.000 gûne, deputearren wol. Mei as 35

ekstra in tsjinstauto, in siktaresse, in fêst plakje yn ’e krante en de aktualiteite-rubriken, 36

en in goede wachtjildregeling. En in beskieden, fatsoenlik poarsje macht. It sitplakje beset 37

hâlde is it heechste partikuliere doel ûnder sokke omstannichheden. Dat slagget it bêste as 38

men frede hâldt. Ivich remize, altyd kamp, en noait „de dood of de gladiolen”. Eins binne 39

ferkiezings mar ferfelende mominten fan spanning en ûnwissens. It moast der sûnder 40

kinne. 41

42
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8  Foar ridlike minsken is dat it bêste bestjoer. Allinne ûnsaaklike dreamers en romantisy 42

soene it oars ha wolle. In Frysksinnige idioat as deputearre bygelyks, of ien dy’t stjerre 43

woe foar de natuer, en dy tegearre tsjin ’e machtige tsjinner fan grut-yndustry en asfalt-mafia. 44

Dat soe lju mei nocht oan ûnnocht nei de stimbus lokje. Mar sokken is gjin plak 45

foar yn ’e bestjoerlike boarterstún Fryslân, dêr’t elkenien op frede út is. 46

9  Men hoecht gjin profeet te wêzen om it takomstperspektyf te sketsen. Wy krije wer 47

fjouwer jier mear fan ’t selde, dat mist net. Wer wat mear yndustryterreinen, noch wat 48

gruttere stêden, bettere wegen, djippere kanalen, moaier oanleine natuerparken. It kin ek 49

net oars. Wêr’t it om giet, hat de Provinsje neat oer te melden, doart se net oer te beslissen, 50

stelt se út of lit se wiidweidich troch saakkundigen ûndersykje. 51

10  „In bytsje griener en in bytsje linkser”, hopet PvdA’er Sicko Heldoorn. „Krekt wat mear 52

soarch”, tinkt Jan Ploeg – en muzykkorpsen fansels, want dêr makket it CDA him sterk 53

foar. En de VVD mei dan ien sit ferlern ha, dat fertaalt him allinne yn justjes minder grut-54

yndustry, ien autokilometer minder en ien fytskilometer mear. Dat binne de smelle 55

marzjes fan it bestjoer dat him frijwraksele hat fan ’e demokrasy. 56

11  It program foar de kommende Steateferkiezings leit al hast fêst. Dat is by de grutte 57

partijen foar it grutste part itselde. Dan sil it om ’e doarpen gean, om oanpassing fan ’e 58

trotwaars oan rollators, om nêstbeskermers foar greidefûgels en in regeling foar 59

bargeboeren. En fansels om ’e muzykkorpsen, dêr’t dan de PvdA ek wakker foar is. It 60

iennichste punt dêr’t reboelje oer komme kin, in weryndieling fan de hiele provinsje yn 61

seis grutte gemeenten, wurdt oer de dei fan ’e demokrasy hinne tild. 62

12  It is te foarsjen dat de trije listlûkers fan ’e grutte politike partijen dan in mearderheid fan 63

tachtich persint yn ’e Steaten fertsjintwurdigje sille. Likegoed sille hja oer in opkomst fan 64

46 persint kleie, dy’t, ljochtpuntsje, dochs noch ien punt heger leit as troch de bank yn ’e 65

rest fan it lân. Eelke Lok, yn opdracht fan syn direkteur yn trijedielich griis mei strik foar, 66

triuwt dy jûns in stokâlde Jan van der Baan yn ’e rolstoel foar de kamera om in trije 67

folsinnen beslaande oneliner út him te krijen – dy’t de iene helte fan ’e sjoggers net 68

ferstiet, en de oare helte net begrypt. En dan seit Jorritsma, dy’t foar Nijpels yn it plak 69

kommen is, dat dy djoere en omslachtige stimmerij ek wol ophâlde kin. Ien enkête om ’e 70

fjouwer jier is mear as genôch om it belied te hifkjen, en de sitten sa te ferdielen dat alles 71

wer fjouwer jier gewoan fierder rotsje kin. 72
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Tekst 2 Bange fersekeringsmaatskippijen binne út op elk syn 

genenpaspoart

   1  Soestduinen (GPD) – Genetysk ûndersyk kin yn ’e takomst útmeitsje hoefolle risiko 1

immen op it krijen fan in slimme sykte rint. Meie fersekeringsmaatskippijen straks sa’n 2

genetysk paspoart fereaskje?  3

  2  As aspirant-fersekerden oer harren genetyske gegevens beskikke kinne en 4

fersekeringsmaatskippijen net, dan bestiet it gefaar dat de kalkulearjende boarger dêrop 5

ynspilet. Nim in ’takomstige’ kankerpasjint dy’t noch efkes in libbensfersekering ôfslút  6

om syn gesin goed fersoarge achter te litten. Ymmoreel en ferkeard fansels, mar oan ’e 7

oare kant ek wol begryplik. 8

  3  Professor Erik Fischer, foarsitter fan it Verbond van Verzekeraars, giet derfan út dat it 9

bart, ek yn ús lân. Under aktuarissen, dy’t de risiko’s foar fersekeringsmaatskippijen 10

berekkenje, is it probleem benammen bekend út it bûtelân. Yn it bysûnder yn ’e Feriene  11

Steaten. „Aids hat yn Nederlân net laat ta mear libbensfersekeringen of misbrûk dêrfan. 12

Dêrfoar is gjin bewiis. Yn Amearika wol,” seit Jan Verheij, in bestjoerder mei ûnderfining 13

út ’e fersekeringswrâld. 14

  4  It Actuarieel Genootschap bûgde him de ôfrûne dagen oer de gefolgen fan genetyske 15

technology foar fersekeringen. It lit him oansjen dat yn 2005 alle genen (no al 140.000) yn 16

kaart brocht binne. Genetika-deskundige prof. Gert-Jan van Ommen tinkt dat de 17

technology net earder as mei tsien of fyftjin jier tapast wurdt. Mar de fraach is: hoe? 18

  5  Van Ommen joech de eangst fan de tsjinstanners wer: „Diskriminaasje, stigmatisearring 19

en rasisme op grûn fan genetyske gegevens. De maklike tagonklikens foar bûtensteanders.  20

De minske dy’t as produkt fan DNA (erflik materiaal, red.) sjoen wurdt. Der is in protte 21

eangst.”22

  6  Mar Van Ommen lei benammen de klam op de positive kanten fan it gen, de foarútgong. 23

„Yn Amearika is nei hertynfarkt, kanker en beroerte, it ferkeard reagearjen op medisinen  24

de fjirde deadsoarsaak. Genetyske technology kin dat yn ’e takomst tefoarenkomme.” 25

  7  Hy is net bang, lykas dat troch oaren gauris nei foaren skood wurdt, dat de 26

fersekeringsmaatskippijen ’risikodragers’ útslute. „Dy genetyske risikoprofilen binne sa 27

algemien dat der mei elkenien wol wat mis is. Dan soe gjinien mear te fersekerjen wêze.”  28

Dochs wolle fersekeringsmaatskippijen harren risiko’s beheine. Yn Nederlân meie sy foar  29

in libbensfersekering boppe de ƒ 300.000 of foar in arbeidsûngeskiktensfersekering fan  30

mear as ƒ 60.000 in medyske keuring easkje. 31

  8  Under dy grins bestiet gjin meldingsplicht fan erflike sykten yn ’e famylje. Mar yn ’e 32

takomst, as de pasjint mear oer himsels en syn risiko’s wit, wolle de  33

fersekeringsmaatskippijen dy ynformaasje ek hawwe. Sy binne bang foar in massale run  34

fan risikodragers op poalissen dy’t dêrtroch úteinlik mear jild kostje as dat dy opsmite. 35

  9  It ’genetysk paspoart’ sil dan de hichte fan de fersekeringspremy útmeitsje moatte, fine 36

de fersekeringsmaatskippijen. Mar der is gjin reden om benaud te wêzen dat soks liede sil  37

ta útsluting, wie it betinken fan in soad sprekkers yn Soestduinen. 38

10  Neffens aktuaris Henri Aarts liedt allinne minder solidariteit ûnder fersekeren ta hegere 39

premy’s of útslutingen. „As de net-roker seit ’ik wol net meibetelje foar de roker’, dan is  40

der in probleem.” 41

11  „Dan seit dy roker ’ik wol net meibetelje foar de sporter dy’t yn it wykein risiko’s nimt.’ 42

En gean sa mar fierder. De groep fersekeren moat wol grut genôch bliuwe.” Neffens Aarts  43

moat de oerheid yn ’e takomst de solidariteit mei regeljouwing oereinhâlde.44

Nei in artikel yn de Leeuwarder Courant fan 9 oktober 1999 

Einde 
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