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Examen HAVO 

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 17 vragen en
een samenvattingsopdracht.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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���� Tekst 1 Smeerolie van de samenleving

1p 1 � Wat is het schrijfdoel van de auteur van de tekst Smeerolie van de samenleving?
De auteur wil met zijn tekst vooral

A aantonen dat gedogen niet zonder meer verwerpelijk is, maar zelfs wenselijk kan zijn.
B inzicht geven in de maatschappelijke problemen die door te lang gedogen ontstaan.
C oproepen tot een niet al te star politiek beleid inzake het gedogen van harddrugs.
D waarschuwen voor een verder verminderend gezag van overheid en opvoeders.

In regel 19 wordt gesproken van „een slappe overheid”.
3p 2 �� Wat zou de overheid tegen dit verwijt van slapheid kunnen aanvoeren? Baseer je

antwoord op alinea 3.
Gebruik maximaal 15 woorden.

„Als het antwoord op één van deze twee bevestigend is, is dat reden het gedogen te
stoppen.” (regels 69–71)

3p 3 �� Welke twee grondregels mogen volgens de auteur niet geschonden worden?
Gebruik maximaal 15 woorden.

„Dat betekent dat recht niet eenduidig is …” (regel 86)
3p 4 �� Waarom is volgens de auteur recht niet eenduidig? Baseer je antwoord op alinea 5.

Gebruik maximaal 15 woorden.

Voor de benoeming van een functie van een alinea in een groter tekstverband kan
gekozen worden uit een aantal begrippen zoals aanleiding, beschrijving, conclusie,
definitie, gevolg, oorzaak, reden, samenvatting, tegenstelling, uitwerking of voorbeeld.

1p 5 �� Wat is de functie van alinea 1? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen.
1p 6 �� Wat is de functie van alinea 8? Kies voor je antwoord één van bovenstaande begrippen.

1p 7 �� Om welke twee redenen is het volgens de auteur „flauwekul om te roepen dat gedogen
verwerpelijk is” (regels 149–150)?

1p 8 � Wat is het verband tussen alinea 9 en 10?
A Alinea 9 beschrijft een verschijnsel, alinea 10 geeft een verklaring.
B Alinea 9 bevat een voorstel, alinea 10 een uitwerking.
C Alinea 9 en 10 vormen samen een opsomming.
D Alinea 9 noemt een oorzaak, alinea 10 een gevolg.

1p 9 � Hoe kan de indirecte oproep die de auteur aan de politici doet (zie alinea 9 en 10) het
beste worden samengevat?

A Zorg dat de politie meer middelen krijgt om de regels daadwerkelijk te handhaven.
B Zorg dat het buitenland begrip krijgt voor de Nederlandse opvattingen over gedogen.
C Zorg dat je de burgers duidelijk maakt waarom het ene wel mag en het andere niet.
D Zorg dat je voldoende moed verzamelt om het softdrugsbeleid aan de kaak te stellen.

In de slotalinea wordt het onderwerp ’verantwoordelijkheid’ behandeld.
3p 10 �� Welke oneigenlijke verantwoordelijkheid heeft de politie volgens de auteur toebedeeld

gekregen en zou zo snel mogelijk weer moeten worden afgestoten?
Gebruik maximaal 15 woorden.

Na de inleiding kunnen de verschillende tekstdelen achtereenvolgens worden voorzien
van de volgende kopjes:
1 Gedogen in internationaal perspectief
2 Afwegingen noodzaak gedogen
3 Voorwaarden voor gedoogbeleid

1p 11 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het eerste kopje past?
1p 12 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het tweede kopje past? 
1p 13 �� Bij welke alinea begint het deel waarbij het derde kopje past?
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De titel van de tekst luidt Smeerolie van de samenleving.
3p 14 �� Maak duidelijk waarom ’gedogen’ volgens de auteur beschouwd kan worden als smeerolie

van de samenleving.
Gebruik maximaal 15 woorden.

1p 15 � Welke zin drukt het beste de hoofdgedachte uit van de tekst Smeerolie van de samenleving?
A Gedogen is in een moderne samenleving niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs gewenst,

zodat politici zorg dienen te dragen voor een helder gedoogbeleid.
B Gedoogbeleid zorgt voor grote verwarring in de samenleving, want de

verantwoordelijkheden van politie en politici gaan ongewenst door elkaar lopen.
C Het nut van het handhaven van rechtsregels wordt bepaald door de wijze waarop

rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid zich tot elkaar verhouden.
D Nederland heeft een traditie in het gedogen, die ons duidelijk maakt dat de overheid wel

de bevoegdheid heeft de wetten te handhaven, maar beslist niet de plicht.

���������	
�����
�����������������	������	��������������	������������������������������������������������
���
�������	�
�������������	����	�����������	�����������������������������
���������
	�����������	����������������������������������������
�����
����������������	����������������������� �����������������	�����	��������	����������	������
���
������������	�������������������������������	��
����������������������������	�����	���	�����
����������	���������
�!�
�
��������"����	����	��	��"����#��������������������$�	����������������
�������������������� ���������	�����	��������������������
���%���	����	�������������������	���
�������������������� �����&������������������	������	����������������������������������������
�������� ���'$�������((������������	������	����������
Naar een bericht uit NRC Handelsblad van 18 september 2000.

4p 16 �� Welk verschil van opvatting over de rol van de politiek bestaat er tussen de auteur van de
tekst Smeerolie van de samenleving en de jongerenorganisaties uit tekstfragment 1?
Zet beide standpunten tegenover elkaar en noem het belangrijkste argument bij het
standpunt van de jongerenorganisaties.
Gebruik maximaal 40 woorden.
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Mr. Gerard Spong, advocaat, in de Volkskrant van 19 september 2000.

1p 17 �� Welke van de drie in alinea 5 van de tekst Smeerolie van de samenleving genoemde
waarden wordt er volgens advocaat Spong geschonden?

���� Tekst 2 Ben ik wel gelukkig genoeg?

20p 18 �� Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden
van de tekst Ben ik wel gelukkig genoeg? Uit je samenvatting moet voor iemand die de
oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:

• welk utopistisch beeld de media ons voorhouden;
• welk nut het persoonlijk utopisme heeft;
• welk bezwaar het persoonlijk utopisme op het vlak van arbeid met zich meebrengt en wat

het gevolg daarvan is;
• welk bezwaar het persoonlijk utopisme op het vlak van relaties met zich meebrengt en

welke uiteenlopende gevolgen dat heeft;
• welke kenmerken alle utopieën hebben;
• hoe men weerstand kan bieden aan het utopisme.
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