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VW-1017-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 Fries 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 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  De takomst fan Fryske kultuer 
 

1p 1 Wat is de funksje fan de ynlieding boppe de tekst?  
It ûnderwerp wurdt ynlaat mei 
A in anekdoate. 
B in fraachstelling. 
C in gearfetting foarôf. 
D in stânpunt. 
 
Neffens alinea 1 wie Fryslân yn 1960 in oersichtlike maatskippij. 

1p 2 Neam twa tsjinstellingen dêr’t dat út bliken docht. 
 
“Njonken Nederlânsk kaam no it Ingelsk as tredde taal op” (r. 46-47) 

1p 3 Wat is it ferbân mei de foarôfgeande sin “Dêroerhinne kaam no in globale,  
ynternasjonale skyl te lizzen.” (r. 44-45)? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjaand ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Yn de alinea’s 2 oant en mei 4 wurdt útlein dat it taalperspektyf yn Fryslân 
earst feroare fan ientalich nei twatalich, en dêrnei fan twatalich nei 
meartalich. 

2p 4 Neam foar elk fan dy twa feroaringen de oanlieding. 
 
“De talige werklikheid is dêrmei floeiberder wurden” (r. 57-59) 

1p 5 Wêr docht dat út bliken? 
 

1p 6 Sitearje de kearnsin fan alinea 6. 
 

1p 7 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 5 en 6? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjaand ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
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Hjirûnder stean fjouwer aspekten dy’t yn alinea 6 neamd wurde yn it ramt 
fan de feroarjende opfetting oer kultuer nei 1990.  
1 de wearden fan in frijemerkprodukt 
2 kennis fan de eigen skiednis en taal 
3 selsrepresintaasje fan in mienskip 
4 de toeristyske of evenemintsjele kontekst 

1p 8 Hokker aspekten binne wichtich yn dat neoliberalistyske tinken? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4 
D 2 en 3 
 
Yn alinea 7 neamt de skriuwer it Fryske kultuerbelied ‘in twastreamelân’. 

1p 9 Fynt de skriuwer dat twastreamelân in goed ding? 
Lis dyn antwurd út. 
 

1p 10 Op hokker stelling út alinea 7 giet de skriuwer yn de alinea’s 8 en 9 
neier yn? 
A de stelling dat de kulturele beliedsmakkers alâlde ûndergongs-

profesijen oanhingje 
B de stelling dat der yn it Fryske kultuerbelied sprake is fan in 

twastreamelân 
C de stelling dat it Frysk as probleem sjoen wurdt dat net tefolle 

omtinken krije moat 
 
Der is neffens de skriuwer sprake fan in ‘paradoksale spanningsbôge’  
(r. 105). 

1p 11 Beneam de paradoks.  
 
Yn alinea 9 praat de skriuwer fan “dat pessimistyske ûndergongstinken” 
(r. 119-120). 

1p 12 Sitearje út it tekstpart dat bestiet út de alinea’s 7 en 8 it wurd dêr’t de 
skriuwer itselde mei oantsjut.  
 
“De behearsking fan it Frysk rint ek ûnder de jongerein amper tebek” 
(r. 121-123) 

1p 13 Wêrom neamt de skriuwer dêrnei spesifyk de millennials? 
Behelje de ynlieding boppe de tekst (“De millennials ... bûtenwrâld ta?”) 
yn dyn antwurd. 
 

2p 14 Wêrom moat neffens de skriuwer it taalbelied spesifyk foar it Frysk 
beholden wurde, njonken it meartalichheidsbelied? 
Helje twa redenen út alinea 10. 
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Yn alinea 12 fertelt de skriuwer wêr’t neffens him de wearde fan 
‘Fryskens’ yn leit. 

1p 15 Hokker stelling jout dat it bêste wer? 
De wearde fan ‘Fryskens’ 
A is tichteby, yn minsken sels, te finen. 
B komt it meast ta utering yn de Fryske kultuer. 
C moat foaral socht wurde yn wierheden. 
 
 

Tekst 2  Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer 
 
“watfoar skriuwer wol yn ’e boeken komme as de kronikeur fan it lokale 
fytsehok?” (r. 7-9) 

1p 16 Watfoar soart byldspraak brûkt de skriuwer yn dy sin? 
A ferliking 
B metafoar 
C metonymia 
D personifikaasje 
 

1p 17 Hokker punt fan krityk uteret de skriuwer op hoe’t meartaligens yn tekst 1 
definiearre is? 
 
Yn alinea 4 wurdt de ferhâlding tusken it Frysk en it Nederlânsk yn it ramt 
fan diglossy beskreaun. 

1p 18 Hoe ferhâlde de twa talen harren yn dy beskriuwing ta inoar? 
 
“Men kin soks min oars sjen as de útkomst fan belied.” (r. 82-83) 

1p 19 Op hokker ûntjouwing doelt de skriuwer? 
Basearje dyn antwurd op de alinea’s 5 en 6. 
 
“Leaver wurdt spekulatyf oantoand dat meartalige bern hiel gelokkige 
minsken wurde sille, as dat men de algeduerige belegering fan ’e 
minderheidstaal bestudearret en oan de kaak stelt.” (r. 92-97) 

1p 20 Watfoar bysûnder taalgebrûk befettet dy sin? 
A eufemisme 
B paradoks 
C sarkasme 
D werhelling 
 
Yn alinea 7 docht de skriuwer in oprop foar hiel oare ferhalen oer Fryske 
taal en kultuer. (r. 98-100) 

1p 21 Hoe presintearret er syn arguminten foaral? 
A as arguminten op basis fan autoriteit 
B as arguminten op basis fan feiten 
C as emosjonele arguminten 
D as morele arguminten 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 22 en 23. 
Yn alinea 8 typearret de skriuwer diglossy as ‘ferstikkend’. 

1p 22 Sitearje de sin earder yn de tekst dêr’t de skriuwer beskriuwt hoe’t dy 
ferstikkende diglossy der neffens him yn de praktyk útsjocht. 
Helje dyn antwurd út it tekstpart dat bestiet út de alinea’s 3 oant en mei 5. 
 

1p 23 Wat is neffens de skriuwer it effekt fan it ‘ferstikkende’ op praters fan it 
Frysk?  
 

1p 24 Hoe kinst de funksjes fan de lêste twa alinea’s fan de tekst it bêste 
oantsjutte?  
A Alinea 9 is in advys en alinea 10 is in stânpunt. 
B Alinea 9 is in oantrún en alinea 10 is in advys. 
C Alinea 9 is in oantrún en alinea 10 is in stânpunt. 
D Alinea 9 is in stânpunt en alinea 10 is in oantrún. 
E Alinea 9 is in útlis en alinea 10 is in advys. 
F Alinea 9 is in útlis en alinea 10 is in oantrún. 
 
“watfoar skriuwer wol yn ’e boeken komme as de kronikeur fan it lokale 
fytsehok?” (r. 7-9) 

1p 25 Lis yn dyn eigen wurden út wat de skriuwer yn dizze tekst bedoelt mei dy 
fraach. 
 
De volgende vraag heeft betrekking op de teksten 1 en 2. 
De beide skriuwers gean yn op de ûntjouwing fan de Fryske taalkultuer 
nei in twatalige maatskippij. 

2p 26 Wat is it wichtichste ferskil yn opfetting tusken de skriuwers fan  
tekst 1 en 2 oer hoe’t dy ûntjouwing ta stân kaam? 
 
 

Tekst 3  Wy binne beide Fries. Dat is de basis 
 

1p 27 Wat is de funksje fan de ynlieding boppe de tekst? 
A It is in anekdoate.  
B It is in gearfetting foarôf. 
C It is in konklúzje foarôf. 
D It is in oanlieding. 
 
De skriuwer stelt dat Breuker in fassinaasje hat foar Postma. Breuker 
nuansearret dy stelling. 

1p 28 Sitearje út alinea 2 it wurd dat Breuker sels brûkt om oan te jaan wêrom’t 
er oer Postma skriuwt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Yn alinea 3 stelt Breuker dat it neffens him better is as in biograaf wat 
âlder is (r. 39-40). 

1p 29 Wêrom fynt er dat? 
 
Op basis fan alinea 4 kinst konkludearje wat Breuker it grutte ferskil fynt 
tusken syn eigen biografy oer Obe Postma en dy fan Tineke Steenmeijer. 

2p 30 Jou it ferskil yn dyn eigen wurden oan. 
 
“der is altyd it gefaar dat men jinsels yn de persoan werom ken.” (r. 58-59) 

1p 31 Wa bedoelt Breuker mei dy “men”? 
A de lêzer fan in biografy 
B de skriuwer fan in biografy 
C de lêzer likegoed as de skriuwer fan in biografy 
 
Yn alinea 5 fertelt Breuker dat er op syn 65ste werom gien is nei de 
herfoarme tsjerke. 

1p 32 Wêrom hat er dat dien?   
 
Ut alinea 6 kinst in oerienkomst ôfliede dy’t Breuker sjocht tusken himsels 
en Postma. 

1p 33 Hokker is dat? 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 34 en 35. 
“It libben is ommers yn essinsje in ferlerne striid.” (r. 48-49) 

1p 34 Watfoar soarte fan byldspraak brûkt Breuker yn dy sin? 
A ferliking 
B metafoar 
C metonymia 
D personifikaasje 
 

1p 35 Hokker ynformaasje dy’t Breuker oer Postma fertelt, slút oan by dy 
útspraak? 
 
Yn alinea 9 neamt Breuker skriuwers dy’t troch Postma beynfloede binne. 

1p 36 Troch hokker aspekt fan it skriuwerskip fan Postma komt dat, neffens 
him? 
 

1p 37 Wat is de kearnsin fan alinea 10?  
A “Ik haw ... projekt wie.” (r. 128-129) 
B “Wat nijs ... net mear.” (r. 129-131) 
C “Dêr komt ... skriuwe sil.” (r. 131-133) 
D “Oer de ... wat dwaan.” (r. 134-135) 
 

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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Inleiding bij de teksten 1 en 2 
 

Tekst 1 en tekst 2 binne beide fragminten út langere teksten. De earste tekst is in 
skriftlike werjefte fan in lêzing. De twadde tekst is in krityske reaksje op dy lêzing.  
 

 
Tekst 1 

 
De takomst fan Fryske kultuer 
 
De millennials, de nije generaasje Friezen, berne tusken 1975 en 2000, sille yn 
de kommende desennia it kultuerbelied oernimme en de ‘mienskip’ foarmjaan. 
Hoe kinne sy it Fryskeigene keppelje oan in iepen hâlding nei de bûtenwrâld ta? 
 
(1) Yn 1960 wie Fryslân noch in 
frijwat statyske plattelânsmaatskippij. 
It selsbyld fan de Friezen wie 
komplemintêr en tagelyk tsjinsteld 
oan dat fan de Hollanner. Selfing and 5 
othering wie frij simpel: plattelân foar 
stêd oer, Fries foar Hollanner oer. It 
Fryskeigene foel fierhinne gear mei 
de Fryske taal, it talich oerurven 
kapitaal fan Fryslân. It iuwenlang 10 
driigjen mei ûndergongsprofesijen hie 
fertuten dien: hieltyd mear minsken 
wiene harren bewust wurden dat men 
it Fryskeigene en it Frysk pro-aktyf 
helpe moast troch it te praten en it te 15 
skriuwen - om it mar net kwyt te 
reitsjen.  
(2) De botsing mei dizze en allegear 
oare oerlevere wearden smiet yn de 
jierren sechtich en santich grutte 20 
kulturele bloei op yn Fryslân, mei 
fernijers as Anne Wadman en Hessel 
Miedema. Fryske literatuer waard ek 
echt literatuer en minsken stoden nei 
de boekwinkel ta as der wer in boek 25 
fan Riemersma of Wadman útkom-
men wie. Tagelyk ferruilen hieltyd 
mear Friezen de lânbou foar de 
tsjinstferliening en begûnen se te 
pindeljen tusken stêd en doarp. Alle 30 
Friezen waarden folslein twatalich.  

(3) Krekt dat is ien fan de redenen 
dat it taalbelied foar it Frysk oer nei 
2000 feroare fan in ientalich nei in 
twatalich perspektyf. Dat wie yngri-35 
pend. Net langer waard it Frysk sjoen 
as in kollektyf kapitaal fan Fryslân, 
dêr’t men foar stride moast. Dy 
folsleine twataligens waard no it 
yndividuele kapitaal fan elke Fries.   40 
(4) Yn dyselde tiid feroare troch 
globalisearring en digitalisearring it 
binêre Hollânsk-Fryske perspektyf 
ek. Dêroerhinne kaam no in globale, 
ynternasjonale skyl te lizzen. 45 
Njonken Nederlânsk kaam no it 
Ingelsk as tredde taal op, bygelyks 
op trijetalige skoallen of by ús op de 
universiteit. Meartaligens waard 
polityk sjoen úteinlik in hotspot op de 50 
kennisaginda fan de provinsje 
Fryslân en waard liedend by de 
ynrjochting fan it ûnderwiis. 
(5) It ferskil yn wurdearring tusken it 
heechnoarmearre skreaune Frysk en 55 
de sprutsen farianten is lang net sa 
grut mear as earder. De talige 
werklikheid is dêrmei floeiberder 
wurden, in proses dat troch de komst 
fan sosjale media nochris hiel bot 60 
fuortsterke is.  
(6) Belangriker noch is de feroar-
jende opfetting oer kultuer dy’t nei 
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1990 foar master opsloech. Der 
kaam in neoliberaal rezjym op, dat 65 
kultuer sjen wol as in frijemerkpro-
dukt en dat ôfjage is op winst, 
efficiency en accountability. Der hat 
dêrtroch yn it tinken oer wat Fryslân 
is in ferskowing plakfûn fan kennis 70 
(fan eigen skiednis en taal) nei 
belibbing, of experience. Frysk stie 
wat langer wat minder foar de 
selsrepresintaasje fan in mienskip en 
namste mear foar presintaasje fan 75 
stereotypen yn in toeristyske of 
evenemintsjele kontekst. Sa kaam 
bygelyks it lânskip nei foaren as in 
belangrike identitymarker, belangri-
ker as taal.  80 
(7) Sa’t ik dernei sjoch, is der op dit 
stuit yn it Fryske kultuerbelied sprake 
fan in twastreamelân. De kenniskant 
– bygelyks kennis fan skiednis, 
literatuer en taal – leit benammen 85 
ferankere by it ûnderwiis, de belib-
bing is by de kultuer te finen. De 
provinsje wol dy twa byinoar bringe. 
Dat liket my ek mear as winsklik. It 
liket wol as binne de kulturele 90 
beliedsmakkers te uzes noch hieltyd 
yn de besnijing fan alâlde ûnder-
gongsprofesijen. It Frysk wurdt as in 
probleem sjoen, in probleem dat 
oplost wurde moat, mar no langer net 95 
troch it rêde te wollen, mar troch der 
mar net te folle omtinken oan te jaan.  
(8) Bûtenlânske studinten út myn 
eigen oplieding fernuverje harren alle 
jierren wer oer it feit dat meartaligens 100 
yn Fryslân skynber net op lokaal, mar 
op frjemd kapitaal basearre is: 
meartalich Ingelsk/Nederlânsk. Yn it 
Fries Museum falt harren alle kearen 
wer de paradoksale spanningsbôge 105 
fan dat museum op dat ynzoomt op 
Fryske kultuer – ‘it ferhaal fan 
Fryslân’, sa’t dat tsjintwurdich hjit – 
krekt troch der ôfstân fan te nimmen. 
It Frysk is dêr feroare yn in sinjaal-110 

taal: ‘húske’, stiet der op ’e wc, mar 
dêr bliuwt it sawat by. Men soe jin ek 
yntinke kinne dat toeristen it krekt 
prachtich fine soene as alle útlis ek 
konsekwint yn dat ûnbegryplike, 115 
eksoatyske Frysk beskikber wêze 
soe, mar blykber hat dat wat 
beskamsums.   
(9) Dat pessimistyske ûndergongs-
tinken strykt nammers net mei de 120 
feitlike tastân fan it Frysk. De 
behearsking fan it Frysk rint ek ûnder 
de jongerein amper tebek, docht 
hieltyd wer bliken út de ûndersiken 
dy’t yn de lêste tsien jier troch de 125 
provinsje en de Fryske Akademy dien 
binne. De millennials wike net ôf fan 
de rest. Kulturele beliedsmakkers dy’t 
sizze dat it Frysk as ynstrumintele 
taal ‘foarby’ is en wol ta kin mei in 130 
symboalyske funksje, hawwe dus net 
samar gelyk. 
(10) As posityf ferskynsel is mear-
talichheid útsoarte hiel goed te 
ferdigenjen en moat it ek oanmoe-135 
dige wurde: it is sosjaal en kognityf 
goed foar minsken om mear as ien 
taal te praten. Lit ús foaral mei krêft 
en faasje trochgean mei ús súkses-
folle meartalichheidsbelied. Mar as 140 
negatyf argumint doocht it net. 
Súksesfol meartalichheidsbelied kin 
net it plak ynnimme fan it belied 
oangeande Frysk, de taal dy’t 
meartaligens yn Fryslân unyk mak-145 
ket. Lokale talen, sa lit ûndersyk 
sjen, binne goed om sosjale koheezje 
en geastlike sûnens op in heger peil 
te hâlden.  
(11) Iepenheid nei de wrâld ta hoecht 150 
net stridich te wêzen mei funksjoneel 
en ynstruminteel gebrûk fan it Frysk 
as omgongs- en as skriuw- en 
literatuertaal. It moat yn alle gefallen 
net oarsom, dat om in op toeristen 155 
rjochte evenemintekultuer de bining 
mei it lokale ferdwynt. De experience 
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economy is paradoksaal: dy kreëarret 
experiences dy’t faak sa flechtich 
binne dat de bining mei it lokale 160 
weirekket, sadat it lokale as kategory 
syn wearde ferliest.  
(12) Foar my persoanlik leit de 
wearde fan Fryske ‘kultuer’, fan 
‘Fryskens’, krekt yn dat lokale, yn dat 165 
wat troch elkenien oanrekke wurde 
kin, yn bottom-up ûnderdielen fan 

Kulturele Haadstêd lykas de Under 
de toerprojekten, yn dat wat op 
fytsôfstân leit, yn libbene minsken: 170 
dêr leit yn ús tiid fan heale wierheden 
en fake news de ferbining, de 
ferwûndering en miskien ek wol in 
stikje fan de wierheid dêr’t de 
millennial-mienskip sa hurd nei op ’e 175 
syk is. 

 
 naar: een artikel uit het Friesch Dagblad, 2018 
 
 
Tekst 2 

 
Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer 
 
(1) It wie in opfallende lêzing dy’t 
Goffe Jensma okkerdeis yn Ljouwert 
joech. Fryske kultuer, sei Jensma, 
hat foar him syn wearde ‘yn dat wat 
op fytsôfstân leit’. Fryske skriuwers 5 
en dichters sille dêr lykwols net gau 
yn meigean kinne – ommers, watfoar 
skriuwer wol yn ’e boeken komme as 
de kronikeur fan it lokale fytsehok?  
(2) Lit ús foar even dat tinken beet-10 
hâlde. Wêr komt it wei? It siedsje is 
de ponearre tsjinstelling tusken twa 
nochal ûnlyksoartige saken: it ‘Frysk-
eigene’ (foaral de Fryske taal) en 
‘iepen hâlding nei de bûtenwrâld ta’. 15 
It plantsje dat dêr yn Jensma syn 
lêzing út opwaakst, is it boadskip oan 
in nije generaasje bestjoerders, 
nammentlik dat dy twa saken 
kombinearre wurde kinne. 20 
(3) Yn Jensma syn sosjologyske 
beneiering wurdt meartaligens ‘it 
yndividuele kapitaal fan elke Fries’. 
No wol it gefal dat te uzes neist 
yndividuele ek sokssawat bestiet as 25 
sosjale meartaligens. Want net inkeld 
it yndividu is meartalich, de Fryske 
maatskippij is dat ek. En lit dy sosjale 

meartaligens, fêstlein yn tûzenen 
sichtbere en ûnsichtbere regels en 30 
gewoanten, no krekt in tema wêze 
dat yn Fryslân eins nea oan ’e oarder 
komt. ‘Meartaligens’ sa’t it by Jensma 
brûkt wurdt, is in yn feite neoliberaal 
begryp dat talige machtsferhâldingen 35 
oerslacht en de besteande diglossy 
(koartwei: taalrasisme) inkeld mar 
fierder normalisearret en ynstitúsjo-
nalisearret.  
(4) Diglossy yn Fryslân toant him yn 40 
’e folsleine oerhearsking fan it 
Nederlânsk yn politike, bestjoerlike, 
ekonomyske en kulturele sirkwys oan 
’e iene, en yn reduksje fan it Frysk 
nei it fytsehok oan ’e oare kant. De 45 
fyzje op Frysktalige kultuer dy’t 
Jensma yn syn lêzing liket foar te 
stean, is net fan hjoed of juster: it is it 
iuwenâlde lietsje wer op ’e nij. De 
Nederlânske steat marzjinalisearret it 50 
Frysk ommers al sûnt de stichting fan 
it keninkryk yn 1815. Dat proses is 
yndied yn in streamfersnelling kaam 
mei de opkomst fan it neoliberalisme 
yn de tachtiger en njoggentiger 55 
jierren fan ’e foarige iuw, net troch 
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ien of oare natuerwet, mar mei as 
resultaat fan bewuste politike be-
sluten (en besluten om neat te 
besluten).  60 
(5) Men hoecht inkeld mar nei it 
ûnderwiis te sjen. Nei it súkses fan 
1980, doe’t it Frysk einlings, nei in 
striid fan sa’n tachtich jier, in ferplicht 
fak waard yn it basisûnderwiis, is dat 65 
nije fak al gau yn it ferjittersboek 
rekke. Leardoelen blieken neat om ’e 
hakken te hawwen, lesmetoaden wie 
net mei te wurkjen, kwalifisearre 
personiel bliek net nedich te wêzen, 70 
de ynspeksje bliek neat kontrolearje 
te kinnen, de skoalkoepels blieken 
der gjin nocht oan te hawwen, en 
gean sa mar fierder. It iene nei it 
oare kolleezje fan Deputearre 75 
Steaten stie derby te sjen. Dêrneist 
waard bygelyks troch politike karren 
it wykblêd Frysk en Frij opheft en it 
literêre tydskrift Trotwaer ôfskaft. 
Boppedat ferdwûnen alle universitêre 80 
stúdzjes Frysk yn Nederlân. 
(6) Men kin soks min oars sjen as de 
útkomst fan belied. De lêste tritich 
jier binne de Fryske kultuer en it 
Frysk ûnderwiis, letterlik, ûnthalze 85 
mei it samûraiswurd fan ‘meartali-
gens’. In stúdzje Minorities & 
Multilingualism sa’t dy no yn Grins 
bestiet, mei inkeld noch in byfakje 
Frysk, hat gjin ôfdieling Taalferneati-90 
ging en -ferdrukking, en dat seit 
genôch. Leaver wurdt spekulatyf 
oantoand dat meartalige bern hiel 
gelokkige minsken wurde sille, as dat 
men de algeduerige belegering fan ’e 95 
minderheidstaal bestudearret en oan 
de kaak stelt.  
(7) Mar der soene hiel oare ferhalen 
ferteld wurde moatte oer Fryske taal 
en kultuer. Bygelyks it ferhaal dat 100 
Friezen net krekt sûnt it jier 2000 mar 
al op syn minst sûnt 1498 ‘mearta-
lich’ binne. Of, fuort mar, sûnt 1806, 

doe’t it Nederlânske leger ûnderwiis 
better op poaten kaam te stean. 105 
Bygelyks it ferhaal dat goed 
ûnderwiis yn jins memmetaal in 
minskerjocht is en dat steaten lykas 
Nederlân dy’t dêr neat of fierstente 
min oan dogge, harren minderheids-110 
talige sprekkers diskriminearje en 
kognityf op achterstân sette. Sa’t de 
Ried fan Europa ek altyd wer konsta-
tearje moat. Bygelyks it ferhaal dat 
de histoaryske striid foar it Frysk in 115 
striid wie foar emansipaasje en 
lykberjochtiging. En bygelyks it 
ferhaal dat krekt Fryslân mei syn 
prachtige taal foarop rinne kinne soe 
yn it behâld en de befrijing fan 120 
minderheidstalen út ’e ferdrukking 
wei.  
(8) In taal is net inkeld in wize fan yn 
’e wrâld te stean – yn taal foarmet 
men jins wrâld, taal ís jins wrâld. 125 
Frysktaligen kinne it net helpe dat 
oarstaligen harren net ferstean en 
harren taal net lêze kinne en wolle. 
Likegoed skynt krekt dat harren 
misdied te wêzen. En de rûnom 130 
praktisearre, ferstikkende diglossy te 
uzes hat as resultaat dat net te min 
Frysktaligen sels ek noch leauwe dat 
se yndied yn it taalgefang thúshearre 
(of yn it fytsehok).  135 
(9) De takomst fan de Fryske kultuer 
leit yn better Frysk ûnderwiis, yn 
striid foar minskerjochten, yn Fryske 
funksje-easken foar oerheidsbanen. 
Yn provinsjale en steatsstipe, net 140 
inkeld foar eveneminten, festivals, 
feestjes en alderhande oare idel- en 
tafallichheden, mar foar in kulturele 
ynfrastruktuer dy’t bliuwt en derta 
docht. En dy takomst leit ek yn it – 145 
byneed bytsje by bytsje – taheakjen 
fan programma’s oan Jensma syn 
Grinzer stúdzjerjochting. Op sa’n 
wize dat de Fryske taal en kultuer net 
inkeld wer folweardich bestudearre 150 
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wurde, mar dat harren maatskiplike 
deprivaasje ek serieus omtinken 
kriget.  

(10) It neoliberale tiidrek hat west. It 
wurdt tiid dat de polityk him dat 155 
realisearret. It wurdt tiid om 
Frysktaligen rjocht te dwaan. 

 
 naar: een artikel uit het Friesch Dagblad, 2019 
 
 
Tekst 3 

 
Wy binne beide Fries. Dat is de basis 
 
Philippus Breuker en Obe Postma, dat twatal tsjut op in fassinaasje fan in heale 
iuw. Yn 2018 ferskynde Dreaun fan ierde’ dream, in biografy, in slútstik, in 
ferantwurding. ‘Ik kin myn libben net begripe sûnder in transindinte diminsje.’ 
 
(1) Breuker (1939), emearitus heech-
learaar Frysk, hat mear Fryske 
skiednis en literatuer bestudearre as 
wa ek. Ien fan syn mannichte oan 
spesjalismen is de bekende Fryske 5 
dichter en lânbouhistoarikus Obe 
Postma (1868-1963), dêr’t er earder 
ûnder mear in blomlêzing (1997) en 
in nije útjefte fan Samle fersen (2005) 
fan besoarge. No leit der de mânske 10 
biografy Dreaun fan ierde’ dream. It 
is yn koarte tiid de twadde biografy 
oer Postma; yn 2017 ferskynde Al 
wat ik skriuw, dat is wier bard fan 
Tineke Steenmeijer-Wielenga.  15 
(2) Wy prate oer de biograaf. Oer syn 
fassinaasje foar Postma. Wêr’t dy 
weikomt. Wêrom’t men sa’n biografy 
skriuwe wol. Breuker, dy’t hieltyd wer 
it each gean lit oer de hjerstgreiden 20 
de kant fan Dearsum út, draait him sa 
út en troch ris nei my ta. “In fassi-
naasje foar Postma? Nee, dy is der 
by my eins net. It is net sa dat er myn 
heal libben yn beslach nommen hat. 25 
Ja, sa sjogge oaren miskien nei my. 
Myn belangstelling hat, algemien 
steld, yn ’e grûn te krijen mei dat wy 
beide Fries binne. Dat is de basis. As 
der al wat fan identifikaasje is, dan 30 

komt dat troch wat ik neamd haw ‘it 
sublime wjerfarren’1) yn syn gedich-
ten. Dêr bin ik gefoelich foar. Dat diel 
ik mei him. En hoe kin men in 
biografy oer immen skriuwe as dy 35 
persoan en syn wurk jin net sympatyk 
binne?” 
(3) “Ja, wat is de sin fan in biografy? 
It is wol goed dat men net mear hiel 
jong is as men soks skriuwt, tink ik. 40 
Jongere minsken sjogge oeral 
mooglikheden, âlderen tinke wat 
mear nei oer de beheiningen. Dy 
kenne se earder werom. Wat min-
sken dogge, is gauris oars as wat se 45 
woene en dreamd hiene. Men krijt 
mear each foar it breklike yn alle 
bestean. It libben is ommers yn 
essinsje in ferlerne striid.”  
(4) “It giet der net om hóe’t it libben 50 
ferrûn is, mar wêróm’t it sa ferrûn is. 
Dat is tink ik it grutte ferskil mei de 
biografy fan Tineke Steenmeijer. Yn 
in soad biografyen wurdt ôfwizend 
dien oer psychologisearjen: men 55 
hâldt him dan benammen by de 
uterlikheden. Dat wol ik net. Ik jou 
wol ta: der is altyd it gefaar dat men 
jinsels yn de persoan werom ken. En 
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watfoar gefolgen hat dat foar it byld 60 
dat men sketst?”  
(5) “Yn 1978 siet ik mei de triennen 
yn ’e eagen yn ’e keamer doe’t ik de 
gedichten fan Postma lies. Dat wit ik 
noch wol. Ik haw sels altyd yn twa 65 
wrâlden libbe. Ik kin myn libben net 
begripe sûnder in transindinte 
diminsje. Sûnder dat dualisme. By 
my sit dêr in mankelyk aspekt oan. It 
besef dat jin hjir wat fan de ivichheid 70 
meidield wurdt. Doe’t ik 65 waard, 
haw ik myn bernedoop befêstigje 
litten en my oan de herfoarme tsjerke 
hjir ferbûn. Mear as fjirtich jier hie ik 
mysels as ateïst sjoen.”  75 
(6) “Postma is yn myn eagen in 
fertsjintwurdiger fan de Hege 
Romantyk út de tiid doe’t ferstân en 
gefoel beide harren gerak krigen. Sa 
sjoch ik mysels ek. Dat soe myn 80 
libbensgefoel op syn bêst útdrukke, 
tink ik. Postma heart by de filoso-
fyske dichtersgeneraasje om 1890 
hinne. It sosjale aspekt komt minder 
nei foaren, ja, ik neam wol dat er 85 
liberaal wie. Hy wie bepaald anty-
sosjalistysk, dêr wie er tefolle in 
hyperyndividualist foar.”  
(7) “Yn syn wurk is er in filosofysk, 
mar ek in persoanlik dichter, yn dy 90 
sin dat er oer eigen ûnderfiningen 
skriuwt. Dy benaudens om de ik-
figuer yn teksten lyk te skeakeljen 
mei de persoan fan de skriuwer, dat 
is wol hiel teoretysk en men moat 95 
soks foaral net oerdriuwe. In dichter 
kin úteinlik oer neat oars skriuwe as 
oer wat him dwaande hâldt. Postma 
skreau net persoanlik yn oerflakkige 
sin, net oer wederwarichheden en 100 
lotgefallen út syn deistich libben. Hy 

drukt syn wêzen út, sa’t er it oanfielt. 
It giet allinnich oer himsels.”  
(8) “Doe’t er jong wie, hie er ambysje. 
Hy hat dreamd fan in grutte karriêre 105 
yn de wittenskip, en sokke ferwach-
tingen libben ek by syn âlden. Dêr is 
úteinlik yn syn eigen eagen net folle 
fan telâne kaam. En syn gedichten, 
bleaune dy net beheind ta Fryslân? 110 
Ik haw him ferlike mei de mytolo-
gyske figuer Ikarus; hy dy’t nei it 
heechste stribbe, is úteinlik in minske 
yn al syn beheindens.” 
(9) “Ik fertink him ek wolris fan in 115 
tekoart oan moed, mar it sit dochs 
oars. By syn tanimmend kristlike 
formulearringen socht er it kompro-
mis, in stânpunt boppe de partijen. 
Hy woe foar elk fersteanber wêze. 120 
Dêr hat er literêr oars wol ynfloed mei 
hân. De Fryske dichteres Rixt 
bygelyks hat suver alles oer it hegere 
by Postma wei. By publisist en 
folkskundige Dam Jaarsma komst 125 
him ek tsjin. Dêr hie ik noch wol wat 
mear oer skriuwe wollen.”  
(10) “Ik haw tsjin dy sein dat dit myn 
lêste grut projekt wie. Wat nijs, dêr’t 
ik wer de argiven foar yn moat, kin ik 130 
net mear. Dêr komt by, ik bin no op in 
leeftyd dat men wat sinniger wêze 
mei mei wat men noch skriuwe sil. 
Oer de Gouden Iuw yn Fryslân wol ik 
noch al wat dwaan. Dêr haw ik faker 135 
oer skreaun, mar dy stikken binne 
net maklik werom te finen. Hoe koe 
de maatskippij doe sa ta bloei 
komme? En hoe wie it yn Fryslân 
oars as yn Hollân, wat binne de 140 
eigenaardichheden fan de Fryske 
Gouden Iuw?” 

 
 naar: een artikel uit het Friesch Dagblad, 2018 
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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  

noot 1 Postma wurdt rekkene ta de saneamde sublime dichters. Skaaimerken fan sokke 
dichters: se sette yn harren gedichten de lytse dingen yn it libben neist grutte dingen, it 
bewustwêzen fan de minske is in tema yn harren gedichten en se sykje nei de grinzen 
fan it kenbere, it ûneinige en it riedsel fan libben en dea. 
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Examen VWO 

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  Neoliberalisme: de ideale sûndebok 
 

1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A It is de fraachstelling fan it artikel. 
B It is de ûnderbouwing fan de titel. 
C It is in ferklearring fan it probleem. 
D It is in gearfetting foarôf. 
 
“Neffens Verhaeghe ... moderne kwea.” (r. 34-37) 

1p 2 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is yn dy sin sprake? 
A It is in ferliking. 
B It is in hyperboal. 
C It is in metafoar. 
D It is irony. 
 

1p 3 Hokker tsjinstelling makket Verhaeghe yn alinea 2 om ôf te rekkenjen mei 
de pessimisten en sûndeboktinkers? 
 
“Dochs docht dy gjalp fan Verhaeghe iroanysk oan.” (r. 41-42) 

1p 4 Wêrom is dy gjalp no krekt iroanysk neffens de skriuwer? 
Basearje dyn antwurd op alinea 3.  
 

2p 5 Sitearje trije wizen fan oerdreaun wurdgebrûk troch de skriuwer, dêr’t er 
(de styl fan) Verhaeghe mei beskriuwt. 
 

1p 6 Wat bedoelt de skriuwer mei “De bok fan tsjinst” (r. 59)? 
Dêrmei wol hy sizze dat it neoliberalisme 
A him krekt as it besprutsen boek ûnderskiedt troch paradoksen. 
B neffens Verhaeghe oarsaak is fan hjoeddeiske problemen. 
C troch alle lagen fan de maatskippij hinne foarstanners ken. 
D útblinkt yn krimminearjen oer it moderne kwea / pessimisme. 
 

1p 7 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 3 en 4? 
A It is in opsomjend ferbân. 
B It is in redenjouwend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
“De pylders fan it neoliberalisme binne yndividuële kompetitiviteit, frije 
hannel en desintralisaasje.” (r. 67-69) 

1p 8 Hokker fan dy pylders komt yn it ferfolch fan de alinea foaral foar it ljocht? 
A desintralisaasje 
B frije hannel 
C yndividuele kompetitiviteit 
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“Yn it ljocht fan de hjoeddeistige ekonomyske krisis wurdt mei de term 
‘neoliberalisme’ ornaris doeld op de ûntspoaringen fan de ekstreme 
frijemerk-ideology.” (r. 87-91) 

1p 9 Sitearje út alinea 5 it wurd dêr’t it begryp neoliberalisme mei typearre 
wurdt yn it ramt fan it kreëarjen fan frije hannel. 
 
”Fijannen hat it lykwols by de rûs.” (r. 105-106) 

1p 10 Hokker trije fijannen fan it neoliberalisme wurde yn alinea 6 neamd? 
 
“Neoliberalisme is ... nij etiket.” (r. 113-116) 

1p 11 Neam út alinea 7 it wurd dat wat de lading oanbelanget by it wurd 
‘fersuorre’ oanslút. 
 

2p 12 Hokker boadskip jout de skriuwer mei alinea 9 oer de redenearring fan 
Verhaeghe? 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 13 en 14. 
Yn alinea 10 jout de skriuwer arguminten tsjin it stânpunt dat wolfeart net 
needsaaklik liedt ta gelok. 

1p 13 Hokker type argumint wurdt brûkt mei de sin 
“Dat wurdt ... en tefredenheid.” (r. 176-178)? 
A in argumint op basis fan emoasje 
B in argumint op basis fan foarbylden 
C in argumint op basis fan in autoriteit 
D in argumint op basis fan kontrolearbere feiten 

1p 14 Hokker type argumint wurdt brûkt mei de sin 
“De psychologyske ... 4000 euro.” (r. 185-189)? 
A in argumint op basis fan emoasje 
B in argumint op basis fan foarbylden 
C in argumint op basis fan in autoriteit 
D in argumint op basis fan kontrolearbere feiten 
 

2p 15 Lis út wêr’t de skriuwer op doelt mei “de ûndergeande sinne” (r. 229-230) 
en “in lang skaad” (r. 230). 
 

1p 16 Wêrom hellet de skriuwer Cicero yn de rigels 242-244 oan? 
 

1p 17 Wat foar tekstsoarte is dizze tekst? 
A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
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Tekst 2  De myte fan it eigenbelang 
 
“Hy mocht de jierlikse bonussen útkeare.” (r. 1-2) 

1p 18 Op hokker wize besiket de skriuwer hjir de lêzer nijsgjirrich te meitsjen? 
 

1p 19 Hokker bewearing oer alinea 1 is korrekt? 
A Alinea 1 jout de miening fan in saakkundige.  
B Alinea 1 jout de probleemstelling. 
C Alinea 1 jout in gearfetting foarôf. 
D Alinea 1 jout in yllustraasje by it ûnderwerp. 
 
Yn alinea 1 wurdt in ferbân suggerearre tusken de oerstap fan de 
bankmeiwurker en syn wurksumheden oan de Vrije Universiteit. 

2p 20 Lis it ferbân út. 
 
“Der wurdt wakker besocht om ekonomyske konklúzjes út de krisis te 
lûken, mar op syn minst sa wichtich binne de psychologyske lessen oer 
hoe’t merken en bedriuwen wurkje en hoe’t minsken dêryn funksjonearje. 
Of krekt net funksjonearje.” (r. 30-37)  

1p 21 Wat is it doel fan de skriuwer om hjir it stylmiddel selskorreksje te brûken?  
 
“De krisis is it gefolch fan in ferkeard, of alteast ûnfolslein, minskbyld dat 
spitigernôch yn stân hâlden wurdt troch beliedsmakkers en harren 
ekonomyske adviseurs.” (r. 37-42) 

1p 22 Wat mist der neffens de skriuwer yn dat minskbyld? 
 
“troch in ûnsichtbere hân” (r. 46) 

1p 23 Wat foar bysûnder taalgebrûk wurdt hjir brûkt? 
A hyperboal 
B metafoar 
C paradoks 
D understatement 
 

2p 24 Hokker paradoks sjocht de filosoof Smith yn de wurking fan de 
‘ûnsichtbere hân’? 
Helje dyn antwurd út alinea 3. 
 

1p 25 Wat is de kearnsin fan alinea 3?  
 
“sûnder opsetsin en sûnder erch” (r. 58-59) 

1p 26 Mei hokker wurd yn deselde alinea komt dy omskriuwing oerien? 
 

1p 27 Wêrom wurdt der nei Steve Jobs (r. 93) ferwiisd? 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 28 en 29. 
“Us útgongspunt is dat de minske net allinne dreaun wurdt troch 
eigenbelang, mar ek troch sosjale ynstinkten.” (r. 132-135) 

1p 28 Neam út alinea 8 in argumint om te praten fan sosjale ynstinkten. 
2p 29 Wêr bestienen dy ynstinkten neffens alinea 8 út? 

 
Alinea 8 slút ôf mei de sin “De minske funksjonearret dus fan natuere yn 
groepsferbân.” (r. 150-151). 

1p 30 Wat is de funksje fan alinea 9 yn relaasje ta dy sin? 
A Alinea 9 is in foarbyld by de lêste sin fan alinea 8. 
B Alinea 9 is in nuânsearring fan de lêste sin fan alinea 8. 
C Alinea 9 is in ûnderbouwing by de lêste sin fan alinea 8. 
D Alinea 9 is in wjerlizzing fan de lêste sin fan alinea 8. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 31 en 32. 
Yn de alinea’s 9 en 10 wurde twa ûndersiken beskreaun dêr’t macht in rol 
yn spilet. Yn it earste ûndersyk hat ien fan de dielnimmers de echte 
macht, yn it twadde ûndersyk hat de dielnimmer net echt macht. 

2p 31 Jou foar elk ûndersyk oan hoe’t dy macht der konkreet útsjocht. 
1p 32 Jou foar elk ûndersyk oan wat it effekt fan dy macht is. 

 
Yn fraach 21 wurdt in foarbyld fan it stylmiddel selskorreksje jûn.  

2p 33 Sitearje ien selskorreksje út alinea 11 en ien út alinea 12. 
 

2p 34 Lis út wat de “myte fan it eigenbelang” (r. 251) ynhâldt. 
Brûk net mear as 25 wurden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 35 tot en met 37. 
Tusken de ynliedende en de ôfslutende alinea kin de tekst troch middel 
fan ûndersteande kopkes yn fjouwer parten opdield wurde: 
diel 1 Oarsaak fan de krisis (1) 
diel 2 In oare beneiering fan ekonomysk gedrach 
diel 3 Nij ynterdissiplinêr ûndersyk 
diel 4 Oarsaak fan de krisis (2) 

1p 35 By hokker alinea begjint diel 2? 
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 

1p 36 By hokker alinea begjint diel 3? 
A alinea 6 
B alinea 7 
C alinea 8 

1p 37 By hokker alinea begjint diel 4? 
A alinea 9 
B alinea 10 
C alinea 11 
 

1p 38 Wat is it wichtichste tekstdoel? 
A ferdivedearje 
B oantrune 
C oertsjûgje 
D útiensette 
 
 
 

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 

Neoliberalisme: de ideale sûndebok 

(1) Noch nea hawwe wy sa’n soad
wolfeart kend en dochs hawwe wy
nea sa ûngelokkich west. Wy wurde
siik troch prestaasjetwang en
konkurrinsjesucht. De twang om te 5 

genietsjen makket dat wy ús 
depressyf, útblust en fan hûs en hiem 
ferdreaun fiele. De sosjale weefsels 
falle útinoar, ús identiteit wurdt dize-
nich. Us jongerein is balstjurrich en 10 

wol net om lyk. De krisis wreidet him 
út, it tal minsken dat himsels fan kant 
makket, wurdt grutter. De swakken 
wurde fertrape troch de sterken, 
wylst harren de depresjes en burn-15 

outs oermânsk wurde. Wêr komt dat 
ûnheil yn de maatskippij allegear 
wei? Hokker bok kin de skuld fan 
sa’n soad sûnden drage? 
(2) De Gentske heechlearaar en 20 

psycho-analytikus Paul Verhaeghe 
rekkenet yn syn boek Identiteit ôf mei 
de pessimisten en de sûndeboktin-
kers. Us tiid is, sa skriuwt er, “in 
konstante heechmis foar ûnheilspro-25 

feten en populistyske politisy”, dy’t 
stomme graach krimmenearje oer de 
kwalen fan de moderne maatskippij. 
Sy wenje, hiel nostalgysk, yn in 
ferline dêr’t de noarmen en wearden 30 

noch yn triomfearren, doe’t de 
mienskip noch hecht wie en de 
minsken respekt foar inoar hienen. 
Neffens Verhaeghe fine sokke 
pessimisten altyd wol in sûndebok 35 

dy’t opdraaie kin foar al it moderne 
kwea. 
(3) In dúdlike feroardieling fan
sûndeboktinken en maklik kultuer-
pessimisme: ik kin net oars as it dêr 40 

fan herte mei iens wêze. Dochs docht 
dy gjalp fan Verhaeghe iroanysk oan. 

Wa’t syn betooch fierder lêst, sil mei 
tanimmende fernuvering nei de 
oanbelangjende passaazje werom-45 

blêdzje. Mei deselde fûleindigens 
dêr’t Verhaeghe ôfweeft mei de 
kultuerpessimisten (“ôfwaaid praat, 
koartsichtich”) folget yn it ferfolch fan 
syn boek in jammerklacht sûnder ein 50 

tsjin de moderne maatskippij. 
Verhaeghe is dan ek in libjende 
paradoks. Wat gystener as er him 
ôfset tsjin de kultuerpessimisten, wat 
mear oft er syn affiniteit mei harren 55 

ferriedt. Syn betooch tsjin it sûnde-
boktinken yn syn eigen boek is krekt 
it dúdlikste foarbyld dêrfan. 
(4) De bok fan tsjinst hyt by
Verhaeghe ‘neoliberalisme’, in alles 60 

ferneatigjende ideology dy’t neffens 
him trochkrongen is yn alle dielen fan 
de maatskippij. Mar wat hâldt dat 
neoliberalisme krekt yn? In dúdlik 
antwurd bliuwt Verhaeghe ús 65 

skuldich.  
(5) De pylders fan it neoliberalisme
binne yndividuële kompetitiviteit, frije
hannel en desintralisaasje. De
ideeën dêroer binne yn de jierren 70 

tachtich fan de foarige ieu yn in 
oantal lannen yn praktyk brocht. 
Dêrfoar wie der in tiidrek fan sterke 
oerheden en fan in sintralisearre 
ekonomy, dat oan de ein fan de 75 

jierren santich laat hie ta in stagnear-
jende groei, hege wurkleazens en 
ynflaasje. Troch allerhanne regels ôf 
te skaffen soarge it neoliberalisme 
oan de ein fan de tweintichste ieu 80 

foar in tal belangrike frijhannelsak-
koarten en foar in frije merk. Dy 
deregulearring late op syn bar ta út 
de hân rinnende spekulaasje, in 
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almar oangroeiende sjippebel, dy’t yn 85 

2008 lang om let útinoar spatte. 
(6) Yn it ljocht fan de hjoeddeistige
ekonomyske krisis wurdt mei de term
‘neoliberalisme’ ornaris doeld op de
ûntspoaringen fan de ekstreme 90 

frijemerk-ideology. Opposysje tsjin it 
neoliberalisme komt sawol út de 
loftse hoeke as út dy fan populistysk 
rjochts. Klassike liberalen fine it 
neoliberalisme dan wer in syklike 95 

ôfwiking fan it oarspronklik liberalis-
me, omdat it de frije merk en de 
yndividuële kompetysje ferhearliket 
ta skea fan liberale grûnwearden as 
rjochtfeardichheid en solidariteit. 100 

(7) Wa’t striidt tsjin it neoliberalisme,
striidt sûnder tsjinstanner. Oars as by
ideologyen as sosjalisme en nasjona-
lisme hat it neoliberalisme gjin
selsferklearre oanhingers. Fijannen 105 

hat it lykwols by de rûs. De term 
‘neoliberalisme’ hat hjoed-de-dei in 
net út te wiskjen negatyf bylûd. It 
foarheaksel ‘neo’ suggerearret yn ‘e 
regel dat in efterhelle tinkwize yn in 110 

oar foarkommen opdûkt, of dat it giet 
om in ferbastering fan de oarspronk-
like en suvere foarm. Neoliberalisme 
is dus âlde, of, sa’t men wol, 
fersuorre wyn yn in flesse mei in 115 

moai, nij etiket.  
(8) It neoliberalisme hinget neffens
Verhaeghe de yllúzje oan fan de
folsleine maakberheid fan it yndividu,
mar it wol tagelyk werom nei in 120 

‘natuersteat’, dêr’t elkenien striidt mei 
elkenien. It kultivearret de 
‘slachtofferrol’ en wol de minske 
frijpleitsje fan alle skuld (it sit yn myn 
DNA, ik kin der neat oan dwaan), mar 125 

it stelt ús tagelyk hielendal 
ferantwurdlik foar ús eigen dieden en 
prestaasjes. Neoliberalisme stiet foar 
in ‘kontrôlesysteem’ sûnder wjergea 
mar ek foar in siikmeitsjende frijheid. 130 

It stiet foar ‘oanhâldende feroaring’ 

en sosjale mobiliteit, mar tagelyk foar 
in ‘statyske klassemaatskippij’ mei in 
net te berikken elite. Us neoliberale 
maatskippij makket fan kriminelen 135 

psychiatryske pasjinten, mar tagelyk 
makket dy fan minsken mei 
psychyske kwalen kriminelen, fynt 
Verhaeghe. Wêr moat dat hinne? 
(9) Foar wa’t mei in hammer swaait, 140 

sjocht alles der út as in spiker. 
Dêrmei is net sein dat Verhaeghe 
gjin inkelde spiker op de kop slacht. 
Mar elke anekdoate wurdt útfergrutte 
ta in generalisaasje oer de hiele 145 

maatskippij. In toanbyld fan dat 
soarte fan wietefingerwurk is syn 
argumint dat ‘loser’ hjoed-de-dei it 
wichtichste skelwurd op it boarters-
plak is. It ûnderwiis is dus ferjûn fan 150 

neoliberalisme en prestaasjetwang. 
Op hoefolle pleinen hat Verhaeghe 
soks by learlingen heard en oer 
hoefolle generaasjes? Hoe wit er dat 
it net de safolste anglofile rite is? Hat 155 

er itselde ûndersyk dien nei wurden 
as ‘sucker’ (hiel gewoan yn myn tiid), 
‘sokses’, ‘slemyl’ (in 19de-ieusk 
Jiddysk wurd), ‘suffert’, ‘sloppeling’? 
Espeltsjes bern foarmje sûnt tiden in 160 

sosjale mikrokosmos, in somtiden 
hurde learskoalle foar wat harren yn 
it folwoeksen libben te wachtsjen 
stiet. Wa’t tinkt dat rivaliteit, pestge-
drach en sosjale pikoarder by bern 165 

betinksels binne fan ús neoliberale 
bestel, hat benammen lêst fan in 
swak ûnthâld. Lit ús pestgedrach 
oanpakke, mar lit ús alderearst de 
krekte diagnoaze stelle. 170 

(10) In oar âld sear dêr’t Verhaeghe
op hammeret, is dat wolfeart net
needsaaklik liedt ta gelok. Mar dat de
westerske minske him noch nea sa
striemin field hat, lykas er hawwe 175 

wol, is der fier by troch. Dat wurdt 
tsjinsprutsen troch ynternasjonale 
statistiken oer gelok en tefredenheid. 
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Dochs komme wolfeart en gelok net 
alhiel mei inoar oerien. In earste 180 

ferklearring is de ekonomyske wet 
fan it minder tanimmende grinsnut: 
as dyn rykdom grutter wurdt, wurdt it 
subjektive surplus fan noch mear 
rykdom minder. De psychologyske 185 

mearwearde fan in leanopslach fan 
200 euro is folle grutter as men 1500 
euro fertsjinnet as dat it gefal is by 
4000 euro. Miskenning fan soksoarte 
effekten kin in grutte ôfdijer foar 190 

immen wêze: mear wolfeart bringt net 
de ferwachte geloksilligens mei. 
Twad witte wy dat de keppeling fan 
wolfeart en gelok foar in grut part 
sosjaal bepaald wurdt. De 195 

Amerikaanske essayist Menckens 
omskreau rykdom sa: “Elk ynkommen 
dat op syn minst hûndert dollar heger 
is as it ynkommen fan de man fan de 
suster fan jins frou.” Wy mjitte ús 200 

libbensstandert ôf neffens dy fan 
buorlju, freonen of kollega’s. Dat is 
gjin útfynst fan it neoliberalisme, mar 
in ferspijde eigenskip fan ús sosjale 
diersoart: slij nei status wêze, komt 205 

ek foar by primitive mienskippen. 
Grutte ynkommensûngelikensens 
fiert nei sosjale ûnrêst en makket 
minsken ûngelokkich. 
(11) De litany fan Verhaeghe tsjin 210 

syn neoliberale sûndebok is sa 
sûnder ein dat dy krekt yn syn 
tsjindiel keart. Fan de weromstuit 
begûn ik hast te ferjitten dat ik dochs 
wier wol guon fan syn soargen diel. 215 

Lit ús bygelyks de ynklaukultuer en 

begearte yn it bankwêzen oanpakke 
en de ferdoarne keppeling fan 
bonussen oan koartetermyndoelstel-
lingen teneate dwaan. De problemen 220 

binne reëel, mar hawwe se wat mei 
inoar út te stean? De ferlieding is 
grut om se op de rêch fan de 
sûndebok te laden. Dat is te maklik 
en besparret ús lestige nuânsen. 225 

(12) By elk nij boek fan Paul
Verhaeghe skimeret Freud1) der op
de eftergrûn wol hieltyd minder troch-
hinne. Dochs kin de ûndergeande
sinne in lang skaad smite. Yn Das 230 

Unbehagen in der Kultur út 1929 
makke Freud bekend wêrom’t de 
moderne minske neffens him ûnge-
lokkich is: syn seksuële en agressive 
driften wurde aloan ûnderdrukt troch 235 

de maatskippij, dy’t him twingt ta 
seedlikheid. Anno 2012 sit de minske 
noch hieltyd net lekker yn it fel, ek al 
is it biologysk determinisme fan 
Freud út de moade. By Verhaeghe 240 

komme siikmeitsjende driften yn it 
plak fan ûnsichtbere krêften. O tem-
pora, o mores! Oftewol: O tiden,  
o seden!, lykas Cicero yn de Aldheid
ek al plachte te sizzen. 245 

(13) Yn al dy yntellektuële
tinkgewoanten, mar ek yn syn
wurchmeitsjend kultuerpessimisme,
lit Verhaeghe him kenne as in wiere
erfgenamt fan Freud. Yn de Bibel stie 250 

it al: de sûnden fan de heiten wurde 
ferhelle op de soannen. Of meitsje 
wy no fan Paul Verhaeghe ús 
sûndebok? 

naar: Maarten Boudry, Trouw, 8 december 2012 

noot 1 Sigmund Freud (1856-1939) is de grûnlizzer fan de psycho-analyze. 

Pagina: 26Voor 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).



VW-1017-a-19-1  -b 5 / 8 lees verder ►►►

Tekst 2 

De myte fan it eigenbelang 

Mark van Vugt, evolusjonêr psycholooch en heechlearaar oan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, wol hawwe dat de resinte krisis in gefolch is fan in 
ferkeard minskbyld. De minske wurdt net allinnich dreaun troch eigenbelang mar 
ek troch sosjale ynstinkten. 

(1) Hy mocht de jierlikse bonussen
útkeare. It wie yn de finansjele
gloarjejierren, begjin dizze ieu, doe’t
de banken harren omfoarmen fan
plakken dêr’t men feilich jins sparjild 5 

bewarje litte koe ta ynvestearrings-
banken mei nuodlike portefúljes fan 
oandielen, derivaten, obligaasjes en 
ûnreplik goed. De nije lichting 
bankiers fertsjinne tonnen jild troch te 10 

spekulearjen mei it jild fan jo en gâns 
oaren. In kollega-psycholooch fan my 
wurke as personielsmanager yn it 
Nederlânske bankwêzen. In bonus 
fan meardere jiersalarissen wie gjin 15 

útsûndering. Nea krige er in betankje 
as er de bonussen ferparte. It iennige 
dat de bankiers fregen, wie hoefolle 
oft oaren krigen. Slim teloarsteld 
troch dy mentaliteit wurket er no op 20 

ús ôfdieling psychology oan de Vrije 
Universiteit yn Amsterdam en jout er 
ûnderwiis oer bedriuwsetyk.  
(2) It is yntiid al wer mear as fiif jier
lyn dat de wrâldwide ekonomyske 25 

krisis yn de Feriene Steaten begûn. 
Dy hat him ferspraat nei alle 
úthoeken fan de wrâld. Benammen 
ek yn Europa wurde de effekten troch 
hast elkenien field. Der wurdt wakker 30 

besocht om ekonomyske konklúzjes 
út de krisis te lûken, mar op syn 
minst sa wichtich binne de 
psychologyske lessen oer hoe’t 
merken en bedriuwen wurkje en hoe’t 35 

minsken dêryn funksjonearje. Of 
krekt net funksjonearje. De krisis is it 

gefolch fan in ferkeard, of alteast 
ûnfolslein, minskbyld dat spitigernôch 
yn stân hâlden wurdt troch belieds-40 

makkers en harren ekonomyske 
adviseurs. It toanoanjouwende model 
is dat fan de homo economicus, de 
minske dy’t beslissingen nimt op 
basis fan it rasjonele eigenbelang.  45 

(3) Stjoerd troch in ûnsichtbere hân –
dy fan de merk – soe it neistribjen fan 
eigenbelang automatysk ta de bêste 
resultaten foar elkenien liede. De 
Britske filosoof Adam Smith skreau 50 

dat yn 1759 sa: “De riken wurde laat 
troch in ûnsichtbere hân, dy’t soarget 
foar sawat deselde ferdieling fan 
libbensbehoeften as de ferdieling dy’t 
der wêze soe yn it gefal dat de ierde 55 

yn gelikense partsjes ûnder alle 
bewenners opdield west hie om 
sadwaande – sûnder opsetsin en 
sûnder erch – it bêste foar de 
maatskippij as gehiel op te smiten.” 60 

As wy mei de kennis fan no sjogge 
nei de resinte finansjele krisis, is dat 
idee net langer út te hâlden. 
Wannear’t egoïsme en ynklauwerij 
oerhearskje, hat lang om let de hiele 65 

maatskippij dêr fan te lijen.  
(4) Dat is gjin ferrassing foar kenners
fan wurk fan in oare Britske
wittenskipper, de evolúsjebiolooch
Charles Darwin. It is nammentlik de 70 

hân fan Darwin dy’t de merk bestjoert 
en net dy fan Smith. Wy binne 
biologyske organismen ynstee fan 
ekonomyske. Earder as in 
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kompetysje tusken ferskillende 75 

eigenbelangen is de ekonomy in 
darwinistyske striid dêr’t organisaas-
jes, krekt as dieren en planten, mei 
inoar yn konkurrearje en allinnich de 
sterksten oerlibje, de survival of the 80 

fittest.  
(5) Dy fyzje wurdt ek ûnderskreaun
troch ekonomyske wittenskippers út
de tweintichste ieu lykas de
Amerikaanske neoliberaal Milton 85 

Friedman en de Britske histoarikus 
Niall Ferguson: “De natuerlike 
seleksje sil hiel hurd ôfweve mei de 
swakste ynstellingen yn de merk dy’t, 
sa’t it klisjee hawwe wol, opfretten 90 

wurde troch de sterksten.” Dy striid 
om it bestean wurdt soms sichtber. 
Sa beloofde Steve Jobs neat minder 
as in ‘termonukleêre oarloch’ doe’t 
Google Android, software foar 95 

mobyltsjes, op de merk brocht. 
Android like neffens him op de 
software fan Apples iPhone en hy 
soe alles dwaan om de konkurrinsje 
te ferneatigjen.  100 

(6) De moderne evolusjonêre
wittenskip jout in mear nuansearre
byld oer ekonomysk gedrach. De
merk is nammentlik net op it foarste
plak it resultaat fan striid tusken 105 

yndividuën mar tusken groepen. By 
eintsjebeslút binne it de bêst 
organisearre groepen dy’t oerlibje - 
de rest giet telider. Dat wurdt yn de 
biology ek wol groepsseleksje 110 

neamd, de idee dat de darwinistyske 
kompetysje him boppedat ôfspilet op 
it nivo fan groepen, dêr’t groepen mei 
de bêste gearwurkers en bêste lie-
ders de bêste resultaten by opsmite. 115 

Dy sille it lang om let better dwaan as 
groepen dy’t besteane út in soad 
talintearre, mar ikkige yndividuën.  
(7) De kennis oer groepsseleksje hat
ek wichtige konsekwinsjes foar it 120 

tinken oer ekonomy. As lid fan in 

ynternasjonaal team fan evolusjonêre 
wittenskippers, mei ekonomen, 
biologen en psychologen, ûnder 
lieding fan biolooch David Sloan 125 

Wilson, haw ik de lêste jierren wurke 
oan in model dat ekonomysk gedrach 
better foarseit as dat dêr’t ekonomen 
ornaris mei wurkje. Yn dat nije model 
stiet homo sapiens sintraal ynstee 130 

fan homo economicus. 
(8) Us útgongspunt is dat de minske
net allinne dreaun wurdt troch
eigenbelang, mar ek troch sosjale
ynstinkten. Dy binne yn de minsklike 135 

evolúsje foarme doe’t ús foarâlden as 
jager-samlers yn lytse egalitêre 
groepen libben op de savanne yn 
Afrika. (Dat tiidrek beslacht 99 
prosint fan de tiid dy’t de minske op 140 

ierde trochbrocht hat; mar 1 prosint 
fan dy tiid libje wij yn doarpen en 
stêden.) De bêste oerlibbingsstrategy 
yn dy omjouwing wie om gear te 
wurkjen en om de krapte oan middels 145 

te ferdielen. Ynklauwerij en 
machtsferskillen waarden ûnderdrukt, 
omdat dy skealik wienen foar it 
fuortbestean fan de groep, dus foar 
alle leden. De minske funksjonearret 150 

dus fan natuere yn groepsferbân. 
(9) As ekonomen, politisy en analitisy
beweare dat de minske yn oanlis
rjochts oriïntearre is, dan binne sy
dêr mis mei. De minsklike skiednis lit 155 

sjen dat de minske fan natuere 
earder links is. Pas neidat de sosjale 
struktueren ferdwûn binne, krijt it 
eigenbelang de oerhân. Undersyk 
toant oan dat minsken yn oanlis 160 

wend binne om gear te wurkjen. Wy 
litte twa minsken in 
ûnderhannelingsspul spylje. De iene 
dielnimmer moat 10 euro ferdiele 
tusken himsels en de oare. Dy oare 165 

persoan is anonym en dy kin it 
oanbod akseptearje of wegerje. Mar 
as er wegeret, krijt net ien fan beiden 
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wat. Wat soenen jo yn sa’n gefal 
dwaan? It rasjonele oanbod is 1 170 

euro, mar de tsjinpartij wegeret dat 
bod eins altyd omdat er dat uteraard 
net earlik fynt. De útkomst is meastal 
in ferdieling yn 6-4 of 5-5. Rjochtfear-
dichheid en earlik dielen binne dus 175 

wichtiger motiven as finansjeel 
eigenbelang. 
(10) En dan is der noch oar
psychologysk ûndersyk, dat sjen lit
dat machtsferskillen it empatysk 180 

fermogen ûnderdrukke. De baas kin 
him domwei net ynlibje yn de 
situaasje fan de ûnderskikte. “Tink 
oan in situaasje dêr’tsto de macht oer 
oaren yn hiest. Skriuw no mei in stift 185 

de letter E op dyn eigen foarholle.” 
Der binne twa manieren om dy letter 
op dat plak op te skriuwen: út de oar 
wei sjoen of út dysels wei besjoen, 
dus yn spegelbyld foar de oar, mar 190 

yn dat lêste gefal kin de oar de letter 
net lêze. No docht bliken dat minsken 
de E faker ferkeard op ’e foarholle 
skriuwe as men har tinke lit oan 
macht. Konklúzje: macht ferminderet 195 

it fermogen om jin yn te libjen yn de 
oar.  
(11) Al mei al is de ekonomyske
krisis it gefolch fan in belied dêr’t
stelselmjittich ûnderstek yn dien 200 

wurdt oan de minsklike sosjale 
ynstinkten. It eigenbelang fan 
yndividuën waard te wichtich, 
konkurrinsje tusken groepen waard 
gjin acht mear op slein. Nim de 205 

ynkommensferskillen binnen 
bedriuwen. De trochsnee 
Amerikaanske topman (Chief 
Executive Officer) fan in beursnotear-
re bedriuw fertsjinne yn 2006, dus 210 

flak foar de krisis, likernôch 180 kear 
it bedrach fan de trochsnee wurkjou-
wer yn syn bedriuw. Ferskillen yn 
ynkommen fergrutsje machtsferskil-
len en ferminderje solidariteit en 215 

ynlibbingsfermogen. It personiels-
belied wie net minder desastreus. 
Foar de krisis waarden foar topfunk-
sjes stelselmjittich minsken (lês: 
manlju) selektearre mei narsistyske 220 

en soms sels psychopatyske trekjes. 
Dy ‘Snakes in Suits’ moasten harren 
organisaasjes konkurrearjender 
meitsje, mar faak jagen se dy de 
grûn yn troch net-tastiene finansjele 225 

risiko’s en mispleatste bonussen. 
(12) Enerzjybedriuw Enron is it bêste,
of eins it minste, foarbyld. Ynspirear-
re troch de homo economicus en op
oanstean fan foaroansteande buro’s 230 

as McKinsey stie Enron bekend om 
syn ferneamde talintedagen, dêr’t it 
besocht om de bêste en meast 
kompetitive studinten fan 
prestisjeuze MBA-programma’s 235 

binnen te heljen. Nei yntegriteit of 
gearwurkingsfeardichheden waard 
net sjoen. Dat wurdt ek wol de 
talintemyte neamd: de idee dat it in 
organisaasje fansels goed giet as dy 240 

foltroppe wurdt mei talinten. De wrâld 
fan wittenskip en dy fan sport litte it 
tsjindiel sjen. Dat Enron einlings nei 
gichem gie oan in kultuer fan list, 
bedroch, ynklauwerij en fraude 245 

hoegde nimmen te fernuverjen. 
(13) Banken, bedriuwen, korporaas-
jes en oerheden binne by eintsjebe-
slút ûnderútgien omdat se leauden yn
de ûnsichtbere hân fan Adam Smith 250 

en de myte fan it eigenbelang. It is de 
heechste tiid foar in folsleine feroa-
ring yn ús ekonomysk en polityk 
tinken: de minske moat sjoen wurde 
sa’t er is, as in sosjaal en moreel dier 255 

dat it bêst ta syn rjocht komt yn lytse, 
relatyf egalitêre sosjale struktueren, 
dêr’t dominânsje, narsisme en 
ynklauwerij yn neutralisearre wurde 
kinne. Homo sapiens dus ynstee fan 260 

homo economicus. Dêrmei rekken 
hâldend hie myn kollega-psycholooch 
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faaks it neikommende foarstelle 
moatten oan de lieding fan de bank: 
“As jimme bonussen wolle, dan 265 

moatte jimme dy mei-inoar fertsjinje. 

Elk team dat syn targets hellet, krijt in 
bonus, dy’t earlik ferparte wurde 
moat ûnder alle meiwurkers.” 

naar: Mark van Vugt, de Volkskrant, 14 september 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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VW-1017-a-19-1-E   

erratumblad 2019-1 
 

Fries vwo

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Voorblad examenpakket  
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
 
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 vwo 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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VW-1017-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Fries 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
dinsdag 29 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  No time for losers 

 
1p 1 Hoe yntrodusearret de skriuwer sportsosjolooch Ramón Spaaij? 

A troch bewearingen fan it fuotbalbûn te ferlykjen mei befiningen fan 
Spaaij 

B troch in resint ûndersyk dat Spaaij yn Australië dien hat te beskriuwen 
C troch inkelde saken dy’t Spaaij op it aljemint brocht hat te neamen  
D troch syn eigen miening oer de wichtichste konklúzjes fan Spaaij te 

jaan 
 
“in wûndermiddel foar maatskiplik sear” (r. 13-14) 

1p 2 Hokker stylfiguer wurdt hjir brûkt? 
A eufemisme 
B hyperboal 
C irony 
D paradoks 
 

1p 3 Wêrom giet de skriuwer yn alinea 2 yn op de opliedingseftergrûn fan 
Spaaij? 
Neffens de skriuwer  
A is de opliedingseftergrûn fan Spaaij in ferklearring foar syn krityske 

hâlding. 
B jout de opliedingseftergrûn fan Spaaij oan dat hy breed oriïntearre is. 
C lit de opliedingseftergrûn fan Spaaij sjen dat hy doel oer it ûnderwerp 

hat. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 4 en 5. 
Ut alinea 2 docht bliken dat de fyzje fan Spaaij op sport ôfwykt fan de 
gongbere fyzje dêrop. Hy stelt yn deselde alinea twa útwurkingen fan 
sport foar it ‘hillich leauwen’ yn sport as heilsum middel oer.  

1p 4 Sitearje it sinpart dêr’t dy útwurkingen yn neamd wurde. 
1p 5 Yn hokker twa alinea’s jout de skriuwer foarbylden fan dy útwurkingen? 

 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 6 en 7. 
Yn alinea 4 praat Spaaij fan in ‘myte’ (r. 89) 

1p 6 Op hokker gedachte doelt hy? 
1p 7 Wêrom neamt hy dy myte ûnsin? 

 
1p 8 Hokker fan de ûndersteande sinnen jout de haadgedachte fan alinea 5 it 

bêste wer? 
It feit dat minderheden kieze foar apart sporten 
A bewiist dat sportklups ornaris gjin feilige omjouwing binne. 
B is in gefolch fan kwetsende uteringen troch oare sporters. 
C lit sjen dat sy gjin nocht hawwe oan de hearskjende kultuer. 
D toant oan dat sport net altyd in posityf maatskiplik effekt hat. 
 

Pagina: 33Voor 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).



 
 VW-1017-a-18-1-o 3 / 6 lees verder ►►►

1p 9 Lis út wêrom’t sport yn Australië wol en yn Nederlân net in kearnelemint 
yn de nasjonale identiteitsfoarming wurden is. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 10 en 11. 
Yn it tekstpart dat bestiet út de alinea’s 5 oant en mei 8 komme negative 
gefolgen fan de kultuer yn de sportwrâld oan ’e oarder. Yn alinea 5 wurde 
befiningen neamd dy’t op ûndersyk basearre binne, en alinea 7 beskriuwt 
in ynsidint. 

1p 10 Wat is de oerienkomst tusken wat de útkomsten fan dat ûndersyk be-
skriuwe en it ynsidint út alinea 7? 

1p 11 Wat is de oerienkomst tusken de ûndersyksbefiningen en de reaksje fan 
de sportwrâld op dat ynsidint? 
 
“‘It idee dat rasisme bestiet yn it Australian football, dêr is hast net oer te 
praten.’” (r. 167-169) 

1p 12 Hokker earder neamd feit liket dêrmei yn tsjinspraak te wêzen? 
 
“‘Nimmen wurdt graach konfrontearre mei syn eigen demoanen.’”  
(r. 176-177) 

1p 13 Lis út wat mei dy sin bedoeld wurdt. 
 
Yn de alinea’s 9 en 10 wurdt yngien op twa ûntjouwingen dy’t de 
Olympyske Spelen en sportbûnen oanbelangje.  

2p 14 Beskriuw de beide ûntwikkelingen yn dyn eigen wurden. 
Brûk net mear as 30 wurden.   
 

1p 15 Hokker ferskil yn it beneierjen fan migranten wurdt neamd yn alinea 11?  
 

1p 16 Wat is it ferbân tusken it tekstpart “‘Moat men ... dominante kultuer.’” 
(r. 237-239) en alinea 12? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjouwend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“‘Hoe bliuwt in sportklup relevant yn in feroarjende wrâld?’” (r. 215-217) 
Op dy fraach is, ôfgeande op de alinea’s 11 oant en mei 13, ien algemien 
antwurd mooglik. 

1p 17 Formulearje dat antwurd. 
 
Neffens Spaaij kostet it noch tiid foardat de sportkultuer yn Nederlân 
feroarje sil. (alinea 13) 

2p 18 Hokker twa saken moatte yn alle gefallen barre neffens him?  
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 19 en 20. 
De tekst bestiet rûchwei út fiif parten: 
1 Yntroduksje en stânpunt Ramón Spaaij 
2 Arguminten foar it stânpunt 
3 Sportkultuer yn Australië 
4 Negative ûntwikkelingen yn de sportwrâld 
5 Foarbylden fan problemen en mooglike oplossingen 

1p 19 By hokker alinea begjint tekstpart 3? 
A by alinea 6 
B by alinea 7 
C by alinea 8 

1p 20 By hokker alinea begjint tekstpart 5? 
A by alinea 11 
B by alinea 12 
C by alinea 13 
 
De titel fan de tekst is ‘No time for losers’. 

1p 21 Lis op basis fan de tekst út wêr’t de titel op doelt. 
 
 

Tekst 2  It rûge ferline fan streektaalmuzyk 

 
1p 22 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 1 en 2? 

A Yn alinea 2 wurdt fierder útlein wat yn alinea 1 sein is. 
B Yn alinea 2 wurdt in ferliking makke mei wat yn alinea 1 sein is. 
C Yn alinea 2 wurdt in oanfolling jûn op wat yn alinea 1 sein is. 
D Yn alinea 2 wurdt in stânpunt delset oer wat yn alinea 1 sein is. 
 

1p 23 Mei hokker wurd kin de funksje fan alinea 4 it bêste omskreaun wurde? 
A definysje 
B karakterisearring 
C konklúzje 
D oardiel 
 

1p 24 Wat is neffens alinea 6 de oarsaak fan de sterke belangstelling foar de  
heidebewenner? 
A argewaasje oer it ûnbekende  
B eangst foar it ûnbekende 
C fernuvering oer it ûnbekende 
D identifikaasje mei it ûnbekende 
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1p 25 Wêrtroch naam neffens alinea 6 de sterke belangstelling foar de 
heidebewenner fierder ta? 
A yndustrialisaasje 
B yntegraasje 
C kolonisaasje 
D konsintraasje 
E migraasje 
 
Yn de alinea’s 5 en 6 wurdt yngien op de hâlding fan de boargerij nei de 
heidebewenner ta as gefolch fan ûntjouwingen troch de tiid hinne. 

3p 26 Jou yn ûndersteand skema oan hokker twa ûntjouwingen oft dat binne en 
hoe’t de byldfoarming fan de boargerij dêrtroch beyfloede waard. 
 
ûntjouwing byldfoarming boargerij 

Fan de lette achttjinde iuw ôf:   

Ein njoggentjinde iuw:  

 
Ut de beskriuwing fan de alinea’s 5 en 6 kin konkludearre wurde dat it 
libben fan de heidebewenner yn in tal opsichten yngeand wizige. 

1p 27 Neam twa soarten libbensomstannichheden dy’t wizigen.  
 

1p 28 Omskriuw wa’t Hepkema bedoelt mei “de frjemdling” (r. 86). 
 
De feroaringen dy’t ein njoggentjinde iuw op de heidefjilden plakfûn 
hawwe (alinea 6), kinne gearfette wurde mei twa wurden dy’t yn alinea 5 
neamd binne.  

1p 29 Hokker twa wurden binne dat? 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 30 tot en met 32. 
Yn alinea 8 wurdt sein dat de kultuer fan de eigen streek útfergrutte waard 
as in soarte tsjinwicht tsjin grutskalige maatskiplike feroaringen.  

1p 30 Hokker foarbyld wurdt jûn yn alinea 7? 
1p 31 Hokker foarbyld neamt de skriuwer yn alinea 9 foar it hjoeddeiske libben? 
1p 32 Wat is it ferskil tusken beide foarbylden? 

Helje dyn antwurd út alinea 10. 
 

1p 33 Wat lit de skriuwer mei it foarbyld fan de band de Doelleazen yn alinea 11 
sjen? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 34 en 35. 
De tekst kin nei de yntroduksje oer streektaalmuzykgroepen ferdield 
wurde yn twa opienfolgjende parten: 
1 De heidebewenner 
2 Heiderock 

1p 34 By hokker alinea begjint tekstpart 1? 
A by alinea 4 
B by alinea 5 
C by alinea 6 

1p 35 By hokker alinea begjint tekstpart 2? 
A by alinea 7 
B by alinea 8 
C by alinea 9 
 
Yn de tekst wurde ferskate groepearringen neamd dy’t in fassinaasje 
hawwe foar it ‘rûge ferline’, dêrûnder: 
1 Friezen dy’t nei de Twadde Wrâldoarloch boeken as dy fan Rink van 

der Velde kochten  
2 Hjoeddeiske bands en muzykgroepen 

2p 36 Jou foar elke groep oan hoe’t dy fassinaasje derút sjocht.  
 
Yn it begjin (alinea’s 1 en 2) en yn it slot (alinea’s 11 oant en mei 13) fan 
de tekst wurde oerienkomsten beskreaun tusken de band Rowwen Hèze 
en (guon fan) de yn de tekst neamde muzykgroepen út De Wâlden. 

2p 37 Neam de trije oerienkomsten. 
 

1p 38 Wat foar tekstsoarte is ‘It rûge ferline fan streektaalmuzyk’? 
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. 

Pagina: 37Voor 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).



VW-1017-a-18-1-b 

Bijlage VWO 

2018 
 
 
 

 Fries 
 
 
 

Tekstboekje 
 
 

 

tijdvak 1

Pagina: 38Voor 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).



 

 VW-1017-a-18-1-b 2 / 9 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
No time for losers 
 
(1) It ronkjende parseberjocht is 
opsteld yn de bosken fan Zeist, troch 
fuotbalbûn KNVB, mar de tekst hie 
neffens sportsosjolooch Ramón 
Spaaij ek skreaun wurde kinnen yn 5 

syn ûndersyksgebiet: de koarkdrûge 
efterôflizzende gebieten fan 
Australië. “Fuotbal is it grutste 
sosjale netwurk fan ús lân”, stelde it 
fuotbalbûn okkerlêsten. “It draacht by 10 

oan de maatskiplike tema’s foarming, 
sûnens en ferbining.” Sport as in 
heilsum middel, in wûndermiddel foar 
maatskiplik sear. Spaaij komt dy 
opfetting hieltyd tsjin: yn de Olym-15 

pyske beweging, yn de fuotballerij, 
sels yn it Australyske gehucht 
Birchip, dêr’t Australian football 
neffens him de sosjale funksje fan de 
tsjerke oernommen hat. In hiel soad 20 

ynwenners teagen út dat plattelâns-
doarp dat Spaaij twa en in heal jier 
bestudearre hat. De befolking rûn yn 
koarte tiid tebek fan 1100 nei 800 
minsken. Efterbliuwers fertelden 25 

Spaaij dat football ‘de siel fan de 
mienskip’ foarme. Sy foarseinen dat 
it doarp ‘dea’ wêze soe sûnder de 
sport. “Yn in mikrokosmos sjochst dêr 
in hillich leauwen yn de wearde fan 30 

sport foar de maatskippij.” 
(2) Dat bline leauwen sinniget de 35-
jierrige Spaaij net alhiel. Hy is 
bysûnder heechlearaar sportsosjo-
logy oan de Universiteit van Amster-35 

dam en universitêr haaddosint oan 
de Victoria University yn Melbourne. 
Hy is oplaat yn de krityske tradysje 
fan ferneamde Amsterdamske 
sosjologen as Schuyt, De Swaan en 40 

Goudsblom, publike yntellektuelen 
dy’t harren oppenearren yn 

prangjende maatskiplike diskusjes. 
Spaaij kin gjin bestjoerder lofsjongen 
hearre oer de maatskiplike wearde 45 

fan sport sûnder te tinken: hoesa 
docht de sport dat allegearre? 
Effekten fan sport dy’t neffens him 
komselden beljochte wurde, binne 
der ek: útslute en ôfstompe. Mei twa 50 

kollega’s publisearre er okkerlêsten it 
boek Sport and Social Exclusion in 
Global Society. 
(3) Yn in kofjehûs yn in bûtenwyk fan 
Melbourne docht bliken dat de jonge 55 

ûndersiker in besiele sprekker is, dy’t 
like maklik Johan Cruijff sitearret as 
de Frânske sosjolooch Pierre Bour-
dieu. Spaaij ûntkent net dat sport in 
positive bydrage leverje kin oan 60 

maatskiplike ûntjouwingen. Sosjale 
ferbining, yntegraasje, geastlike en 
lichaamlike sûnens: al dy begripen 
hawwe harren net sûnder reden set 
yn sportnota’s. Spaaij freget him 65 

lykwols ôf wêr’t it sûne ferstân 
oergiet yn dogmatyske driuwerij: 
“Binne netwurken altyd heilsum en 
deugdsum? Of binne se ek wolris 
pervers? Wa hat tagong ta 70 

ferieningen en wa ûnderfynt der krekt 
neidielen fan? Ik bin huverich foar in 
generalisearre byld. Oer wa giet it 
krekt? Wat binne presys de 
effekten?” 75 

(4) Neffens Spaaij slút sport nau oan 
by it neoliberale gedachtegoed. It is 
de meritokrasy1) yn in nutedop, is it 
betinken: elkenien hat in gelikense 
kâns. Wa’t hurd wurkje wol, kin op 80 

eigen krêft slagje. Komôf liket der net 
ta te dwaan. De Olympyske 
beweging ferspriedt dat idee as it 
evangeelje. De sosjolooch: “Op de 
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100 meter sprint begjint elkenien by 85 

nul. As Usain Bolt wint, is it syn eigen 
fertsjinste. Syn talint hat him safier 
brocht, de maatskippij stiet dêr los 
fan. Dy myte bestiet. It is in gedachte 
dy’t net te wjerstean is, mar dy’t echt 90 

ûnsin is. In Australyske tennisser hat 
mear kâns as in Nederlânske, omdat 
it opliedingssysteem yn Australië 
better is.” 
(5) Sporten en sportklups hawwe 95 

faak in twingende kultuer mei sterke 
ideeën oer komôf, hûdskleur, 
seksueel aard en slachte. Om dy 
reden sporte homoseksuelen en 
migranten soms leaver yn harren 100 

eigen rûnte, yn eigen ferieningen en 
kompetysjes. Hja wolle sporte yn in 
feilige omjouwing. “Koartlyn toande 
ûndersyk oan dat acht fan de tsien 
sporters dy’t harren identifisearje as 105 

homo- of transseksueel, regelmjittich 
te krijen hân hawwe mei homofoob 
taalgebrûk. Der wurdt dan al gau sein 
dat soks bart ‘in the spirit of the 
game’, mar it kin minsken likegoed 110 

hiel sear dwaan. Yn sokke gefallen is 
sport net goed foar dy, mar kin dy 
negative gefolgen hawwe foar dyn 
eigenwearde. Ik fyn it gjin probleem 
dat der aparte kompetysjes bestean, 115 

al is dat eins segregaasje. It is in 
reaksje op it útslettenwêzen dat 
minsken reëel ûnderfine. Mar hat de 
sport yn sokke gefallen in maatskiplik 
probleem oplost? Winliken net.” 120 

(6) Spaaij is yn Melbourne te witten 
kommen dat it ferlet om de 
maatskiplike wearde fan sport yn 
besprek te jaan yn Australië noch 
lytser is as yn Nederlân. “Sport stiet 125 

sintraal yn de Australyske identiteit. It 
lân hat al twa kear de Olympyske 
Spelen organisearre, yn Melbourne 
yn 1956 en yn Sidney yn 2000. De 
oerheid stekt in soad jild yn sport. Yn 130 

Nederlân kinne we weromgripe op de 

Gouden Iuw. Australië is in betreklik 
jonge mienskip. Sport is in kearn-
elemint yn de nasjonale identiteits-
foarming fan it lân, lykas de Earste 135 

en de Twadde Wrâldoarloch.” 
(7) Gjin sport is foar dy identiteit 
wichtiger as Australian football, in 
rûge fariant fan rugby. Blanken dy’t 
dy sport beoefenje, tinke dat de sport 140 

Britske woartels hat, Aboriginals2) 
beweare dat de spulregels tebek 
geane op tradysjonele gebrûken. 
Twa jier lyn late in ynsidint mei 
topspiler Adam Goodes ta in 145 

nasjonale diskusje oer rasisme. 
Goodes, dy’t foar in part Aboriginal 
is, waard yn in wedstryd fan syn 
Sydney Swans tsjin Collingwood 
Football Club troch in famke fan 150 

trettjin jier útmakke foar aap. Goodes 
bleau stean en spruts har oan op har 
gedrach. Sy waard fuortfierd. Letter 
sei Goodes dat hy har neat kwea ôf 
naam en dat har omjouwing ferant-155 

wurdlik wie foar har gedrach. Mar 
dêrmei wie de saak noch net útiten. 
De foarsitter fan Collingwood, Eddie 
McGuire, notabene lid fan in nasjo-
nale kommisje ta befoardering fan 160 

yntegraasje, sei dat it famke net 
witten hie dat ‘aap’ in rasistyske term 
wie en hy ferlike dêrnei Goodes mei 
filmgorilla King Kong. 
(8) Spaaij: “It wie miskien ûnbewust, 165 

ûnbedoeld rasisme. Mar likegoed ek 
hiel fout. It idee dat rasisme bestiet 
yn it Australian football, dêr is hast 
net oer te praten. Kom net oan dy 
sport. Der wurdt sein dat it net sa 170 

bedoeld is en dat it better is as 
tweintich jier lyn. Dat is ek sa, mar it 
probleem wurdt gau ûnder it kleed 
fage. Men kin it ferlykje mei de 
diskusje oer Swarte Pyt yn Nederlân. 175 

Nimmen wurdt graach konfrontearre 
mei syn eigen demoanen.” 

Pagina: 40Voor 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).



 

 VW-1017-a-18-1-b 4 / 9 lees verder ►►►

(9) De Olympyske propaganda ropt 
hieltyd faker protest op. Yn München 
en Oslo wie der net genôch draach-180 

flak om mei te dwaan oan de race 
foar de Winterspelen fan 2022. Yn 
Boston waard protestearre tsjin de 
kandidatuer foar de Simmerspelen 
fan 2024. Yn Rio de Janeiro wie der 185 

ûnfrede oer de Simmerspelen fan 
2016. Utsein in hege skuld is de 
neilittenskip fan de Olympyske 
Spelen en WK’s hiel lyts, sa toane 
neffens Spaaij de ûndersiken oan. De 190 

befolking wurdt net duorjend gelok-
kiger, sûner, riker, sportiver of 
toleranter. 
(10) Sportbûnen moatte ek wach 
wêze, benammen yn grutte stêden. 195 

Neffens NOC*NSF3) is it tal leden fan 
de 75 bûnen dy’t by de organisaasje 
oansletten binne sûnt 2013 mei goed 
1 prosint omleech gien. By guon 
bûnen wie de delgong sterker: tennis 200 

(8 prosint), swimmen (3 prosint), 
kuorbal (5 prosint). Dat hat neffens 
de sportkoepel te krijen mei besuni-
gingen yn de hûshâldingen as 
gefolch fan de ekonomyske malêze, 205 

mar ek mei in grutter wurdend ferlet 
fan minsken om yn los ferbân te 
sporten, yn ’e sportskoalle of mei 
hurdrin- of fytsgroepkes. Spaaij: “Wat 
betsjut fergrizing foar de amateur-210 

sport? Hokker gefolgen hat migraas-
je? Jongere generaasjes sykje 
hieltyd mear oansluting by de net-
organisearre sport: fytse, hurdrinne, 
de sportskoalle. Hoe bliuwt in 215 

sportklup relevant yn in feroarjende 
wrâld? Is dy by steat en lûk minsken 
oan dy’t minder bûn wêze wolle? Dy 
fragen wurde steld yn Australië en yn 
Nederlân.” 220 

(11) It binne komplekse problemen, 
neffens Spaaij miskien wol te dreech 
foar de frijwilligers fan de trochsneed 
sportferiening. Benammen de 

omgong mei migranten freget om in 225 

iepen each. De sosjolooch bestu-
dearre yn Melbourne de betizing 
tusken Australiërs en Somalyske 
nijkommelingen. “It sportbûn sei: ‘Wy 
moatte harren leare hoe wichtich oft 230 

sport is’. Kinst ek tinke: faaks moatte 
wy harkje nei wat foar Somaliërs 
wichtich is. Foar harren wie sport gjin 
prioriteit. Te iten en te drinken 
hawwe, mei acht bern oerlibje yn in 235 

sosjale hierwenning sûnder 
oerheidsstipe: dat wie wichtich. Moat 
men sport dan optwinge? Dat is in 
skaaimerk fan de dominante kultuer.” 
(12) Hoe’t it wol kin, seach Spaaij by 240 

in Australyske cricketklup dy’t heal-
wei de foarige iuw oprjochte waard 
troch Súd-Europeeske ymmigranten. 
Dy seagen dat Pakistaanske studin-
ten op harren fjilden spilen en yn stee 245 

fan harren fuort te jeien, fregen hja 
har wêrom’t de studinten gjin lid 
waarden. It die bliken dat se gjin jild 
of tiid hiene foar in lidmaatskip. De 
Pakistanen wiene wol ree om fiif 250 

dollar de kear te beteljen foar it 
brûken fan de fasiliteiten. Se sochten 
fleksibiliteit, de klup joech dy. 
(13) Soe dy tinkwize yn Nederlân 
oanslaan? Lytse bûnen sette al 255 

foarsichtich in pear stappen yn dy 
rjochting, sa wit Spaaij, mar hy 
ferwachtet dat it tiid kostje sil. Nef-
fens NOC*NSF is it foar klups lesti-
ger as foarhinne om frijwilligers te 260 

finen. Minsken wolle stoom ôfblaze, 
de deistige realiteit ferjitte troch 
lekker te bewegen. Sporte om de 
sport moat kinne, fynt Spaaij, wat 
bestjoerders ek sizze yn harren 265 

ronkjende parseberjochten. Yn eigen 
hûs hawwe dy bestjoerders faak 
noch genôch wurk te dwaan. Spaaij 
stiet in resinte bekentenis fan in 
NOC*NSF-topman by: “Hy seach mei 270 

in lunsj ris om him hinne en seach 
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allinne blanke kollega’s. Doe foel it 
kwartsje: Wy sizze tsjin bûnen dat sy 

diverser wêze moatte, mar binne wy 
dat sels?” 275 

 
 naar: Mark van Driel, de Volkskrant, 8 april 2015 

 
 

noot 1 Meritokrasy is in maatskippijmodel dêr’t de sosjaal-ekonomyske posysje fan elk 

yndividu yn basearre is op syn fertsjinsten. Dêrby giet it dus net drekst om jins talinten, 

mar wat men dêrmei docht. Oare faktoaren lykas komôf, ras en geslacht meie dêr yn 

prinsipe gjin rol by spylje. 

noot 2 De Aboriginals binne de earste bewenners fan it Australyske kontinint. Harren 

ôfstammelingen binne troch de blanke befolking lange tiid as minderweardich beskôge.

noot 3 It NOC*NSF is in Nederlânske sportorganisaasje dy’t in koepel foarmet foar in tal 

lanlike sportorganisaasjes en as doel hat om (top)sport yn Nederlân te befoarderjen. 
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Tekst 2 

 
It rûge ferline fan streektaalmuzyk 
 
(1) Ynteressant oan bepaalde 
streektaalmuzyk is de fassinaasje 
foar de rûge, proletaryske en 
subversive kanten fan it eigen lokale 
ferline. By Rowwen Hèze sit him dat 5 

drekst al yn de namme. De Limburch-
ske dialektband ferneamde himsels 
nei in histoarysk figuer: Christiaan 
Hesen (1853-1947), in kluzener en in 
ôfgryslike ferskining yn America, it 10 

Noard-Limburchske doarp yn de 
Peel. Syn bynamme wie ‘Rowwen 
Hèze’, wat frij fertaald ‘rûge Hesen’ 
betsjut. De bandleden fûnen dat de 
namme lekker bekke, mar learden de 15 

man dêrefter pas kennen doe’t 
sjoernalisten ûndersyk nei him dien 
hiene. 
(2) Fan dyselde fassinaasje foar it 
rûge ferline fan in earme streek as de 20 

Peel wurkje ik hjir in Frysk foarbyld út 
fan in oantal muzykgroepen. De 
muzykgroepen Strawelte, De Hûne-
kop en De Doelleazen binne mei-
inoar dwaande om de kultuer fan 25 

harren bertestreek, De Wâlden, (op 
’e nij) út te finen. De kultuer dy’t se 
útdrage, fynt men (foar in part) ek by 
oare groepen, bygelyks by Meindert 
Talma of Nyk de Vries yn de mear 30 

literêre hoeke en hielendal yn it 
sjenre fan de smartlappen. 
(3) Yn de teksten fan dy bands spilet 
de fassinaasje foar de antyboarger-
like, proletaryske en subversive 35 

kanten fan harren lokale identiteit in 
beskiedende rol. Ornaris sjonge se 
yn it Wâldfryske dialekt oer de rûge 
ûnderkant fan de maatskippij yn De 
Wâlden. De antyboargerlike frijbûtser 40 

dy’t ea op de wyldlannen fan de 

heidestreek libbe hawwe soe, is 
harren úteinlik foarbyld. 
(4) Ofgeand op it lânskip kin men 
Fryslân ferdiele yn twaen: in part dat 45 

op de see wûn waard en in stik dat 
der al folle langer wie. De Wâlden 
hearre by dat lêste part. Se besteane 
– lykas de Peel – út sân- en 
feangrûnen en it byld fan de streek 50 

wurdt oan hjoed-de-dei ta bepaald 
troch de eardere earmoede. En dy 
earmoede wurdt wer by útstek 
belicheme yn de figuer fan de 
‘heidebewenner’, de antyboarger pur 55 

sang, de Christiaan Hesen fan De 
Wâlden en fan Fryslân. 
(5) De byldfoarming om de heide-
bewenner hinne hat in lange 
skiednis. Al fan de lette achttjinde 60 

iuw ôf ûntstiene op de heidefjilden 
oan de grinzen fan de boargerlike 
gemeenten yn De Wâlden de 
delsettingen fan earme lju. De 
wenomstannichheden wiene werklik 65 

beroerd. De minsken libben dêr – 
lykas de histoaryske Rowwen Hèze – 
mei it fee heal yn de grûn útgroeven, 
heal fan heideseadden opboude 
spitketen. It oansjen dêrfan makke by 70 

de stedsboargerij in net te stuitsjen 
driuw los ta ûntginning en beskaving, 
mar ek in fassinaasje foar dat ‘oare’, 
foar it net-boargerlike, dat sa tichteby 
om de hoeke op de heide libbe. 75 

(6) By safolle ellinde en earmoede 
fertsjinne dy – romantysk oan-
dwaande – oanlûkingskrêft dy’t de 
heidebewenner útoefene wol wat 
útlis. Dy fine wy bygelyks yn it wurk 80 

fan de sjoernalist Jacob Hepkema 
(1845-1919). Hy bereizge om 1900 
hinne de Fryske heide, ynterviewde 
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de minsken dêr en sketste it byld fan 
‘de eksoat yn eigen lân’: “In heide- en 85 

huttebesite kin de frjemdling 
oanrekkomandearre wurde. It is like 
fernuverjend as learsum. Hjir is om 
samar te sizzen in stikje natuer en 
libben fan foar tûzen jier te finen.” Yn 90 

de eagen fan Hepkema en syn 
tiidgenoaten libbe middenmank it 
boargerlike, moderne Fryslân op 
efterôflizzende heidefjilden, yn de 
figuer fan de heidebewenner, dus in 95 

soarte fan primitive wylde, in folslein 
‘oaren’ as hysels. De fassinaasje 
dêrfoar waard fersterke trochdat oan 
de ein fan de njoggentjinde iuw de 
heidedelsettingen diel begûnen út te 100 

meitsjen fan de boargerlike maatskip-
pij. Der waarden tsjerken en skoallen 
stifte yn wat ‘de heidedoarpen yn De 
Noardlike Wâlden’ kaam te hjitten. It 
ûnlân waard greidlân en de 105 

bewenners feroaren fan los folk yn – 
benammen yn ploegen wurkjende – 
grûn-, lân- of strjitarbeiders. En 
alhoewol’t de spitkeet leech kaam te 
stean, bleau de byldfoarming en dy 110 

gie oer op de arbeiders út dy 
doarpen. 
(7) Nei de Twadde Wrâldoarloch 
waard de frijfochten, opljeppene, 
earbewuste en gewelddiedige 115 

heidebewenner haadfiguer yn 
alderhande wittenskiplike literatuer 
en ek yn fiksje en films. Guon witten-
skippers mienden dat de frijfochten 
mentaliteit fan de heidebewenner it 120 

wêzen fan de heidedoarpen útmakke. 
Rink van der Velde syn roman 
Feroaring fan lucht fan 1971 gie oer 
sa’n frijbûtser, ien dy’t by Philips yn 
Drachten te wurkjen gie, yn in 125 

rychjeshûs wenje moast, mar dy’t it 
ferpofte om tenei yn in porsleinen 
húskepot te pisjen. Mei 35.000 
ferkochte eksimplaren wie it boek it 
grutste ferkeapsúkses út de Fryske 130 

literatuer ea; ien op de fyftjin Friezen 
kocht it en dat lit sjen hoe werkenber 
oft dy figuer fan de antyboargerlike 
‘heidebewenner’ wie en hoe’t krekt 
hy yn Fryslân ek de nei-oarlochske 135 

oergong fan in lânbou- nei in 
yndustriële en tsjinste-ekonomy 
belichemje koe. 
(8) Sa waard de kultuer fan de eigen 
streek útfergrutte as in soarte 140 

tsjinwicht tsjin de grutskalige oergong 
nei oare, nije omstannichheden fan 
libjen, wenjen en wurkjen. It 
‘efterlikste’ (yn de sin fan: yn de tiid 
efterrinnend) út de streek waard 145 

kompensaasje foar de ûnwissich-
heden dy’t maatskiplike feroaringen 
feroarsaken foar de takomst fan it 
yndividu. Dit ‘efterlike’ is lykwols gjin 
ûnderdiel fan it ‘echte’, wurksume 150 

libben dêr’t jild fertsjinne wurdt, mar 
fan frijetiidsbesteging en ûntspanning 
dêr’t jild útjûn wurdt. En krekt dat 
makket ek it ferskil út tusken de 
hurde realiteit en de romantyske 155 

fassinaasje. 
(9) De streektaalmuzyk fan de trije 
bands út De Wâlden makket folop 
gebrûk fan datselde byld fan de 
rûchhouwerige, frijfochten arbeider 160 

fan de heidedoarpen. En ek no kinne 
wy dat sjen as in reaksje op in 
feroaring, nammentlik dy fan de 
gearhingjende prosessen fan 
globalisearring en digitalisearring 165 

sûnt de jierren njoggentich fan de 
foarige iuw. Ek Wâldfriezen reizgje 
en ferhúzje mear, hawwe by it finen 
fan in baan mear konkurrinsje te 
duchtsjen fan binnen- en no ek 170 

bûtenlânske generaasjegenoaten en 
se binne dêr troch de ûnbidige 
ynternettichtens ek goed fan op ’e 
hichte. 
(10) De ûnwissichheid en stress dy’t 175 

dat opleveret, wurdt kompensearre 
yn in konsumptive frijetiidskultuer dy’t 
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wrâldwiid is, mar lokaal ynfolle wurdt. 
Yn de streektaalkultuer en 
streektaalmuzyk is mei tank oan 180 

bygelyks smartphones en YouTube 
de relaasje tusken de fysike lokale 
mienskip fan de konsertseal en de 
firtuele community fan fans folle mear 
komplisearre, hechter en foaral ek 185 

massaler wurden as earder. Filmkes 
fan Strawelte, de Hûnekop of de 
remixen troch de Doelleazen wurde 
hûnderttûzenen kearen besjoen. 
(11) Dy ferfrisseling fan ynternet en 190 

popmuzyk is in wrâldwiid fenomeen, 
de lokale kant fan dat proses is folle 
nijsgjirriger. De kar fan ûnderwerpen 
yn dy heiderockmuzyk, de spesifike 
wurden en útdrukkingen, klankfari-195 

aasjes en stereotipen bepale de 
spesifike kleur. In moai, net al te 
oplein foarbyld fan dit alles is de 
remix troch de Doelleazen fan it 
lietsje ‘Strjitlizzer’ fan Bricquebec. 200 

Ofwiksele troch Ingelsktalige yells 
(‘Listen to this track’, of ‘Where’s the 
breakbeat’) sjongt sjongeres Else yn 
ûnferfalske Wâldfrysk oer in kuier 
troch it heidedoarp Kollumersweach 205 

en oer de opwining dy’t se fielt as se 
sa’n strjitlizzer, in typysk berop foar 
arbeiders út heidedoarpen, mei in 
moai bosk hier oant healwei de rêch 
(se binne rûch, dy arbeiders) en 210 

stielblauwe eagen (en se binne ek 
earlik en hurd) klinkerts lizzen sjocht: 
‘Hee strjitlizzer, lis dyn klinkerts no 
ris del en klopje mei dyn rubberham-
mer tsjin myn waarme fel’. De fideo 215 

fan de remix dy’t de dj’s fan de 

Doelleazen makken, skoarde mear 
as 30.000 hits op YouTube en wurdt 
nei fiif jier noch hieltyd wykliks troch 
mear as tûzen minsken besjoen en 220 

troch de bulte fans bekommenta-
riearre.  
(12) Guon bands dogge der – en se 
soene dit ôfsjoen hawwe kinnen fan 
Rowwen Hèze – ek fan alles oan om 225 

fia websites harren muzyk en de 
kultuer dy’t derby heart sels te 
marketen. De superpopulêre 
Hûnekop docht dat yn in webshop, 
dêr’t bygelyks klompen te keap 230 

binne, dêr’t it publyk inoar de harsens 
mei ynslaan kin – yn de byldfoarming 
de klassike manier om op ’e heide in 
skeel te besljochtsjen. ‘Ik bin in 
âlderwetske wâldpyk en ik hou dy op 235 

’e bek’, sjonge se. Dat rûge, 
frijfochten imago is it hannelsmerk 
wurden: ‘Rûch as tou’, sa 
presintearje sawol Hûnekop as 
Strawelte harren. Yn harren lietsjes 240 

(bygelyks ‘Ik bin in rûchhouwer’) 
sjogge wy hieltyd de trekken werom 
dy’t Hepkema mear as in iuw lyn al 
taskreau oan de heidebewenner: it 
wantrouwen oer de boargerlike 245 

maatskippij, it ferhearlikjen fan 
geweld en drankgebrûk en de 
frijfochten hâlding foar elk gesach 
oer. 
(13) En sa binne wy ek werom by 250 

Rowwen Hèze, en by de ferhearliking 
fan it rûge ferline dêr’t dit stikje mei 
begûn. 
 

 
 naar: Goffe Jensma, www.skanomodu.nl van 8 juli 2015
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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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VW-1017-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Fries 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 24 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  Stille maitiid 

 
“Dêr’t dy it hearren en sjen trije desennia lyn fergie ast troch it lân rûnst, 
dêr’tst noch mar in jier of sân lyn om healwei fiven wekker waardst fan it 
fûgelleven, dêr hearst no in iensume skries of ljip en, hiel komselden, in 
ljurk.” (r. 7-13) 

1p 1 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwer hjir? 
A irony 
B paradoks 
C tsjinstelling 
D understatement 
 

1p 2 Wat is de relaasje tusken it tekstpart “Dêr’t dy ... werklikheid wurden.”  
(r. 7-16) en it tekstpart “Sa’n soarte ... Fryske Greidhoeke.” (r. 16-26) yn 
alinea 2? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in redenjouwend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
“de Brabannisearring fan Fryslân, en dan benammen dy fan de flakke, 
karakteristike Fryske Greidhoeke.” (r. 23-26) 
Fierderop yn de tekst giet de skriuwer hjir ynhâldlik op yn.  

1p 3 Sitearje it sinpart dêr’t de skriuwer foarbylden yn jout fan dy 
Brabanisearring.  
Helje dyn antwurd út de alinea’s 3 oant en mei 5. 
 
Onderstaande inleiding hoort bij de vragen 4 en 5. 
“Histoarysk besjoen ferkeart dizze krite yn in, planút sein, revolúsjonêre 
oergongsfaze.” (r. 30-32) 

1p 4 Jou út alinea 3 de wurdgroep dy’t as omskriuwing mei soartgelikense 
betsjutting fan ‘revolúsjonêr’ opfette wurde kin. 

2p 5 Karakterisearje dy revolúsjonêre oergongsfaze oan ’e hân fan twa 
skaaimerken. 
Helje dyn antwurd út de alinea’s 3 en 4. 
 
“Kommentators en politisy stroffelje oerinoar hinne as it te rêden is om 
harren reewilligens om foar dit karakteristike gea op te kommen.”  
(r. 65-69) 

1p 6 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwer hjir? 
A hyperboal 
B paradoks 
C tsjinstelling 
D understatement 
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Yn alinea 5 komt de skriuwer op in tsjinstelling. 
2p 7 Formulearje dy tsjinstelling. 

 
“Yn dizze tiid, en yn dit lânskip bout in iensume Fryske arsjitekt, Rein 
Hofstra, syn brêgen. Brêgen oer autodiken, mar foaral ek brêgen tusken it 
âlde en it nije Fryslân.” (r. 87-91)  

1p 8 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwer hjir? 
A hyperboal 
B paradoks 
C tsjinstelling 
D wurdboarterij 
 

2p 9 Wêrom neamt de skriuwer Rein Hofstra in iensume arsjitekt? 
Neam twa redenen en basearje dyn antwurd op alinea 6. 
 
Yn alinea 7 jout de skriuwer syn fyzje op skjintme. 

2p 10 Neam de twa wichtichste eleminten út syn gedachtegong. 
 

1p 11 Hokker funksje hat alinea 7 yn relaasje ta alinea 6? 
A Alinea 7 jout in foarbyld by wat yn alinea 6 sein wurdt. 
B Alinea 7 jout in nuansearring fan wat yn alinea 6 sein wurdt. 
C Alinea 7 jout in oanfolling op wat yn alinea 6 sein wurdt. 
D Alinea 7 jout in oardiel oer wat yn alinea 6 sein wurdt. 
 
“Wêrom swalket it arsjitektewurk hjir te faak hinne en wer tusken Gamma-
bousels út goedkeape Lego-doazen en in sweeslaggerich sabeare 
kastieltsje yn it lân by Mantgum?” (r. 142-146) 

1p 12 Op hokker wize wurde de twa foarbylden troch de skriuwer brûkt?  
A In Gamma-bousel en it kastieltsje binne beide bedoeld as negative 

foarbylden. 
B In Gamma-bousel en it kastieltsje binne beide bedoeld as positive 

foarbylden. 
C In Gamma-bousel is bedoeld as in negatyf foarbyld en it kastieltsje as 

in posityf foarbyld. 
D In Gamma-bousel is bedoeld as in posityf foarbyld en it kastieltsje as 

in negatyf foarbyld. 
 
De skriuwer en Goffe Jensma wurdearje it begryp ‘ferbylde mienskip’ 
ferskillend. 

2p 13 Lis beide stânpunten út op basis fan de alinea’s 8 en 9. 
 
“It binne te ferwachtsjen gedrachspatroanen.” (r. 205-206) 

2p 14 Op hokker twa gedrachspatroanen doelt Mak hjir?  
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“‘Place Matters’ is it grutte biedwurd fan dit desennium.” (r. 220-221) 
1p 15 Lis yn eigen wurden út wat mei ‘Place Matters’ bedoeld wurdt.  

Sykje dyn antwurd yn alinea 10.   
 
“It giet wol om folle mear diskusje oer dat lânskip, om mear fragen oer 
saken dy’t no mar as al te fanselssprekkend akseptearre wurde.”  
(r. 233-237) 

1p 16 Yn hokker alinea hat de skriuwer it dúdlikst oanjûn wêrom’t dy diskusje sa 
wichtich is foar it Fryske lânskip? 
A yn alinea 5 
B yn alinea 6 
C yn alinea 7 
 
De skriuwer jout op ferskate wizen ynfolling oan it elemint ‘stilte’ út de titel 
fan de tekst. 

2p 17 Neam twa aspekten dêr’t de skriuwer mei nei stilte ferwiist.  
 

1p 18 Wat wol de skriuwer benammen berikke mei dizze tekst? 
A De skriuwer wol de lêzer ferdivedearje mei ferhalen oer de ûntjouwing 

fan it Fryske lânskip. 
B De skriuwer wol de lêzer ynformearje oer de ynrjochting fan it Fryske 

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

en de Fryske identiteit. 
D De skriuwer wol de lêzer oertsjûgje fan it belang fan mear ynhâldike 

diskusje oer it Fryske lânskip. 
 
 

Tekst 2  It each rekket net útsjoen en it ear net útharke 

 
1p 19 Hoe ferhâlde de alinea’s 1 oant en mei 3 harren ta inoar? 

De alinea’s foarmje in opsomming fan 
A anekdoaten oer Omrop Fryslân. 
B punten út de nota fan Dekker. 
C resinte feroaringen yn medialân. 
D stânpunten fan de regionale omrop. 
 

2p 20 Sitearje út alinea 2 twa sinparten dy’t in miening fan de skriuwer 
werjouwe. 
 

1p 21 Lis út wat bedoeld wurdt mei de opmerking dat Jan Koster “de beide 
fuotten yn ien hoas hat”. (r. 75-76) 
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“de oansluting mei sawol omjouwing as eigen minsken in bytsje ferlern 
hat.” (r. 98-100) 

1p 22 Wêr docht it neffens de skriuwer út bliken dat Jan Koster dy oansluting 
kwyt is?  
A dat er de santjin miljoen dy’t frege wurdt derby leveret 
B dat er foar in grut part tefreden is mei de plannen fan Dekker 
C dat er it ferline fan syn organisaasje net wat better neigien hat 
D dat er tegearre mei de provinsje in yllúzje neijaget 
 
“It nivo fan de skoalkrante wurdt mear as ien kear helle, mar dat is noch 
krekt te leech as men de goed tolve miljoen euro’s neitelt dy’t de Omrop 
jierliks oan publike middels kriget.” (r. 139-144) 

1p 23 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is hjir sprake? 
A eufemisme 
B paradoks 
C sarkasme 
D understatement 
 
Yn alinea 8 giet de skriuwer yn op it brûken fan de Fryske taal troch de 
Omrop. Hy neamt twa mooglike effekten hjirfan.  

2p 24 Jou beide effekten. 
 
“Wol graach op ’e tiid it salaris barre en fierders, yn de bêste nije 
provinsjale tradysje, gjin bemuoiallen op it eigen stee.” (r. 196-200) 

1p 25 Fan hokker drôchreden is hjir sprake? 
A in falske ferliking 
B in persoanlike oanfal 
C in te hastige generalisaasje 
D it ûntdûken fan de bewiislêst 
 

1p 26 Op hokker ûnderskied giet de skriuwer yn alinea 10 yn? 
 
Yn de alinea’s 7 oant en mei 10 leveret de skriuwer krityk op de 
meiwurkers fan Omrop Fryslân. 

2p 27 Jou oan wat de twa wichtichste kritykpunten fan de skriuwer binne.  
 

1p 28 Wat is de wichtichste reden dat de skriuwer it ferlerngean fan de 
selsstannigens fan Omrop Fryslân posityf fynt? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Deze inleiding hoort bij de vragen 29 en 30. 
De kearn fan de tekst, tusken ynlieding en slotalinea, kin mei 
ûndersteande kopkes yn trije opienfolgjende parten opdield wurde:  
Part 1: Skiednis  
Part 2: Kwaliteit  
Part 3: Selsstannigens  

1p 29 By hokker alinea begjint part 2?  
A alinea 4 
B alinea 5 
C alinea 6 
D alinea 7 

1p 30 By hokker alinea begjint part 3? 
A alinea 8 
B alinea 9 
C alinea 10 
D alinea 11 
 

2p 31 Jou de haadgedachte fan de tekst.  
Brûk net mear as 25 wurden. 
 
 

Tekst 3 

 
“‘De tafoege wearde fan sjoernalistyk sit yn it ûndersyk, de hifkjende taak, 
it yn kaart bringen fan wat der op in djipper nivo bart yn de provinsje, hoe’t 
dat yn in grutter ferhaal past.” 
De kontrolearjende taak fan de regionale sjoernalistyk wurdt ek neamd yn 
de nota fan steatssiktaris Dekker. 

1p 32 Mei hokker wurd(groep) wurdt dêr yn de tekst fan Hemminga nei ferwiisd? 
 

1p 33 Is Hemminga it iens mei it pleit fan Broersma oer it ferlet fan de 
krantelêzer? 
Ljochtsje dyn antwurd ta troch de oerienkomst of krekt it ferskil tusken 
beide stânpunten te jaan. 
 
 
 

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 

 
Stille maitiid 
 
(1) It is lang om let maitiid, in selde 
soarte fan maitiid lykas doe’t ik goed 
tritich jier lyn foar de earste kear yn 
’e kunde kaam mei Jorwert. En dochs 
is it no in folslein oare maitiid. Want it 5 

is stil wurden yn de Fryske greiden.  
(2) Dêr’t dy it hearren en sjen trije 
desennia lyn fergie ast troch it lân 
rûnst, dêr’tst noch mar in jier of sân 
lyn om healwei fiven wekker waardst 10 

fan it fûgelleven, dêr hearst no in 
iensume skries of ljip en, hiel 
komselden, in ljurk. De skokkende 
statistiken en foarsizzingen fan de 
fûgeltellers fan doe binne hjoed-de-15 

dei werklikheid wurden. Sa’n soarte 
fan proses spilet him ek ôf as it giet 
om it oansicht fan it Fryske lânskip. 
Dat proses kriget foar in grut part syn 
beslach yn stilte, dat wurdt boppedat, 20 

bin ’k bang, earst troch it grutte 
publyk opmurken as it te let is. Ik 
doel dêrmei op de Brabannisearring1)  
fan Fryslân, en dan benammen dy 
fan de flakke, karakteristike Fryske 25 

Greidhoeke.  
(3) Wy kenne Fryslân as in freonlike, 
evenredige provinsje, mei de 
leechste kriminaliteitssifers fan 
Nederlân. Histoarysk besjoen 30 

ferkeart dizze krite yn in, planút sein, 
revolúsjonêre oergongsfaze. Iuwen- 
en iuwenlang wie dit in gebiet dêr’t 
lânskip, ekonomy, kultuer en ek 
arsjitektuer fierhinne bepaald 35 

waarden troch it ferlet fan de 
buorkerij. Sûnt de midden fan de 
foarige iuw is dat allegearre yngeand 
feroare. Dy yngripende oergong fan 
in folslein agraryske maatskippij nei 40 

in maatskippij fan yndustry, tsjinsten, 
technology, toerisme en al sa mear, 

ferrint net neffens in foaropset plan 
en net harmoanysk. It wie en is 
oanhâldend sykjen en taasten en dat 45 

sil noch wol in generaasje of wat sa 
trochgean. 
(4) De gaos en de spanning dy’t dy 
oergongsfaze meibringt, is skerp 
sichtber yn it Fryske lânskip. Dat is 50 

net in gebiet dêr’t in blyn hynder 
kwealik skea oanrjochtsje kinne soe. 
In grut part fan dat gebiet is krekt, yn 
al syn iepenheid, uterst kwetsber. 
Elke yngreep, elke lûdboarne, alles 55 

hat in effekt dat folle fierder rikt as yn 
in gebiet mei mear bosk en heuvels. 
Wa’t wat behâlde wol fan de skjintme 
en de gruttens fan it Fryske lân, 
benammen fan de Greidhoeke, moat 60 

dus bûtengewoan wach wêze. Want 
it giet ynienen hurd mei de 
ferrommeling fan dit âlde lânskip. 
(5) Opfallend genôch liket elkenien it 
dêr wol oer iens te wezen. Kommen-65 

tators en politisy stroffelje oerinoar 
hinne as it te rêden is om harren 
reewilligens om foar dit karakteristike 
gea op te kommen. It lânskip sels 
fertelt lykwols in hiel oar ferhaal. Wa’t 70 

it Fryske lânskip fan no besjocht, mei 
syn witeskimmeldoarpen2), mei syn 
faak fierstente grutte en nutteleaze 
yndustrygebieten, mei syn mega-
skuorren dy’t as poddestuollen út ’e 75 

grûn oprize, mei syn monumintale 
pleatsen dy’t ûnder de slopersham-
mer ferdwine - wa’t dat allegearre 
werklik ta himsels trochkringe lit, 
heint mar ien boadskip op: as de 80 

kniper op ’e skine komt, makket it ús 
by eintsjebeslút gjin grevel út. It hat 
der in soad fan dat nimmen him 
úteinlik ferantwurdlik fielt: de boeren 
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net, de boargers net, de oerheid 85 

likemin. 
(6) Yn dizze tiid, en yn dit lânskip 
bout in iensume Fryske arsjitekt, 
Rein Hofstra, syn brêgen. Brêgen oer 
autodiken, mar foaral ek brêgen 90 

tusken it âlde en it nije Fryslân. 
Dêrby skept er opfallend kreaze 
ferbiningen tusken tradysje en 
moderniteit, alle kearen wer oars, alle 
kearen wer orizjineel. Hy toant dêrby 95 

in ûnbidige ynset en tagelyk in grut 
en oarspronklik fakmanskip. It is, tink 
ik faak, yn it foarste plak ek dat 
suvere fakmanskip dat him hieltyd 
wer oantrunet ta rebûlje tsjin de 100 

fêstige Fryske oarder. De 
brêgebouwer is hjir, en soks is in 
seldsume kombinaasje, tagelyk de 
permaninte dwersbongel. Of, better 
sein, deselde dy’t bestjoerders en 105 

fakgenoaten hieltyd wer op it rjochte 
paad besiket te krijen. Der barre ek 
yn Fryslân prachtige dingen op 
arsjitektoanysk mêd, mar it raast oan 
de protters wat hjir te faak op dit 110 

kostlike, kwetsbere plattelân oan 
bousels delskiten wurdt - in oar wurd 
soe tefolle eare betsjutte. 
(7) No is skjintme net allinne mar in 
foarm fan yndividueel belibjen. Rein 115 

Hofstra is ek yn dy sin in fakman, dy’t 
útgiet fan de absolute wearde fan 
bepaalde moaie dingen, fan 
bepaalde foarmen en fan bepaalde 
ferhâldingen sels. Wêrom reizget de 120 

hiele wrâld bygelyks nei Amsterdam 
ta fanwegen de grêftepannen yn de 
binnenstêd of nei Beijing om de 
Ferbeane Stêd te bewûnderjen? Net 
yn it lêste plak omdat de skaal en de 125 

ferhâldingen fan beide projekten 
perfekt binne. Wêrom kin in bern op it 
Ljouwerter Aldehoustertsjerkhôf sjen 
dat de ferhâldingen út noch yn net 
doge en wêrom binne de brêgen fan 130 

Rein Hofstra pronkjes yn it Fryske 

lânskip? Om krekt deselde reden. It 
hat neat mei ‘tradysje’ of ‘nostalgy’ te 
krijen, mar sljochtwei mei de 
grûnbegjinsels fan arsjitektuer en 135 

foarmjouwing. Foar de kwaliteiten fan 
in lânskip jilde, teminsten oan in 
hichte ta, ek bepaalde absolute 
wearden. 
(8) Wêrom driigje dy wearden hjir no 140 

sa yn de ûnderwâl te reitsjen? 
Wêrom swalket it arsjitektewurk hjir 
te faak hinne en wer tusken Gamma-
bousels út goedkeape Lego-doazen 
en in sweeslaggerich sabeare 145 

kastieltsje yn it lân by Mantgum? 
Binne dy bousels ek net tekenjend 
foar de identiteitskrisis dêr’t Fryslân 
him op dit stuit yn befynt? Okkerjiers 
brocht de Fryske heechlearaar Goffe 150 

Jensma yn in fernimstich betooch 
foar it Fries Genootschap in 
bûtengewoan belangryk fraachstik op 
it aljemint: hechtsje de Friezen 
harren net al te bot oan in al lang net 155 

mear besteand ferline, oan in 
ferdwinende taal en oan in min ofte 
mear surrealistysk lânskip út de 19de 
iuw? Jensma rjochte syn pylken yn 
dat ferbân benammen op it 160 

ideaalbyld fan it Fryske lânskip, in 
lânskip dat neffens him foaral yn ús 
holle sit. In foarm fan, nei syn sizzen, 
‘romantysk’ en ‘konservatyf’ 
lânskipsbelibjen. Dy lûden hearst wol 165 

faker. Foar in part bin ik it dermei 
iens, foar in part ek net. 
(9) Ynearsten hast te krijen mei it 
yngewikkelde begryp identiteit, grif as 
it giet om sokssawat as de ‘Fryske 170 

identiteit’. Ik slút my yn dit stik fan 
saken oan by de bekende definysje 
fan nasjonale en regionale 
identiteiten, dy’t de antropolooch 
Benedict Anderson delset as: 175 

‘ferbylde mienskippen’. It subjektive 
‘belibjen’, dêr’t Jensma in bytsje 
leechlizzend oer docht, spilet yn 

Pagina: 55Voor 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).



 

 VW-1017-a-17-1-b 4 / 8 lees verder ►►►

sokke ferbylde mienskippen altiten in 
sintrale rol. Jawis, it is foar in grut 180 

part ferbylding, mar it wurket wol. 
Krekt sa’t tradysjes in binende 
funksje hawwe, krekt lykas taal en 
rituelen. Sok ‘belibjen’ ropt gefoelens 
op fan ienriedigens en it ferlet dêrfan 185 

wurdt yn dizze hurd feroarjende en 
globalisearjende iuw allinne mar 
sterker, as in soarte fan needsaaklik 
tsjinwicht, yn alle opsichten. Dat 
ferlet is wêzentlik en moat net 190 

ûnderskat wurde. 
(10) De ferhalen om identiteit hinne 
dêr’t minsken har dwaan troch liede 
litte, yn alle gefallen yn Fryslân, rinne 
lykwols stadichoan mear útinoar. Oan 195 

de iene kant hat men al dyjingen dy’t 
dêrby foaral de klam lizze op de 
mienskip, ynklusyf de taal. Oan de 
oare kant is der lykwols ek it ferhaal 
fan de romte - om it oars te sizzen: 200 

fan it lânskip as drager fan de 
identiteit. Tradysje, ek yn de bou en 
yn it lânskip, telt ommers wol deeglik, 
sels al giet it om saneamde ‘invented 
tradition’3). It binne te ferwachtsjen 205 

gedrachspatroanen. Sjoch bygelyks 
de linen yn doarpen, stêden en 
benammen lânskippen dy’t, faak 

ûnbewust, struktuer jouwe oan in 
faak mar al te gaoatyske wrâld. It is 210 

faker sein: as dyn identiteit foarme is 
troch dúdlike begrinzingen, asto út in 
helder omskreaun plak yn de wrâld 
komst, asto bepaalde tradysjes 
fertsjinwurdigest, dan stiesto in stik 215 

steviger yn it libben as wannear’tst 
grut wurden bist yn dizige netwurken 
en flechtige ferbannen, dy’t 
algeduerigen feroaren fan karakter 
en kleur. ‘Place Matters’ is it grutte 220 

biedwurd fan dit desennium. 
(11) Wat moat ús konklúzje wêze? 
Ja, Fryslân moat om in nij lykwicht 
sykje, tusken ferline, no en takomst 
fan doarp, stêd en foaral lânskip. 225 

Likefolle út hokker belibjen wei, it 
lânskip foarmet in part fan de 
identiteit fan Fryslân. It is ek in part 
fan de krêft fan de provinsje, en it 
moat yn dy sin koestere wurde. Ik 230 

brûkte mei sin dat wurd: ‘koesterje’. It 
giet dan net om in nostalgyske 
Anton-Pieck-fyzje4) op it lânskip. It 
giet wol om folle mear diskusje oer 
dat lânskip, om mear fragen oer 235 

saken dy’t no mar as al te 
fanselssprekkend akseptearre wurde. 

 
 naar: Geert Mak, (een bewerking van) een toespraak bij de opening van de 
      tentoonstelling over het werk van de Friese architect Rein Hofstra, 
      Wommels, 26 april 2013 
 

 

noot 1 ‘brabannisearring’: hjirmei wurdt doeld op it teloargean fan de iepen romte, benammen 

troch it folbouwen fan it gebiet tusken stêden. 

noot 2 ‘wite skimmel’ is in term dy’t ynearsten brûkt waard foar nij boude hûzen fan wite stien 

oan de râne fan in doarp; no is it in oantsjutting fan de bebouwing op it plattelân dy’t 

detonearret mei it oarspronklike bebouwingspatroan en dy’t dat as in skimmel 

oantaast. 

noot 3 ‘invented tradition’ (útfûne tradysje): in symboal of in ritueel dat foarsteld wurdt as in 

âlde tradysje, mar dat net is. 

noot 4 Hjir wurdt ferwiisd nei Anton Pieck, in ferneamde skilder/tekener út de foarige iuw mei 

in hiel eigen mearkeëftige en nostalgyske styl. 
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Tekst 2 

 
It each rekket net útsjoen en it ear net útharke 
 
Yn it regearakkoart fan 2012 waard ôfpraat dat der in reorganisaasje komme 
moast fan de trettjin regionale omroppen. Ferantwurdlik steatssekretaris Sander 
Dekker kaam dêrta yn 2013 mei in nota. De regionale omroppen waard oplein om 
17 miljoen euro te besunigjen en om mear gear te wurkjen. Fierder soene se 
bekostige wurde moatte troch it Ryk en net mear troch de ferskillende provinsjes. 
Yn 2015 levere Piet Hemminga ûndersteande bydrage oan de diskusje oer de 
posysje fan de regionale omroppen, yn it bysûnder oer dy fan Omrop Fryslân. 
 
(1) Sawat in jier nei syn úteinsetten 
as steatssekretaris hat Dekker syn 
takomstfyzje op de publike omrop 
buorkundich makke. As it om de 
regionale omrop giet, hat Dekker de 5 

keutel by it skjinne ein as er skriuwt 
dat dy syn publyk lytser wurdt en dat 
datselde publyk ek nochris sterk 
ferâldere is. Wol soe it ferlet en 
belang fan nijs en ynformaasje oer 10 

de direkte omkriten net minder 
wurden wêze. It is net dúdlik waans 
ferlet oft de Haachske jongkeardel op 
it each hat, mar syn wurden wurde 
net earlik stipe troch de hark- en 15 

sjochsifers fan Omrop Fryslân of 
troch de abonneetallen fan de beide 
provinsjale kranten yn Fryslân. 
(2) De regionale sjoernalistyk (net 
allinne de Omrop!) moat syn funksje 20 

as hiemhûn rjochting gemeente- en 
provinsjehuzen hâlde, sa merkt 
Dekker fierder mei rjocht en reden 
op. De regionale omrop (en net de 
regionale sjoernalistyk) moat fierders, 25 

sa’t men dat fan in VVD’er 
ferwachtsje mei, effisjinter 
organisearre wurde, sadat it 
mienskipsjild foaral yn regionale 
programma’s fan de heechste 30 

kwaliteit stutsen wurdt. Alles wat mei-
inoar dien wurde kin, moat mei-inoar 
dien wurde. En dus moatte de 
regionale stjoerders mei-inoar santjin 

miljoen ynleverje. Salaris-35 

administraasjes of technyske 
ynvestearringen kinne ek moai mei-
inoar dien wurde.  
(3) En fierders moat de profesjo-
naliteit fan de programmamakkers 40 

omheech en komt der plak op de 
lanlike stjoerders om it berik grutter 
te meitsjen. It lêste is frijwat 
oerstallich, want, sa’t de 
steatssekretaris sels ek al opmerkt, 45 

elk hat tsjintwurdich mei tablet en 
smartphone oeral en altiten tagong ta 
de media. En mannich kabeleks-
ploitant biedt boppedat rûnom yn 
Nederlân alle regionale stjoerders 50 

oan. Dat makket trouwens moai in 
ferlykjen tusken de programma’s fan 
de regionalen mooglik! Sa mei ik 
graach Minne Dijkstra op de Amster-
damske omrop AT5 sjen. Of guon 55 

programma’s fan RTV Noord, dy’t 
dúdlik meitsje wêrom’t de Grinslanner 
hark- en sjochsifers dy fan de Omrop 
ynhelle hawwe. 
(4) De trettjin regionalen arbeidzje al 60 

sa’n fjirtich jier mei-inoar op yn 
ROOS, de stichting Regionale 
Omroep Overleg en Samenwerking. 
Dy organisaasje is it net allinne mei 
grutte broer Nederlandse Publieke 65 

Omroep (NPO) net iens wurden, mar 
is tagelyk kwa opset net mear fan 
dizze tiid. Dus wol de steats-
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sekretaris dêr wat oan dwaan en yn 
alle gefallen wol er ôf fan de unanime 70 

beslútfoarming dy’t no noch fereaske 
is. Dekker makket in dúdlik punt, al is 
it mar omdat Omrop-direkteur en 
ROOS-fise-foarsitter Jan Koster sjen 
lit wat it betsjut as men de beide 75 

fuotten yn ien hoas hat. Syn 
ynstimmen mei de ROOS-opset om 
fiif ‘klusters’ fan regionale omroppen 
te meitsjen dy’t ûnder ROOS falle en 
dy’t bestjoerd wurde troch fiif 80 

regiodirekteuren en in foarsitter, stiet 
sawol heaksk op it provinsjale wollen 
om de Omrop selsstannich te hâlden, 
as op it stribjen fan de steatssekre-
taris om ta in slachfeardiger 85 

organisaasje te kommen. Dat ROOS 
de santjin miljoen dy’t frege wurdt 
derby leveret, is grif moai, mar net 
genôch. 
(5) Earder liet Koster by it útkommen 90 

fan Dekker syn brief oan de Twadde 
Keamer oars al witte dat er ‘groten-
deels tevreden’ wie mei dy syn plan-
nen! Koster syn tinken is dus al wat 
âlder. Bêst mooglik dat de provinsje, 95 

lykas faker, in yllúzje neijaget, mar 
dat nimt net wei dat de algemien 
direkteur fan de Omrop, de 
oansluting mei sawol omjouwing as 
eigen minsken in bytsje ferlern hat. 100 

Der binne bestjoerders om minder 
oan de kant set. Tagelyk is it net te 
begripen dat Koster it ferline fan syn 
organisaasje net wat better neigien 
en ynbrocht hat. De ûnderfiningen yn 105 

it tiidrek 1946-1978, mei Regionale 
Omroep Noord (RON), letter 
Regionale Omroep Noord en Oost 
(RONO), wize net earlik yn de 
rjochting sa’t ROOS dy no útstelt. 110 

Mar net allinne Jan Koster hat gjin 
boadskip oan de eigen skiednis, ek 
syn eigen meiwurkers geane dêr 
leafst sa flot mooglik oan foarby. 

(6) “Fryslân kin net sûnder 115 

selsstannige omrop”, sa is it sizzen. 
No hat Fryslân it langer sûnder as 
mei in selsstannige omrop oprêden, 
dat ik tink dat sok sizzen net earlik 
opgiet. En de aktuele hark- en 120 

sjochsifers, foar safier’t dy in 
betrouber en adekwaat byld jouwe, 
ûnderbouwe sok sizzen likemin. 
Fierwei it grutste part fan de 
ynwenners fan Fryslân rêdt him 125 

skoan sûnder de Omrop en soks hat 
feitlik nea oars west. Dat dy hark- en 
sjochsifers net better binne, kin mear 
as ien reden hawwe. Wat grif spilet is 
de kwaliteit fan de programma’s. Dy 130 

kwaliteit soe justjes better kinne en 
moatte. 
(7) It publike debat soe dan ek net 
oer folsleine ûnôfhinklikens gean 
moatte, mar oer de ynhâld fan de 135 

programma’s. Dy sille de kommende 
jierren grif hiel sterk feroarje. De 
ûntjouwingen yn it medialânskip 
steane noch lang net stil. It nivo fan 
de skoalkrante wurdt mear as ien 140 

kear helle, mar dat is noch krekt te 
leech as men de goed tolve miljoen 
euro’s neitelt dy’t de Omrop jierliks 
oan publike middels kriget. It 
programma Hea is in útmolken en in 145 

suver tragysk format wurden. It 
nijsprogramma Hjoed lit nea 
foarbylden fan Dekker syn 
hiemhûnfunksje sjen, om mar te 
swijen fan Mei Douwe of Geert yn de 150 

middei. En running gag Piet 
Paulusma draacht ek al net oan de 
fleur en kwaliteit fan de Omrop by. 
‘Leuk’ liket foar radio en telefyzje de 
heechste noarm te wêzen as men 155 

heart hoe faak oft dat wurd deis de 
mikrofoan foarby komt. Men harket of 
sjocht noch gjin fiif minuten nei de 
Omrop of dêr falt it L-wurd al. En dat 
it net allegearre like goed is, mei 160 

noch hinnebruie, mar ek de ambysje 
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om it better te krijen liket hielendal te 
missen en dat is krekt wat slimmer. 
(8) De Bibelske útspraak dat it each 
net útsjoen rekket en it ear net 165 

útharke, jildt spitigernôch net earlik 
foar de programma’s fan de Omrop. 
Hjir wreekt him ek dat de Omrop nea 
ferlet hân hat fan in kwaliteits-
beoardieling. En dat betsjut ek dat de 170 

provinsjale oerheid net wit wat de 
kwaliteit fan de Omrop is en 
sadwaande in wichtich argumint om 
de Omrop selsstannich te hâlden 
mist. Wêrom moat de Omrop winliken 175 

as selsstannige omrop bliuwe? Dat 
hat fansels te krijen mei it provinsjaal 
belied foar it Frysk. Mar tagelyk soe it 
brûken fan dyselde skoandere taal 
wolris in reden wêze kinne dat 180 

harkers en sjoggers in oare stjoerder 
foar kar nimme. Dat jildt grif ek foar 
dy lju dy’t harren bûnt en blau ergerje 
oan it strieminne Frysk fan en foar de 
Omrop. Ek op dat punt mist, oars as 185 

alle moaie wurden fan it iepen brief 
fan de meiwurkers mooglik tinken 
dogge, de ambysje om it better te 
dwaan. 
(9) Hiel oars as Koster binne de oare 190 

meiwurkers fan de Omrop wakker 
benaud foar it ferliezen fan de eigen 
ûnôfhinklikens en autonomy. Dat de 
Omrop ‘folslein ûnôfhinklik’ bliuwe 
moat, docht trouwens tinken oan de 195 

anargy fan in frijfochten binde. Wol 
graach op ’e tiid it salaris barre en 
fierders, yn de bêste nije provinsjale 
tradysje, gjin bemuoiallen op it eigen 
stee. Ik wol op ’e nij noch eefkes de 200 

tiid fan de Fryske útstjoerders ûnder 
de ferwinske NOS yn it sin bringe, de 
perioade fan 1978 oan 1988 ta, it jier 
dat de Omrop hielendal selsstannich 
waard. Hiel ferrassend, mar de 205 

minsken fan dy Fryske útstjoering 
wiene ek doe werklik hielendal frij yn 
wat se makken. En yn de RON(O)-
tiid wie dat by myn witten net oars. 
(10) De strideraasjes giene net oer 210 

de programma’s, mar oer it ferdielen 
fan it krappe jild, de burokratyske 
bemuoisucht fan de oerkoepeljende 
organisaasje, en net te ferjitten oer 
persoanlike tsjinstellingen. De 215 

tsjintwurdige meiwurkers lykje har 
ferlet fan organisatoaryske 
ûnôfhinklikens lyk te stellen oan 
sjoernalistike frijens. Wêrom wurde 
sokke fêste meiwurkers winliken gjin 220 

freelancer? Folslein selsstannich, 
ûnôfhinklik en autonoom. It opgean 
fan de Omrop, mei oare regionalen, 
yn in nije organisaasje betsjut al it 
ferlies fan de eigen wurdfierder, de 225 

eigen pleiter en it eigen boechbyld. It 
hâldt ek yn dat de eardere kollega-
omrop de direkte konkurrint wurdt as 
it om it ferdielen fan it jild giet. 
(11) Mar tagelyk kin de kwaliteit stipe 230 

wurde troch in tanommen 
kollegialiteit en kompetysje op de 
gruttere wurkflier. Hawar, Jan Koster 
is eefkes te hastich en te fier foar de 
troepen útrûn, mar syn kar is, ôfsjoen 235 

fan de noardlike skiednis, skoan te 
begripen. Tagelyk moat er fansels 
fuortendaliks út dat ROOS-bestjoer 
en fan al syn libbensdagen as 
direkteur fan Omrop Fryslân der ek 240 

nea wer yn.  
(12) Wat sille de Friezen foar harren 
djoer jild en alle likes krije? Hagener 
Dekker boddet wol troch en de 
Omropmeiwurkers binne mar foar ien 245 

ding ynhierd: soargje derfoar dat 
Fryske eagen net útsjoen reitsje en 
Fryske earen net útharke. 

 
 naar: Piet Hemminga, www.demoanne.nl, juni 2015 
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Tekst 3 

 
Heechlearaar sjoernalistyk Broersma: “De tafoege wearde fan sjoernalistyk sit yn 
it ûndersyk, de hifkjende taak, it yn kaart bringen fan wat der op in djipper nivo 
bart yn de provinsje, hoe’t dat yn in grutter ferhaal past. Ut ûndersiken docht 
hieltyd wer bliken dat de lêzer hielendal net sit te wachtsjen op inkeld mar 
ferdivedaasje en entertainment. As er dat wolle soe, dan binne der talleaze oare 
media dêr’t er better mei betsjinne wurdt. Wat minsken fan regiokranten 
ferwachtsje, is dat se betrouber binne en behelle by wat der te rêden is yn de 
regio. Weardefolle sjoernalistyk betsjut net ferplatting, mar ynformaasje dy’t 
oanslút by it ferlet fan nijs by it publyk.” 
 
 tekstfragment uit: Richard de Boer, Investeren in blauw op straat, 
 de Moanne 13:1, 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  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, 
dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

9.00 - 11.30 uur
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Tekst 1  De race tsjin de masine 

 
1p 1 Hokker funksje hat alinea 1?  

De skriuwer jout de probleemstelling oan 
A troch in gearfetting foarôf te jaan. 
B troch in yllustrearjend barren te fertellen. 
C troch yn ’t foar in konklúzje te lûken. 
D troch syn miening te ferkundigjen. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken alinea 1 en alinea 2? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
“sûnder dat der foarearst in soad nije banen foaroer steane.” (r. 35-36) 

1p 3 Jou yn eigen wurden oan wat de skriuwer hjir bedoelt. 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 4 Fan hokker type argumintaasje is sprake yn alinea 2? 
It is in argumintaasje op basis fan  
A autoriteit. 
B emoasje. 
C foarbylden. 
D in moreel oardiel. 
 
“En dat is noch mar it begjin” (r. 60) 

1p 5 Jou oan wat mei ‘dat’ bedoeld wurdt. 
 
“yn dûzeljend tempo” (r. 73-74) 

1p 6 Mei hokker wurdgroep waard earder yn de tekst it tempo fan 
technologyske ûntjouwingen oantsjut? 
 

1p 7 Hoe slút alinea 5 oan op alinea 4? 
Alinea 5 slút op alinea 4 oan 
A mei in anekdoate. 
B mei in ferklearring. 
C mei in nuansearring. 
D mei in wjerlizzing. 
 
“Wy binne al goed twahûndert jier benaud fan masinen” (r. 76-77) 

2p 8 Yn hoefier is dat benaud-wêzen neffens Brynjolfsson terjochte?  
Meitsje in ûnderskied tusken it earste en twadde masinetiidrek en ljochtsje 
dyn antwurden ta. 
 

Pagina: 62Voor 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).



 

 VW-1017-a-16-1-o 3 / 6 lees verder ►►►

Alinea 6 kin yn twa dielen opdield wurde. 
2p 9 Sitearje de sin dêr’t it twadde stik mei begjint.  

Ljochtsje dyn antwurd ta. 
 
“de typyske middenbanen, lykas rûtinemjittich wurk op it kantoar of yn de 
yndustry.” (r. 122-124) 

1p 10 Sitearje út alinea 3 it sinpart dat werjout wa’t sokke banen hawwe.  
 
Deze inleiding hoort bij de vragen 11 en 12. 
“Dy minsken besykje it ferline te beskermjen tsjin de takomst.” 
(r. 194-196) 

1p 11 Jou yn eigen wurden oan wat mei dy sin bedoeld wurdt.  
2p 12 Notearje de beide aspekten yn de boppesteande hâlding dy’t McAfee 

ôfwiist. Basearje dyn antwurd op alinea 9. 
 
Yn alinea 10 formulearret Brynjolfsson trije advizen yn it ramt fan de 
konsekwinsjes fan it twadde masinetiidrek foar learen en it ûntwikkeljen 
fan feardichheden. Dêrby jout er ek in taljochting mei ien of mear 
foarbylden. 

4p 13 Neam de trije advizen en jou by elk advys de útwurking.  
Brûk foar dyn antwurd de opset fan ûndersteand skema. Tink derom: by it 
earste advys bestiet de útwurking út twa foarbylden.  
 
advys útwurking 

1  -   
-   

2  -   

3  -   

 
1p 14 Op hokker wize soe de fierdere ûntwikkeling fan it twadde masinetiidrek it 

bestean fan minsken ‘woltierich’ (r. 240) meitsje kinne neffens McAfee? 
 
Deze inleiding hoort bij de vragen 15 en 16. 
De tekst kin nei de earste trije alinea’s rûchwei yn fjouwer parten ferdield 
wurde:  
1 histoaryske ûntjouwing en hjoeddeiske problematyk 
2 de gong en kompleksiteit fan de feroaringen 
3 omgean mei de nije situaasje 

1p 15 By hokker alinea begjint part 2? 
1p 16 By hokker alinea begjint part 3? 

 
De titel fan de tekst is ‘De race tsjin de masine’.  

2p 17 Jou op basis fan de tekst oan op hokker twa manieren minsken tsjin de 
masine race. 
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1p 18 Hokker sin jout de haadgedachte fan dizze tekst ynhâldlik it bêste wer? 
A “Troch al ... de technology.” (r. 200 - 204) 
B “Der binne ... hâldber bliuwe.” (r. 219-221) 
C “De reden ... te wêzen.” (r. 229-232) 
D “Technologyske foarútgong … negative sin.” (r. 255-260) 
 
 

Tekst 2  Maatskiplik better teplak troch mear ûnderwiis? 

 
1p 19 Wat is de funksje fan alinea 1?  

De alinea liedt de tekst yn mei 
A in konklúzje. 
B in oanlieding. 
C in probleem. 
D in stânpunt. 
 

1p 20 Wat is it ferbân tusken alinea 2 en alinea 3? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C it is in opsomjend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“De swierrichheden dy’t Young yn syn boek oan ’e oarder stelt, binne 
noch tige aktueel.” (r. 18-20) 

2p 21 Neam twa saken dy’t yn it boek út 1958 beskreaun wurde en dy’t neffens 
de skriuwer útkommen binne.  
Helje dyn antwurd út de alinea’s 2 en 3.  
 

1p 22 Lis út wat bedoeld wurdt mei “De juiste man op de juiste plaats.” (r. 15-16) 
Basearje dyn antwurd op de alinea’s 2 oant en mei 4.  
 
“It is in ûnsinnige en kwea-aardige ûntjouwing mei negative gefolgen foar  
beukers, dy’t noch boartsjendewei hearre te learen.” (r. 65-69) 

3p 23 Neam trije ûnderdielen fan de ûntjouwing dêr’t de skriuwer hjir op doelt 
wat beukers oanbelanget. 
 

1p 24 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is sprake yn de sin “De meritokratyske 
beam is grut wurden, mar wat te dwaan mei dyjingen dy’t yn it skaad 
dêrfan bliuwe?” (r. 82-85)? 
A It is in hyperboal. 
B It is in metafoar. 
C It is in paradoks. 
D It is in personifikaasje. 
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2p 25 Lis yn eigen wurden út wat mei “De meritokratyske beam is grut wurden” 
(r. 82-83) en “dyjingen dy’t yn it skaad dêrfan bliuwe” (r. 84-85) bedoeld 
wurdt.  
 

1p 26 Sitearje út alinea 4 de sin dêr’t de skriuwer in argumint basearre op 
ûnderfining yn jout.  
 
“Der is in enoarme ferkringing, mei as gefolch dat minsken mei minder 
oplieding datselde wurk net krije.” (r. 116-119) 

1p 27 Wat is de oarsaak fan dy ferkringing?  
 
“Sadwaande is it begryplik dat de jongerein ‘studearret’ by it middelber of 
heger beropsûnderwiis. Hegeskoallen en universiteiten meitsje mar al te 
graach gebrûk fan dy jacht op ‘hege’ opliedingen.” (r. 119-124) 

1p 28 Lis út wêrom’t de skriuwer hjir it wurd ‘hege’ tusken oanhellingstekens set 
hat.  
 

1p 29 Wat wurdt bedoeld mei “It ûnderwiis as ‘de rêchbonke fan de 
ûngelikensens’” (r. 157-159)?  
A It ûnderwiis feroarsaket ûngelikensens fanwegen te min 

oerienstimming yn it lesoanbod. 
B It ûnderwiis giet tefolle út fan it idee dat ûngelikensens de minsklike 

natuer is. 
C It ûnderwiis is de wichtichste feroarsaker fan ûngelikensens. 
D It ûnderwiis lient him net foar de westerske myte dat elkenien gelyk is. 
 
“Learlingen dy’t bûten de boat falle, wurdt oanpraat dat se te min witte of 
kinne, mar it is de fiksje fan it gelyk-wêzen dy’t de problemen jout.”  
(r. 185-188) 

1p 30 Wat wie it gefolch foar it ûnderwiisprogramma fan dy fiksje? 
Basearje dyn antwurd op alinea 8. 
 
“It is net maklik om op it goede spoar te kommen.” (r. 189-190)  

2p 31 Hokker twa soarten fan groepsbelang dy’t hjirby in rol spylje neamt de 
skriuwer yn alinea 9? Notearje ek wat dy belangen ynhâlde. 
 
“It is net maklik om op it goede spoar te kommen.” (r. 189-190)  

1p 32 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is hjir sprake? 
A It is in hyperboal. 
B It is in metafoar. 
C It is in paradoks. 
D It is in personifikaasje. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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“Ik mei hoopje dat soks sa bliuwt.” (r. 215-216) 
1p 33 Wêr doelt de skriuwer op mei ‘soks’? 

Hy doelt op it feit dat  
A der ferskillende partijen binne dy’t besykje om it ûnderwiis nei in heger 

plan te tillen. 
B der in enoarme koarste om skoallen hinne is fan minsken dy’t dêroan 

fertsjinje. 
C der minsken binne dy’t net foldogge oan wat fan harren ferwachte 

wurdt. 
D net elkenien belang hat by it hanthavenjen fan de tastân yn it 

ûnderwiis. 
 
“In mear realistyske opfetting oer wat ûnderwiis wol of net ta stân bringe  
kin” (r. 220-222) 

2p 34 Lis út wat de skriuwer ûnder in realistyske opfetting oer it ûnderwiis 
ferstiet en neam it foarbyld dat hy dêrby jout.  
Basearje dyn antwurd op alinea 7. 
 

1p 35 Wat foar tekstsoarte is ‘Maatskiplik better teplak troch mear ûnderwiis?’? 
A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
 

1p 36 Wat is de haadgedachte fan dizze tekst?  
A Der moat folle mear wurdearring wêze foar minsken dy’t mei de 

hannen wurkje. 
B Oft immen in goede baan fynt, wurdt foar it grutste part bepaald troch 

komôf. 
C Op Nederlânske skoallen wurdt der tefolle oanbean op itselde nivo 

oan alle learlingen. 
D Underwiis yn de hjoeddeiske foarm is gjin garânsje foar in bettere 

maatskiplike posysje. 
 
 

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 race tsjin de masine 
 
(1) Trije jier ferlyn makke 
superkompjûter Watson gehak fan 
syn twa minsklike tsjinspilers yn in 
spesjale ôflevering fan de kwis 
Jeopardy. Dat telefyzjespultsje is yn 5 

Amearika bekend fanwegen syn 
lestige fragen fol dûbeldsinnichheden 
en riedsels. De tsjinstanners fan IBM 
syn superkompjûter wiene bepaald 
net de minsten: Ken Jennings hie it 10 

rekôr fan it langste oantal 
oaniensletten oerwinningen yn de 
kwis (74 ôfleveringen), wylst Brad 
Rutter fan alle kandidaten it measte 
prizejild wûn hie (3,4 miljoen dollar). 15 

Dochs fersloech Watson syn 
tsjinstanners mei it grutste gemak. 
Watsons einskoare wie 77 tûzen 
dollar, tsjin 24 tûzen foar Jennings en 
21 tûzen foar Rutter. Jennings sei 20 

letter: “Sa’t fabryksbanen yn de 
tweintichste iuw ferneatige waarden 
troch de rinnendebânrobotten, sa 
waarden Brad en ik de earste 
kenniswurkers dy’t in proai wiene 25 

foar de nije generaasje ‘tinkende’ 
masinen. Kwiskandidaat is miskien 
de earste baan dy’t oerstallich makke 
wurdt troch Watson, mar grif net de 
lêste.” 30 

(2) It ferneatigjen fan banen troch 
technologyske foarútgong is fan alle 
tiden, mar de lêste tiid liket dat 
proses yn in streamfersnelling rekke 
te wêzen, sûnder dat der foarearst in 35 

soad nije banen foaroer steane. 
Bankmeiwurkers, kantoarklerken, 
kassjêren, postrinners, ferkeapers, 
belestingadviseurs, fabryksarbeiders, 
meteropnimmers, bibliotekarissen: 40 

rûnom op de wrâld sneuvelje harren 
banen by boskjes troch 

digitalisearring en automatisearring. 
De skaadkant fan fergeze 
berjochtetsjinsten as WhatsApp en 45 

iMessage is tûzenen ûntslaggen by 
telekombedriuwen. Fan de 
tweintichtûzen Nederlânske banen by 
KPN út 2011 sille der yn 2016 
bygelyks noch mar trettjintûzen oer 50 

wêze. Op it hichtepunt, foar de 
opkomst fan de digitale fotografy, 
wurken by it Amerikaanske 
fototechnologybedriuw Kodak 145 
tûzen minsken. De app Instagram hie 55 

trettjin meiwurkers doe’t de fergeze 
fototsjinst twa jier ferlyn oernommen 
waard troch sosjaal netwurkbedriuw 
Facebook. 
(3) En dat is noch mar it begjin, 60 

skriuwe Andrew McAfee en Erik 
Brynjolfsson yn harren boek The 
Second Machine Age, dat koartlyn 
útkommen is. “Foar wurknimmers mei 
spesjale talinten of de krekte 65 

oplieding hat der nea in bettere tiid 
west as dy fan no, want sy kinne 
technology brûke om wearde mei te 
kreëarjen. Mar der hat nea in 
mindere tiid west foar wurknimmers 70 

mei gewoane feardichheden, omdat 
kompjûters, robotten en oare digitale 
technologyen dy feardichheden yn 
dûzeljend tempo yn ’e macht 
begjinne te krijen.” 75 

(4) Wy binne al goed twahûndert jier 
benaud fan masinen, sûnt in groep 
minsken, neamd de ludditen, yn 
Ingelân weefmasinen stikken 
begûnen te slaan. Mar de iuwen 80 

dêrnei hawwe in net earder 
meimakke wolfeart brocht. 
Brynjolfsson: “It earste masinetiidrek 
– de Yndustriële Revolúsje – sljochte 
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de barriêren fan de spierkrêft, sawol 85 

fan minsklike as dierlike soarte. Tink 
bygelyks oan de hynders en de 
oksen dy’t plak meitsje moasten foar 
de trekker. It wie in histoarysk 
kearpunt dat ús in folle hegere 90 

libbensstandert brocht hat. Wat it 
earste masinetiidrek die foar de 
spierkrêft, die it twadde masinetiidrek 
foar ús tinkkrêft. Der is lykwols in 
belangryk ferskil. Yn it earste wie de 95 

minske needsaaklik om de masinen 
te bestjoeren. Minsklike arbeid wie 
komplemintêr oan de nije 
technologyen. Yn it twadde binne 
masinen hast altiten in ferfanging fan 100 

minsken, mei fiergeande gefolgen 
foar de wurkgelegenheid.” 
(5) Dat spraakwerkennings-
programmatuer en fertaalmasinen 
aloan better wurde, betsjut net dat it 105 

berop fan tolk of oersetter útstjerre 
sil, mar wol dat der fan harren hieltyd 
minder ferlet wêze sil. De Europees-
ke Uny ferfangt de kommende jierren 
bygelyks tsien prosint fan de 110 

oersetters troch in masine om de 
lawine oan beliedsdokuminten 
goedkeaper oersette te kinnen. Dat 
der no selsstjoerende auto’s omride, 
betsjut net, dat wy meikoarten yn it 115 

futuristysk tiidrek bedarje dêr’t gjin 
taksy- of bussjauffeurs mear yn 
besteane. Mar op ’e lange doer kinne 
de gefolgen foar de wurkgelegenheid 
grut wêze. 120 

(6) Technologyske wurkleazens treft 
oan no ta benammen de typyske 
middenbanen, lykas rûtinemjittich 
wurk op it kantoar of yn de yndustry. 
Dat liedt ta it útholjen fan de 125 

middenklasse, skriuwe McAfee en 
Brynjolfsson. De banen oan de 
ûnderkant fan de arbeidsmerk – 
skjinmakkers, fersoargers, 
hamburgerbakkers – kinne oan no ta 130 

better oer de technology. Dat hat 

nammentlik te krijen mei wat wol de 
Paradoks fan Moravec neamd wurdt: 
wat maklik is foar ús, is dreech foar 
masinen, en oarsom. In tige moderne 135 

robot fan Berkeley die der bygelyks 
trochinoar 24 minuten en 38 
sekonden oer om in handoek op te 
tearen.  
(7) McAfee en Brynjolfsson sizze dat 140 

se gauris fersteld steane fan de 
faasje dêr’t technology mei foarútsjit. 
Sy neame Siri, de spraakassistent 
fan Apple, en de Google Driverless 
Car. McAfee: “Jierrenlang hawwe wy 145 

ús studinten foarhâlden dat autoriden 
in brêge te fier wie foar masinen.” 
Mar yn de simmer fan 2012 rieden se 
sels mei yn in bestjoerderleaze auto 
fan Google, by in testrit oer Highway 150 

101.  
(8) Milennialang wie in minsklik 
lichem it iennige stik technyk dêr’t de 
minske net fan begriep hoe’t it wurke. 
No binne wy ôfhinkliker as ea fan 155 

aloan kompleksere technologyen 
dêr’t grutte risiko’s oan fêst sitte 
kinne – sjoch de finansjele wrâld, 
sjoch nei privacy. McAfee: 
“Tanimmende technologisearring 160 

liedt ta gruttere kompleksiteit en 
ûnderlinge ôfhinklikens, wêrtroch’t de 
kâns op katastrofale flaters tanimt. 
Boppedat meitsje wy stadichoan foar 
mear minsken de tagong ta 165 

ûnfoarstelber krêftige technologyen 
mooglik. Dat is geweldich nijs, mar it 
betsjut ek dat ferkeard folk tagong 
krije sil ta dyselde technologyen en 
dat dy der ferskriklike dingen mei 170 

dwaan kinne.” Brynjolfsson: “Wy 
ûntdekke no sels dat drones hackt 
wurde kinne. Minsken kinne ynbrekke 
yn de bestjoeringssystemen en de 
kontrôle oernimme. Dat men kin jin 175 

yntinke hoe grut de skea wêze kin as 
drones en oar ûnbemanne reau de 
gewoanste saak fan de wrâld binne.” 
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(9) McAfee: “Der binne twa minne 
ideeën dy’t wy ôfwize moatte. It 180 

earste minne idee is om krekt te 
dwaan as soe alles by it âlde bliuwe. 
Wy libje yn in tiid fan grutte 
feroaringen. It is ús plicht om de 
maatskippij dêr klear foar te meitsjen. 185 

It twadde minne idee is om te 
besykjen om de technologyske 
opmars te kearen of te fertraagjen. 
Sa út en troch hearre wy 
goedbedoelende minsken sizzen dat 190 

wy de foarútgong better in ho taroppe 
kinne as de technology de 
maatskippij sa bot ûntwrichtet. In 
striemin idee. Dy minsken besykje it 
ferline te beskermjen tsjin de 195 

takomst. Wy wolle de takomst 
beskermje tsjin it ferline, want as wy 
ús saken goed op oarder krije, sette 
wy ta op in bettere takomst.” 
(10) Troch al dy ûntjouwingen liket in 200 

goed ûnthâld in hieltyd minder 
weardefol talint te wêzen; wy kinne 
ús ûnthâld ommers útbesteegje oan 
de technology. Dat hat ek 
konsekwinsjes foar it ûnderwiis. 205 

Brynjolfsson: “Us earste advys is dat 
wy krekt dy feardichheden 
ûntwikkelje moatte dêr’t minsken 
better yn binne as masinen. Ik bin 
dus fan betinken dat de krappe tiid 210 

fan bern net goed bestege is oan it 
stampen fan haadstêden of fan 
jiertallen fan belangrike fjildslaggen. 
Leararen soene harren mear útlizze 
moatte op it fuortsterkjen fan 215 

kreativiteit en sosjale feardichheden. 
Twad sille minsken oer in folle better 
oanpassingsfermogen beskikke 
moatte. Der binne net folle 

feardichheden dy’t, lykas foarhinne, 220 

fjirtich jier ekonomysk hâldber bliuwe. 
Libbenslang learen is dus fan 
fûneminteel belang. En tred sil it 
hieltyd belangriker wurde dat 
minsken wat by de ein hawwe dêr’t 225 

se echt foar yn fjoer en flam steane. 
Wy wolle âlden en leararen 
oanmoedigje om sokke hertstochten 
te stimulearjen by bern. De reden is 
dat it yn ús winner-takes-it-all-230 

maatskippij hieltyd minder leannet 
om trochsneed te wêzen.” 
(11) De ekonoom John Maynard 
Keynes foarsei yn 1930 in wurkwike 
fan fyftjin oeren. Der is in kâns dat it 235 

twadde masinetiidrek dy foarsizzing 
lang om let wiermakket. McAfee: “Dat 
soe in geweldige útkomst wêze. Dan 
soene wy, yn ferliking mei eardere 
generaasjes, ferskuorrend woltierich 240 

wêze. Wy soene folle mear tiid 
oerhâlde bûten ús wurk om. Yn 
Amearika keallet it yn dieltiid wurkjen 
noch faak swier. Wat dat 
oanbelanget lizze jimme yn Europa 245 

foar.” Brynjolfsson: “Keynes syn 
senario jout moed. Spitigernôch 
binne der ek senario’s dêr’t jild, 
macht en kânsen by in hieltyd lytsere 
groep persoanen yn konsintrearre 250 

wurde. De lêste sin fan ús boek is: 
‘Technology is net ús lot. Wy meitsje 
sels ús lot.’ Wy binne gjin 
pessimisten, mar ek gjin utopisten. 
Technologyske foarútgong kin in 255 

moaie útkomst hawwe foar ús 
allegearre, salang’t wy mar net 
efteroer hingje en tinke dat alles 
ûnûntkomber is, yn positive dan wol 
yn negative sin.” 260 

 
naar: Jonathan Witteman, de Volkskrant, 22 februari 2014 
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Tekst 2 

 
Maatskiplik better teplak troch mear ûnderwiis? 
 
(1) “De arbeider sei tsjin himsels: ‘Dit 
bin ik dan, in arbeider. En wêrom bin 
ik in arbeider? Bin ik foar neat oars 
yn de widze lein? Wis wol! Mar ik 
haw nea de kâns krigen om sjen te 5 

litten wat ik kin en wurdich bin. Oars 
wie ik miskien wol dokter of rjochter 
wurden. Mar ik haw nea de kâns 
krigen.’” Sa begjint, yn parafraze, 
Michael Young syn takomstroman 10 

The rise of the Meritocracy 1870 - 
2033, an essay on education and 
equality, dy’t yn 1958 ferskynde. In 
jier letter kaam de Nederlânske 
oersetting út: De juiste man op de 15 

juiste plaats. De opkomst van de 
meritocratie 1870 - 2033.  
(2) De swierrichheden dy’t Young yn 
syn boek oan ’e oarder stelt, binne 
noch tige aktueel. Hy beskriuwt dat 20 

der yn 2033 yn Ingelân in geweld-
diedige opstân útbrekt by in 
ûnderklasse dy’t der ek mei de 
grutste ynspanningen net yn slagget 
om in goede maatskiplike posysje te 25 

berikken. Om foar elkoar te krijen dat 
elke boarger op in goed plak telâne 
komt, wurde yn The rise of the 
Meritocracy alle bern test as se 7, 9, 
11, 13 en 15 jier âld binne. Yn 2015 30 

wurde de bern fan fjouwer jier test en 
yn 2020 wurde se al test mei trije jier. 
It giet úteinlik sa fierder: “Der waard 
oanhâldend mear easke fan dyjinge 
mei in oplieding en hieltiten minder 35 

fan dyjingen sûnder in oplieding, oant 
der fan dy lêste kategory alhiel gjin 
ferlet mear wie.” 
(3) Young hie as gjin oaren in skerp 
each foar takomstige ûntjouwingen. 40 

Yn it ûnderwiis wurde de bern hjoed-
de-dei withoefaak test en der hawwe 

de lêste jierren opskuorringen west 
yn de achterstânswiken fan Frânske 
en oare Europeeske stêden. By myn 45 

witten wie Michael Young de earste 
dy’t it wurd ‘meritokrasy’ brûkte. It 
hinget gear mei it Latynske ‘merere’, 
dat ‘fertsjinje’ betsjut. Yn in 
meritokratyske maatskippij giet it om 50 

talinten, fertsjinsten en prestaasjes. 
Op grûn dêrfan kriget elkenien wat 
him of har takomt. It is lykwols mar 
de fraach oft men maatskiplik better 
teplak komt troch mear ûnderwiis. 55 

(4) Jonge bern moatte al betiid fan 
alles leare. Elkenien dy’t mei beukers 
wurket, wit dêrfan mei te praten. 
Beukers wurde test, der wurdt fan elk 
bern fan alles fêstlein yn in grut 60 

dossier en it lesprogramma moat op 
papier om strukturearre wurkje te 
kinnen. Wa’t dêr net oan meidocht, 
komt oan de skandepeal fan de 
ûnderwiisynspeksje. It is in ûnsinnige 65 

en kwea-aardige ûntjouwing mei 
negative gefolgen foar beukers, dy’t 
noch boartsjendewei hearre te 
learen. De idee is dat de heilsteat 
wat langer wat tichterby komt as jo 70 

mar goed genôch jo bêst dogge, as 
pjutten mei taalefterstân mar sa 
betiid mooglik ekstra ûnderwiis krije 
en as bern mar oanhâldend test 
wurde en skoallen ôfrekkene wurde 75 

op dy testresultaten. Mar is dat wol 
sa ideaal? Wat te dwaan mei de 
minsken dy’t it net slagget om wurk 
te finen dat oerienkomt mei harren 
kapasiteiten en fertsjinsten? Wolle 80 

wy dat wol, hieltyd ôfrekkene wurde 
op wat wy kinne? En hat it effekt? De 
meritokratyske beam is grut wurden, 

Pagina: 71Voor 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).



 

 VW-1017-a-16-1-b 6 / 7 lees verder ►►►

mar wat te dwaan mei dyjingen dy’t 
yn it skaad dêrfan bliuwe? 85 

(5) Oant fier yn de foarige iuw waard 
de maatskiplike posysje dy’t men 
berikte foar it grutste part bepaald 
troch komôf. Dat is yn tsjinstelling 
mei de Amerikaanske dream dat jo 90 

as krantejonge noch altyd miljonêr 
wurde kinne. Dochs wurdt de 
diskusje oer ûnderwiis noch altyd 
gizele troch efterstân fan learlingen. 
De resinte diskusje oer passend 95 

ûnderwiis hat dêrmei te krijen. 
Underwiis is nea passend, omdat 
âlden, maatskippij en oerheid easken 
oan it ûnderwiis stelle dêr’t men nea 
oan foldwaan kin. Skoallen en âlden 100 

hawwe folle minder ynfloed op de 
ûntjouwing fan bern as dat de 
optimisten tinke.  
(6) In oare fraach is oft wy ferlet 
hawwe fan safolle saneamde heech-105 

oplaten. In soad minsken mei in lege 
oplieding hawwe muoite om in baan 
te finen. De konklúzje dy’t dêrút 
lutsen wurdt, is dat hja blykber te min 
oplieding hawwe, mar foar in soad 110 

beroppen is hielendal net in hegere 
oplieding nedich. Wurk dat yn it 
ferline útfierd waard troch immen mei 
in havodiploma, wurdt no dien troch 
minsken mei in universitêre efter-115 

grûn. Der is in enoarme ferkringing, 
mei as gefolch dat minsken mei 
minder oplieding datselde wurk net 
krije. Sadwaande is it begryplik dat 
de jongerein ‘studearret’ by it 120 

middelber of heger beropsûnderwiis. 
Hegeskoallen en universiteiten 
meitsje mar al te graach gebrûk fan 
dy jacht op ‘hege’ opliedingen. Tsjin 
dy eftergrûn binne de útwaaksen by 125 

Hogeschool Inholland fan in pear jier 
lyn goed te ferklearjen. Dêr waarden 
by guon stúdzjerjochtingen safolle 
mooglik studinten oan in diploma 
holpen sûnder dat se foldien hiene 130 

oan de easken dy’t steld wurde oan 
sa’n stúdzjerjochting. 
(7) Mar wat te ferwachtsjen wannear’t 
de oerheid ivich hammeret op it 
belang fan de kennisekonomy? Us 135 

fuortset ûnderwiis is sadwaande in 
gigantysk jildfersmitend en yneffisjint 
bedriuw wurden. Foar in grut part is it 
in ‘teenage sitting’-organisaasje dy’t 
besiket om de jongerein fan de strjitte 140 

te hâlden. Dat slagget mar foar in 
part, want alle jierren ferlitte tûzenen 
it ûnderwiis sûnder diploma’s. It 
bêste soe wêze om de doer fan it 
ûnderwiis werom te bringen, yn alle 145 

gefallen foar mear praktysk ynstelde 
learlingen. Dy soenen mar al te 
graach oan it wurk wolle yn in fak dat 
der ta docht.  
(8) Dat alles spoart net mei de myte 150 

fan ús westerske wrâld dat elkenien 
gelyk is en deselde kânsen krije 
moat. As dat al mislearret, dan leit it 
oan de skoallen. Sa skreau 
ûnderwiissosjolooch Jaap Dronkers it 155 

boek Ruggengraat van ongelijkheid. 
Dat is neffens him it ûnderwiis. It 
ûnderwiis as ‘de rêchbonke fan de 
ûngelikensens’ is lykwols in fatale 
opfetting. It is de minsklike natuer 160 

dy’t de rêchbonke fan ûngelikens-
wêzen is, want minsken binne 
gelokkich net gelyk. Dronkers syn 
ideeën binne net nij. Yn de 
ûnôfhinklikheidsferklearring fan de 165 

USA fan 1776 waard opnommen dat 
alle minsken gelyk berne binne, en it 
devys fan de Frânske revolúsje wie 
‘Liberté, égalité et fraternité’1). It is dy 
‘égalité’ dy’t krekt it Frânske 170 

ûnderwiis yn grutte problemen bringt. 
It ‘Collège Unique’, mei itselde 
ûnderwiisoanbod foar alle bern, foar 
bern fan alve jier ôf, bestiet sûnt 
1975. De ein dêrfan is yn sicht. Yn 175 

werklikheid bestiet dy ienheidsskoalle 
al lang net mear, mar noch altyd 
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wurdt der tefolle oanbean op itselde 
nivo oan alle learlingen. Dêrtroch 
ferlit 34 prosint fan de learlingen de 180 

skoalle nei fjouwer jier en bliuwe trije 
fan de fiif learlingen yn de seis jier 
nei de basisskoalle in kear sitten. Ien 
op de tsien giet sûnder in diploma fan 
skoalle. Learlingen dy’t bûten de boat 185 

falle, wurdt oanpraat dat se te min 
witte of kinne, mar it is de fiksje fan it 
gelyk-wêzen dy’t de problemen jout. 
(9) It is net maklik om op it goede 
spoar te kommen. De belangen binne 190 

grut. Politisy wolle graach in stânbyld 
foar harren ûnderwiispolityk. Dan is 
neat dwaan gjin opsje. Minister fan 
Underwiis Van Bijsterveldt prate yn 
dit ferbân destiids oer it setten fan in 195 

stip op de hoarizon en de latte dy’t 
omheech moat. Steatssekretaris 
Sander Dekker woe tuskentoetsen yn 
it fuortset ûnderwiis en wethâlder 
Pieter Hilhorst woe yn Amsterdam 200 

alle bern fan noch gjin trije jier nei 
skoalle ta hawwe. Se bedoele dêrmei 
dat de bern folle mear leare sille 
wannear’t skoallen der mar genôch 
oan dogge. Dan is der yn ús lân in 205 

enoarme koarste om skoallen hinne 
fan minsken dy’t dêroan fertsjinje. Al 
dy tûzenen hawwe gjin belang by it 

hanthavenjen fan de tastân. Wat 
mear ûnderwiis en wat mear 210 

feroaring, wat better oft it foar de 
ynkomsten is. Der binne ommers 
altyd bern en learlingen dy’t net 
beäntwurdzje oan de ferwachtingen 
fan âlden en mienskip. Ik mei hoopje 215 

dat soks sa bliuwt.  
(10) Fansels heart it ûnderwiis dernei 
te stribjen om bern, learlingen en 
studinten safolle mooglik by te 
bringen. In mear realistyske opfetting 220 

oer wat ûnderwiis wol of net ta stân 
bringe kin, soe lykwols in soad jild en 
enerzjy besparje en ús mienskip 
wizer meitsje. Boppedat soe der folle 
mear wurdearring wêze moatte foar 225 

minsken dy’t mei de hannen wurkje. 
Wy hawwe al dy hegeroplaten 
hielendal net nedich. Mocht ús dat 
net slagje, dan soe it takomstfisioen 
fan de opstân fan harren dy’t 230 

bûtensletten wurde, wolris wierheid 
wurde kinne, mei alle jammerdearlike 
gefolgen dêrfan. Wy hawwe dêr de 
ôfrûne jierren yn tal fan Europeeske 
stêden foarbylden fan sjoen. It is te 235 

hoopjen dat de brânstichtingen yn de 
Frânske banlieues net ús foarlân 
binne. 

 
naar: Pier Bergsma, De moanne 12 nr. 6, november 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  

noot 1 Frijheid, gelikensens en bruorskip. 
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Tekst 1  Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 

 
1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 

Alinea 1 
A beskriuwt it sintrale probleem. 
B yntrodusearret in saakkundige/ekspert. 
C jout in anekdoate. 
 

1p 2 Wêrom stiet ‘ûndersyk’ (r. 5) tusken oanhellingstekens?  
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
De volgende inleiding hoort bij de vragen 3 en 4. 
“de kâlde dûs fan krityk fan kollega’s” (r. 28-29) 

1p 3 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is hjir sprake? 
A It is in metafoar.  
B It is in personifikaasje. 
C It is in understatement.  
D It is irony.  

1p 4 Wat bedoelt de skriuwer mei de beskriuwing ‘de kâlde dûs’? 
  
Yn alinea 3 makket Piersma ûnderskied tusken ‘echte wittenskip’ en ‘net-
echte wittenskip’, dy’t by in soad belied as ûnderbouwing brûkt wurdt 
(r. 31-35). 

3p 5 Neam trije skaaimerken fan it bedriuwen fan echte wittenskip dy’t yn de 
alinea’s 4 en 5 neamd wurde.  
 

1p 6 Hoe sjocht Piersma it bedriuwen fan wittenskip yn alinea 4? 
A as ambachtlik  
B as ynspannend 
C as riskant  
D as ûnderdanich 
 

1p 7 Wêrom soe Piersma – mei it each op syn eigen fyzje op wittenskip – eins 
bliid wêze  moatte mei de hannelwize fan de media? 
 
“Elke stap ... oerein bliuwt.” (r. 106-112) 

1p 8 Jou de sin út alinea 4 dy’t mei dit tekstpart oerienkomt. 
 
“It proses fan it oanhâldend tsjin it ljocht hâlden fan ‘wierheden’ is fan grut 
belang yn it maatskiplik ferkear.” (r. 121-123) 

1p 9 Wêrom stiet ‘wierheden’ hjir tusken oanhellingstekens?  
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De volgende inleiding hoort bij de vragen 10 en 11. 
“It binne twa moaie foarbylden fan hoe’t it yn de wittenskip om en ta giet. 
It docht bliken, dat de oanfallen goed wurkje.” (r. 147-150) 

2p 10 Hokker twa foarbylden wurde bedoeld? 
2p 11 Jou foar elk foarbyld oan mei hokker krityk oanfallen wurdt. 

 
“bewenners fan de ivoaren tuorren” (r. 176-177) 

1p 12 Wa wurde dêr mei bedoeld?  
 

1p 13 Wat is de funksje fan it oanheljen fan Piersma syn eigen fakgebiet yn de 
alinea’s 13 en 14? 
It is in foarbyld fan hoe’t 
A it yn it ferline wolris ûntsettend misrûn is. 
B it net sûnder pynlike konklúzjes kin. 
C lêstige kwestjes tefoaren kommen wurde kinne. 
 

2p 14 Wat is it antwurd fan Piersma op de fraach dy’t yn de titel steld is? 
Antwurdzje mei ja of nee en ljochtsje it antwurd ta. 
Brûk foar de taljochting net mear as 20 wurden. 
 
 

Tekst 2  Wy binne net safolle fierder 

 
“Tegearre mei Le deuxième Sexe (De Twadde Sekse) fan Simone de 
Beauvoir joech dat boek de oanset ta de Twadde Feministyske Weach, 
dy’t duorre oant yn de jierren njoggentich.” (r. 10-15) 

2p 15 Ferklearje de titel fan it boek fan Simone de Beauvoir oan ’e hân fan twa 
aspekten dy’t yn de alinea’s 1 oant en mei 3 beskreaun wurde. 
 
Ut alinea 2 kin opmakke wurde wat in wichtich idee fan de earste 
Feministyske Weach wie dy’t neitiid gjin stân hold. 

1p 16 Neam it idee. 
 
“Mar ûnder de oerflakte wynt it har wat yn it liif om.” (r. 38-40) 

1p 17 Wat wurdt mei dy sin bedoeld? 
 
“‘In honger dy’t iten net sêdzje kin’”. (r. 40-41) 

1p 18 Wat bedoelt Betty Friedan mei ‘honger’? 
 

1p 19 Yn hokker opsicht komme it doel fan de Earste en it doel fan de Twadde 
Feministyske Weach oerien? 
Brûk net mear as 20 wurden. 
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3p 20 Set fjouwer ferskillen tusken 1963 (alinea 2) en no (alinea 3) foarinoar 

oer: 
 

1963 no 

  

  

  

  

Berop húsfrou  Minder froulju dy’t inkeld húsfrou 
binne  

 
1p 21 Wat is it ferbân tusken it tekstpart “Yntiid binne ... oer hat.” (r. 42-44) en 

de rest fan alinea 3 (r. 45-66)? 
A It is in konkludearjend ferbân.  
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjaand ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 

1p 22 Wat is it ferbân tusken it tekstpart “Sifers fan ... yn 1963.” (r. 51-66) en 
alinea 4? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in redenjaand ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“Is Friedan har dream dat froulju út eigen yntellektuële fearren fleane 
soenen en harrensels en harren geastlike fermogens ûnbehindere 
ûntwikkelje soenen, wol útkommen?” (r. 69-74) 

2p 23 Beäntwurdet de skriuwster fan dizze tekst, ôfgeande op de ynhâld fan 
alinea 4, de fraach befestigjend of ûntkennend? Ljochtsje it antwurd ta. 
 

1p 24 Wat is it ferbân tusken alinea 5 en alinea 6? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Deze inleiding hoort bij de vragen 25 en 26. 
Yn de alinea’s 5 oant en mei 7 leit de skriuwster út dat froulju noch hieltyd 
net foar fol yn it arbeidsproses meidwaan kinne. 

3p 25 Neam út dit tekstpart trije foarbylden dy’t neffens de skriuwster dizze 
stelling yllustrearje.  

1p 26 Jou de term dêr’t de skriuwster twa fan dy foarbylden mei omskriuwt. 
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Deze inleiding hoort bij de vragen 27 en 28. 
De skriuwster giet yn op de eftergrûn fan it hearskjende idee oer 
froulikheid troch ferklearringen fan Freud (alinea 8) en Swaab (alinea 9) te 
beskriuwen. 

1p 27 Yn hokker opsicht komme de ferklearringen fan Freud en Swaab oer de 
sekseferskillen oerien? 

2p 28 Wat is it (belangrykste) ferskil tusken de ferklearringen fan Freud en 
Swaab? 
 

1p 29 Sitearje de sin dy’t de haadgedachte fan de alinea’s 10 en 11 ferwurdet. 
 
“Sa’n ferhaal sil men hjoed-de-dei net gau mear opheine.” (r. 243-244) 

2p 30 Lis út op hokker ûnderskied tusken eartiids en no de skriuwster hjir doelt. 
 
Deze inleiding hoort bij de vragen 31 tot en met 33. 
De kearn fan de tekst, tusken ynlieding en slotalinea, kin mei 
ûndersteande kopkes yn trije opienfolgjende parten opdield wurde: 
diel 1: Ferliking mei tsjintwurdich 
diel 2: Mooglike ferklearringen  
diel 3: Fyzjes op de frou 

1p 31 By hokker alinea begjint diel 1? 
1p 32 By hokker alinea begjint diel 2? 
1p 33 By hokker alinea begjint diel 3? 

 
1p 34 Wat foar tekstsoarte is ‘Wy binne net safolle fierder’? 

A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
 

1p 35 Hokker fan de ûndersteande sinnen jout de haadgedachte fan de tekst it 
bêste wer?  
A Alhoewol’t it tinken oer de frou gâns feroare is, binne de 

arbeidspartisipaasje fan froulju en harren tagong ta it ûnderwiis yn 
ferliking mei fyftich jier ferlyn amper tanommen. 

B De arbeidspartisipaasje fan froulju en harren tagong ta it ûnderwiis 
binne yn ferliking mei fyftich jier ferlyn tanommen, mar it tinken oer de 
frou is yn essinsje amper feroare, dat froulju kinne har tsjintwurdich 
noch hieltyd net foldwaande ûntjaan. 

C De arbeidspartisipaasje fan froulju en harren tagong ta it ûnderwiis 
binne yn ferliking mei fyftich jier ferlyn tanommen, trochdat it tinken 
oer de frou gâns feroare is. 

D Froulju út de 21ste ieu kinne har folslein ûntploaie, sa’t bliken docht út 
harren hegere arbeidspartisipaasje en bettere tagong ta it ûnderwiis 
yn ferliking mei fyftich jier ferlyn. 

 

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 

 
Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 
 
(1) Wittenskip kin de boustiennen 
leverje om politike besluten op in 
ferstannige wize te ûnderbouwen. 
Spitigernôch kieze beliedsmakkers 
faak foar ‘ûndersyk’ op de koarte 5 

termyn en de dêrby hearrende 
rapportekultuer. Dat hat wer ta 
gefolch dat minsken erchtinkend foar 
wittenskip oer steane.  
(2) Heechlearaar trekfûgelekology 10 

Theunis Piersma kin it net faak 
genôch sizze: “Wittenskip is sa’n 
moai ynstrumint om oan wierheids-
fining te dwaan.” Krekt it wittenskiplik 
beneierjen is in wurkwize dêr’t it 15 

tefoaren kommen fan echte útgliders 
maksimaal by ûntwikkele is. Dêr kin 
elk fan profitearje. Dêrom steurt it 
him dat in soad fan wat as 
wittenskiplik ûndersyk presintearre 20 

wurdt, dy namme amper fertsjinnet. 
Benammen de polityk hat de 
oanwenst om politike besluten op dy 
wize wittenskiplik te kleurjen. Feiten 
en sifers binne belangryk, seit 25 

Piersma, mar as ûndersiken net 
ûnderwurpen binne oan de syktocht 
nei alternative ferklearringen en de 
kâlde dûs fan krityk fan kollega’s, dan 
ûntbrekt der wat wêzentliks.  30 

(3) Yn de eagen fan Piersma is net 
alles wat wittenskip hjit dat ek echt. 
Dochs beroppe beliedsmakkers 
harren meastentiids op dat soarte fan 
ûndersyk. “It liket oft nimmen mear 35 

wit wêr’t it wurd ‘wittenskip’ foar 
stiet.” Lêstendeis rûn er dêr by de 
rjochtbank yn Ljouwert wer tsjinoan 
by in diskusje oft der al of net sprake 
is fan in efterútgong fan de 40 

ljippepopulaasje. De provinsje berôp 
him op sifers dy’t stean soene as in 

hûs. Neat is minder wier, de 
ûnderbouwing fan it provinsjale 
belied mist krekt de wittenskiplike 45 

toets. En dat wylst echt wittenskiplik 
ûndersyk sa’n ôfgryslik moai 
ynstrumint is – ek foar boargers – om 
ta in foarm fan wierheidsfining te 
kommen. It proses is sekuer 50 

beskreaun en mei feilichheden 
omjûn. Dêr is eat nea samar wis yn 
te neamen. 
(4) Piersma nimt ús mei nei de 
wurkpleats fan it akademysk 55 

ûndersyk, nei wêr’t ûndersikers 
wurkje, harren befiningen duorjend 
bleatstelle oan krityk fan kollega’s en 
altyd op syk binne nei alternative 
ferklearringen. Foar ûndersikers is 60 

dat hiel gewoan. Krityk stiet oan de 
basis fan elke stúdzje. By eintsje-
beslút giet it om wurk dat de toets fan 
de krityk trochstean kin. Yn it Ingelsk 
hjit dat peer review. Dat wol sizze dat 65 

kollega’s besykje gatten te sjitten yn 
de analyzes en redenaasjes. Piersma 
makket in fergeliking mei in bakkerij: 
“Wy bakke wittenskiplike broadsjes.” 
(5) It is foar de wittenskippers in 70 

slopend proses. Yn de rin fan de tiid 
hat him in sterk stribjen nei iepenheid 
en earlikheid ûntwikkele. “Allinnich sa 
kinne wy de wierheid efterhelje.” De 
úteinlike útkomst fan sok soarchfâl-75 

dich ûndersyk resultearret yn in 
artikel yn in dêrta ornearre tydskrift. 
Faak is dat foar de leek net sûnder 
lijen nei te kommen. Dêr binne 
geastlike ynspanning en soms in 80 

fertaalslach foar nedich.  
(6) Dat proses is hiel wat oars as wat 
by in soad belied as ûnderbouwing 
brûkt wurdt. Neffens Piersma is 
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ûndersyk sûnder wittenskiplike 85 

metoade gjin wierheidsfining. Al tinke 
gâns minsken wol dat it wittenskip is. 
“Mar der wurdt mar in lyts stikje fan 
de metoade brûkt en sa’n oanpak is 
dêrtroch te koart troch de bocht.” It 90 

liket prachtich, mar lykas hurdfytsen 
en bankierjen bliuwt it fansels 
minskewurk. Sa giet it útsoarte wolris 
ferkeard, lykas by ûndersyksútkom-
sten fan Tilburg University nei it 95 

ûnderstelde ferbân tusken fleisiten en 
agressiviteit. Troch de wurking fan 
datselde systeem fan sûn erchtinken 
kaam it bedroch oan it ljocht en 
wienen de media der as earsten by 100 

om de hiele wittenskip op it matsje te 
roppen. Sy fergeaten dêrby lykwols 
te beneamen wat no krekt wol de 
kearn fan wittenskipsbeoefening is.  
(7) Wittenskip is krekt net it op ’e 105 

dolle rûs gûcheljen mei sifers. Elke 
stap dy’t ûndersikers sette, wurdt 
kritysk toetst troch harrensels en 
kollega’s. Hieltyd wer besykje sy 
dêrby útkomsten ûnderút te heljen. 110 

Allinnich sa kin der lang om let in 
resultaat komme dat oerein bliuwt. 
De wittenskip komt dus mei 
wierheden dy’t stean bliuwe oant it 
tsjindiel bewiisd is. Hoe moai 115 

útkomsten yn ’e earste opslach ek 
lykje, pas nei ferrin fan tiid en nei it 
hieltyd op ’e nij hifkjen fan it ferhaal 
kinne wy dy as ‘net te wjerlizzen’ 
beskôgje. 120 

(8) It proses fan it oanhâldend tsjin it 
ljocht hâlden fan ‘wierheden’ is fan 
grut belang yn it maatskiplik ferkear. 
Nim bygelyks de reäksje fan guon 
minsken op boadskippen dy’t se 125 

leaver net hearre. De oanwizingen 
foar de gedachte dat wysels debet 
binne oan de klimaatferoaringen dy’t 
ús bedriigje, wurde hieltyd sterker en 
dat komt allerhanne belangegroepen 130 

min út. Der wurdt dan ek alle war 

dien om de útkomsten fan it ûndersyk 
yn ’e kiif te setten. Klimaatwittenskip-
pers steane oanhâldend ûnder druk 
fan skeptisy, alhoewol’t se troch de 135 

wenstige wittenskiplike druk harren 
ferhalen hieltyd better ûnderbouwe. 
Op deselde wize binne biowittenskip-
pers oardel ieu nei Darwin noch altyd 
it mikpunt fan leauwige ûndersikers. 140 

Dy komme op grûn fan ûnderstelde 
hiaten yn de evolúsjeteory hieltyd 
wer mei nije krityk en dogge de 
útkomsten fan Darwin ôf mei de 
wurden dat syn teory ek mar in 145 

gewoane teory is.  
(9) It binne twa moaie foarbylden fan 
hoe’t it yn de wittenskip om en ta 
giet. It docht bliken, dat de oanfallen 
goed wurkje. Se twinge de witten-150 

skippers derta om net stil te sitten en 
om de teory op ’e nij tsjin it ljocht te 
hâlden. De evolúsjeteory is dêrtroch 
allinne mar sterker wurden. De 
klimaatwittenskip hat it dreger. 155 

Piersma ferklearret dat út it feit dat 
de útkomsten fan dy akademyske 
dissipline ek politike gefolgen hawwe 
kinne. Soks makket kwetsber. As de 
polityk it wittenskiplike ferhaal 160 

akseptearret, dan betsjut dat hiel wat. 
It hoecht jin net te fernuverjen dat der 
tsjinkrêften yn gong set wurde dy’t 
besykje om de útkomsten ûnderút te 
heljen. 165 

(10) It grutte publyk soe neffens 
Piersma mear fertrouwen yn de 
wittenskip hawwe kinne en mei mear 
soarch mei syn ferwurvenheden 
omgean moatte. De boarger krijt 170 

ûnôfhinklike ynformaasje net foar 
neat. Hy bepleitet beskerming foar de 
echte wittenskip: “Ik sjoch net in 
bettere wize om earlike antwurden te 
jaan.” Dat betsjut dat wy foarsichtiger 175 

omgean moatte mei de bewenners 
fan de ivoaren tuorren en dat se net 
yn de klauwen falle meie fan de 
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merk. Wy moatte wach wêze op it 
‘noflike boadskip’, op de koart-180 

amichheid fan de rapportekultuer. 
(11) By ‘fertochte’ rapporten freget 
Piersma altyd wa’t de ynhâld 
beoardiele hat en wêr’t en hoe’t de 
útkomsten fan it ûndersyk publisearre 185 

binne. Hy makket him dêr net populêr 
mei. Beliedsmakkers fine ûnôfhinklike 
wittenskippers mar lestich. Sy hawwe 
leaver rapporten fan ynstituten dy’t 
se ynterpretearje kinne sa’t it harren 190 

it bêste útkomt. Krekt dêrom is 
Piersma oanhâldend yn it spier by it 
ferdigenjen fan echte wittenskip. Hy 
wiist derop dat ûndersikers net inkeld 
minsken fan de krityk binne, mar ek 195 

fan de skôging, it neitinken. En dat is 
ek de muoite wurdich om te 
beskermjen. In foarbyld is Robbert 
Dijkgraaf, de natoerkundige dy’t 
direkteur waard fan it Institute for 200 

Advanced Study yn Princeton 
(Feriene Steaten). “Dy kin it moaie 
fan de wittenskip goed foar it 
fuotljocht bringe.” 
(12) Utsoarte mei de maatskippij 205 

freegje nei it nut fan wittenskiplik 
ûndersyk. De ûndersiker sels moat 
ek neitinke oer wat wol en wat net 
belangryk is. It is lykwols net oan de 
polityk om it antwurd te bepalen. Dy 210 

wol graach kontrolearje en stjoere. 
Piersma warskôget dêrtsjin: “Dat kin 
ferkeard útpakke.” De oerheid mei 
fragen stelle en de útkomsten 
kontrolearje wolle, mar de wittenskip 215 

mei dêr net mei politisearre wurde. 
Net alle ûndersyk hoecht lykwols op 
maatskiplike relevânsje beoardiele te 
wurden. Undersikers dy’t twongen 
wurde yn in foarskreaun ramt te 220 

wurkjen: dat soe de maatskippij net 
wolle moatte. It bringt it sykjen nei de 
wierheid yn gefaar. 
(13) Op syn eigen fakgebiet, de 
trekfûgelekology, besiket Piersma it 225 

ûndersyk út de ‘anekdoatyske’ sfear 
te heljen. It is in moai foarbyld fan 
wêr’t wittenskiplik ûndersyk foar 
tsjinnet. Soms liedt dat ta pynlike 
konklúzjes. Sa docht bliken dat 230 

fjirtich jier agrarysk natoerbehear 
wittenskiplik sjoen gjin besjen lije kin. 
Yn stikken raaigers krije jonge 
skriezen te min te iten. Se binne dan, 
omdat se benammen sykje om lytse 235 

ynsekten dy’t skraach te finen binne, 
in maklike proai foar rôfdieren.  
(14) Piersma is derfan oertsjûge dat 
ûndersikers wittenskiplik ûnderboud 
sjen litten hawwe dat de kâns op 240 

oerlibjen fan jonge skriezen grutter is 
as se libje yn gerslannen mei in soad 
krûdplanten en as it wetterpeil heger 
is as no it gefal is. De folgjende stap 
is om it belied dat soks yn praktyk 245 

bringt, kritysk te folgjen. Groeie de 
populaasjes greidefûgels wer en út 
hokker lân komme de fûgels dy’t foar 
dy groei soargje? “Goed sjen en 
trochgean mei hifkjen. Dêr hat de 250 

boarger rjocht op.” 

 
naar: Nico Hylkema, Leeuwarder Courant, 16 maart 2013 
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Tekst 2 

 
Wy binne net safolle fierder 
 
(1) Yn 1963 publisearre Betty 
Friedan har boek The Feminine 
Mystique (De Mystike Frou). Se 
skreau oer de ûnfrede dy’t froulju 
fielden wannear’t se inkeld libben 5 

foar de man, de húshâlding en de 
bern. “Ik bin altyd de mem fán of de 
frou fán, en noait mysels”, fertelt ien 
fan de froulju dy’t Friedan ynter-
viewde foar har boek. Tegearre mei 10 

Le deuxième Sexe (De Twadde 
Sekse) fan Simone de Beauvoir 
joech dat boek de oanset ta de 
Twadde Feministyske Weach, dy’t 
duorre oant yn de jierren njoggentich.  15 

(2) It is 1963 en de ideeën fan de 
Earste Feministyske Weach - fan 
1870 oant 1920 - binne in aardich ein 
fuortsakke. Famkes geane net nei de 
hegeskoalle of universiteit om harren 20 

geast te ferrykjen mei kennis of om it 
fûnemint foar in karriêre te lizzen, se 
geane derhinne om in man te finen. 
Trouwe is it haaddoel, it leafst sa 
jong mooglik, want se binne ôfgryslik 25 

benaud om in âld frijster te wurden. 
Fan de Amerikaanske froulju is de 
helte foar it tweintigste libbensjier 
troud. In stationwein fol bern is it 
ideaal, dus dy jonge breiden krije de 30 

iene poppe nei de oare. Bûten de 
doar wurkje dogge se net, want 
harren berop is ‘húsfrou’. Tydskriften 
en televyzje sketse it libben fan de 
lytsboargerlike húsfrou as in idylle. 35 

De jimmer tefreden frou fynt de 
djipste ferfolling yn libje foar 
húshâlding, man en bern. Mar ûnder 
de oerflakte wynt it har wat yn it liif 
om. “In honger dy’t iten net sêdzje 40 

kin”, neamt Friedan dat.  

(3) Yntiid binne wy fyftich jier fierder. 
De wrâld fan no is in oarenien as dy 
fan de froulju dêr’t Friedan it oer hat. 
In Twadde Feministyske Weach hat 45 

west, dêr’t froulju in werferdieling fan 
húshâldlik wurk easken en lykwear-
dige tagong ta heger ûnderwiis en 
arbeidsmerk. Fammen geane langer 
net nei de universiteit om oan de 50 

man te reitsjen. Sifers fan it Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) litte 
sjen dat hjoeddeiske froulju yn 
Nederlân om harren tritichste hinne 
trouwe en it earste bern krije as se 55 

trochinoar 29,4 jier binne. En dat is 
alderminst it begjin fan in station-
wein fol neiteam: de gemiddelde frou 
set 1,76 soannen en dochters op ’e 
wrâld. Mear as sechtich prosint fan 60 

de froulju hat in baan (tsjin trijefjirde-
part fan de manlju). Mar tweintich 
prosint fan de memmen mei lytse 
bern wurket net of hast net. Húsfrou-
lju binne moai wat seldsumer as yn 65 

1963. 
(4) Dy sifers bedekke wat der sûnt 
The Feminine Mystique itselde 
bleaun is. Is Friedan har dream dat 
froulju út eigen yntellektuële fearren 70 

fleane soenen en harrensels en 
harren geastlike fermogens 
ûnbehindere ûntwikkelje soenen, wol 
útkommen? Mar in fjirdepart fan de 
froulju wurket foltiids; by manlju is dat 75 

81 prosint. De measte memmen 
hawwe dan ek sa’n lytse baan dat in 
serieuze karriêre-opbou der net yn 
sit. Yn 1980 wurken se in foech seis 
oeren wyks bûten de doar, yn 2005 80 

hast santjin oeren. 
(5) Meidwaan yn it arbeidsproses is 
wol oanwûn, jawis, mar ek wer net in 
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ôfgryslik soad. De oarsaak is lichtwol 
dat der krekt ûnder de oerflakte yn de 85 

lêste fyftich jier net safolle feroare is. 
Sa skreau Friedan dat it lestich wie 
foar jonge froulju om foarút te 
kommen op de arbeidsmerk fanwege 
“subtile diskriminaasje fan froulju, om 90 

noch mar net te praten oer de 
sekseferskillen yn lean”. Dêrmei 
stipte se twa noch altyd aktuële 
punten oan. Yn 2013 melde it CBS 
dat froulju (korrizjearre foar ûnder-95 

fining, oplieding, leeftyd en funksje) 
fyftjin prosint minder fertsjinnen as 
manlju. Subtile diskriminaasje bestiet 
noch hieltyd. Yn in Sweedsk 
ûndersyk waard oan manlike en 100 

froulike wittenskippers frege om op in 
plak as ûndersiker oan in universiteit 
te sollisitearjen. Ofgeande op harren 
publikaasjes yn fakblêden - in rûnom 
yn de akademyske wrâld akseptearre 105 

objektive mjitte foar kompetinsje - 
wienen beide seksen like geskikt. 
Mar de leden fan de sollisitaasje-
kommisje tochten dêr oars oer: sy 
beoardielen de froulju konsekwint as 110 

minder goed. De bêste frou, wat de 
publikaasjes oanbelange, waard like 
kundich achte as de minste man.  
(6) Yn it bedriuwslibben is it net oars. 
Sa krigen topmanagers sabeare 115 

sollisitaasjebrieven tastjoerd. Wie 
sa’n brief ûnderskreaun mei ‘James’, 
dan wienen se posityf oer de 
kandidaat. Hie in ‘Jenna’ krekt itselde 
brief ûndertekene, dan wie it 120 

entûsjasme fier te sykjen. It ferskil sit 
him neffens wittenskippers yn ûnbe-
wuste foaroardielen en stereotypen: 
in frou dy’t itselde kin en docht as in 
man, wurdt as ûnfroulik sjoen, as in 125 

bitch. En in frou dy’t net itselde kin en 
docht as in man, is gewoanwei net 
geskikt foar de wurkflier, lit stean foar 
in liedingjaande funksje. 

(7) It resultaat fan dy diskriminaasje 130 

wurdt it dúdlikst sichtber yn de top 
fan organisaasjes. Sa is mar 14,8 
prosint fan de heechleararen frou. En 
by de fiifhûndert grutste bedriuwen 
yn Nederlân besteane de Rieden fan 135 

Bestjoer en de Rieden fan 
Kommissarissen respektivelik foar 
4,3 en 9,0 prosint út froulju. Fan de 
folslein lykweardige tagong ta de 
arbeidsmerk dy’t de Twadde-140 

Weachfeministen sa mei ynmoed 
winsken, is ynearsten dan ek gjin 
sprake. 
(8) It idee fan froulikheid dat de 
grûnslach is fan de stereotypen, 145 

foaroardielen en subtile diskrimi-
naasje kaam fuort út de tinkwrâld fan 
de psycho-analitikus Sigmund Freud 
(1856-1939). Froulju dy’t mear út it 
libben helje woenen, hienen neffens 150 

Freud lest fan penisoergeunst: de 
klap dy’t folget as in lyts famke foar it 
earst ûntdekt dat se in essinsjeel 
ûnderdiel mist. Dy klap is sa grut, dat 
de froulike geastlike fermogens 155 

harren net folslein ûntwikkelje. Ek al 
kin de wûne in bytsje hielje, hielendal 
goed komt it noait. Neffens Freud 
bliuwt de frou har hiel libben lang in 
“homme manqué”, in man oan wa’t 160 

wat ûntbrekt. Geskikt as húsfrou en 
mem, mar fierder … nee.  
(9) Tsjintwurdich wurdt derfan útgien 
dat froulju in bepaalde doasis testos-
teron misse. Yn de megabestseller 165 

Wij zijn ons brein, ferskynd yn 2010, 
leit neurobiolooch Dick Swaab út 
hoe’t soks sit. “Tusken de seisde en 
de tolfde wike fan it swier-wêzen 
ûntwikkelje de geslachtsorganen fan 170 

it bern harren yn manlike of froulike 
rjochting troch de oan- of de 
ôfwêzichheid fan testosteron. Dêrnei, 
yn de twadde helte fan it swier-
wêzen, differinsearje de harsens 175 

harren yn manlike of froulike 

Pagina: 84Voor 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).



 

 VW-1017-a-15-1-b 7 / 8 lees verder ►►►

rjochting, trochdat it jonkje dan in pyk 
testosteron produsearret en it famke 
net.” Dat hat neffens Swaab in 
dúdlike funksje: sa wurdt it brein al 180 

foar de berte programmearre “om ús 
ta te rieden op ús lettere rol yn de 
maatskippij, lykas op it mem-wêzen 
by it famke en op it fjochtsjen en 
mear technyske saken by it jonkje”. 185 

(10) Hoe komt it dochs dat froulju 
harren sa’n beheinde fyzje op de frou 
oanprate lieten en no noch litte, dêr’t 
froulikheid hast allinne definiearre 
wurdt oan de hân fan it mem-wêzen? 190 

Fyftich jier lyn socht Friedan om it 
antwurd yn de media: de frouljus-
blêden etalearren it lok fan de 
húsfrou, dy’t alhiel yn ’e besnijing wie 
fan ruften, wask en strikersguod. 195 

Froulikheid waard rûnom opheve yn 
artikels as ‘Froulikens begjint thús’, 
‘Dokters prate oer boarstfieding’ en 
‘Itensiede is foar my poëzij’. “Gjinien 
koe it him yn it sin bringe dat froulju 200 

de kapasiteiten en fyzje hienen fan 
steatslju, dichters en natoerkundi-
gen”, skriuwt Friedan. En: “Ofgeande 
op de frouljusblêden fan no liket it 
derop dat konkrete details fan it 205 

libben fan froulju nijsgjirriger binne as 
harren gedachten, harren ideeën, 
harren dreamen.” Likemin repten de 
frouljusblêden oer de grutte kwestjes 
fan eartiids: gjin wurd oer Fidel 210 

Castro’s revolúsje op Cuba, de 
reuzesprongen yn de bemanne 
romtefeart of de emansipaasje fan 
swarte Amerikanen. Ynstee dêrfan 
skreaunen de frouljusblêden yn de 215 

jierren fyftich en sechtich oer moade, 
kosmetika, ôfslankje, ynterieur, 
psychology, sûnens, bekende 
minsken, bern en relaasjes.  

(11) Blêdzjend troch de frouljus-220 

blêden fan 2012 liket it wol as hat der 
nea sprake west fan in Twadde 
Feministyske Weach. In frou is noch 
hieltyd yn it foarste plak frou en pas 
yn it twadde plak minske. Fansels, de 225 

tagong ta de arbeidsmerk en it 
ûnderwiis is stikken better. Der binne 
folle mear froulju dy’t wurkje. Mar it 
idee fan froulikheid is noch fierhinne 
itselde as doe’t Betty Friedan The 230 

Feminine Mystique skreau: sêft, tear, 
moai. In mem, in oare helte, in 
húsfrou. 
(12) Yn 1963 tekene Betty Friedan it 
ferhaal op fan in studinte fan wa’t hiel 235 

wat ferwachte wurde mocht. Sy stie 
op it punt fan karriêremeitsjen yn it 
kankerûndersyk. “Ik hold fan witten-
skiplik wurk, mar ik miste sa’n soad 
dingen. Ik realisearre my dat ik net sa 240 

serieus wêze moast. Ik soe nei hûs ta 
gean en wurkje yn in warehûs, oant 
ik trouwe soe.” Sa’n ferhaal sil men 
hjoed-de-dei net gau mear opheine. 
De kankerûndersykster soe no earst 245 

trouwe en dan, swier fan har earste 
bern, nei wat keukentafeloerlis mei 
har man, beslute dat se tenei yn 
dieltiid fierder wurkje woe. “Want 
oars mis ik sa’n soad dingen.” 250 

(13) De grutte fraach dy’t it boek fan 
Betty Friedan no noch foar froulju 
hat, is dizze: jout de nije ‘mystyk’ fan 
de knappe, moadieuze, húslike, 
parttime wurkjende mem foldwaande 255 

romte foar de frou om harsels folslein 
ûntjaan te kinnen? Is it antwurd ja, 
dan is de Twadde Feministyske 
Weach in súkses. Is it antwurd nee, 
dan moatte wy as de wjerljocht op ’e 260 

nij fjochtsje foar de befrijing fan de 
frou. 

 
naar: Asha ten Broeke, Trouw, 25 mei 2013 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 
 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2014 
tijdvak 1 

maandag 26 mei 
13.30 - 16.00 uur 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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  Fryslân: it bêste lân of it bêste merk fan d’ ierde? 

 
1p 1 Hoe wurdt it ûnderwerp fan de tekst yn alinea 1 ynlaat? 

Yn alinea 1 wurdt 
A in foarbyld fan in mediahype jûn.  
B in gearfetting fan de rest fan de tekst jûn. 
C in konklúzje foarôf jûn. 
D in pakkende útspraak oer it sintrale tema jûn. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken alinea 1 en alinea 2? 
A It is in ferlykjend ferbân. 
B It is in konkludearjend ferbân. 
C It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 

1p 3 Fan hokker bysûnder taalgebrûk is yn it tekstpart “Pleiten fan ... berikt 
hienen.” (r. 44-48) sprake? 
A It is in hyperboal. 
B It is in metafoar. 
C It is in personifikaasje. 
D It is sarkasme. 
 

1p 4 Lis út wat it ferbân is tusken it sinpart “It publike ... yn 
ienrjochtingsmonologen” (r. 41-43) en de sin “Krityske en ... soere 
sechstigers” (r. 61-67). 
 
Krityske en skeptyske lûden wurde neffens de skriuwer ferbûn mei 
synisme (r. 61-64). 

2p 5 Hokker twa sinparten ûnderstreekje dat ûnderstelde synisme? 
 

1p 6 Om hokker reden woe de kultuerdeputearre de saak wat delbêdzje  
(r. 77-78)? 
 
Dizze ynlieding heart by de fragen 7 en 8. 
“De ferklearring dêrfoar leit benammen yn de hege ferwachtingen fan de 
impact en de ekonomyske opbringsten dy’t him om de titel fan European 
Capital of Culture hinne foarme hawwe.” (r. 93-98) 

2p 7 Wat hâlde dy hege ferwachtingen yn? 
Helje dyn antwurd út alinea 6. 

1p 8 Wurde dy hege ferwachtingen neffens de skriuwer altyd wiermakke? 
Motivearje dyn antwurd.  
 
Yn alinea 9 wurde trije tsjinstellingen neamd yn it omgean mei de Fryske 
identiteit tusken earder en no. 

2p 9 Jou dy trije tsjinstellingen en brûk dêrby de wurden ‘earder’ en ‘no’. 
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“De lêste jierren hat geografyske marketing him ûntjûn fan it promoaten 
fan in stêd of regio ta it meitsjen en oanskerpjen fan in winsklike 
identiteit.” (r. 148-152) 

3p 10 Beskriuw yn eigen wurden de ûntwikkeling dy’t de skriuwer yn alinea 10 
útienset. Jou dêrby oan: 
 hoe’t de situaasje earder wie; 
 hokker neidiel sjoen waard; 
 hoe’t de situaasje no is. 
 

1p 11 Wat seach Kiestra as úteinlik gefolch fan dat ‘oanfretten’ fan it Frysk-
eigene troch de opkommende yndustry (alinea 11)? Basearje dyn antwurd 
op alinea 11.  
 

2p 12 Omskriuw yn eigen wurden wat de troch de skriuwer ûnderstelde 
tsjinstelling is tusken it sizzen en dwaan fan Jukema. Basearje dyn 
antwurd op de alinea’s 12 en 13.  
Brûk net mear as 45 wurden. 
 
Dizze ynlieding heart by de fragen 13 en 14. 
De tekst kin opdield wurde yn fjouwer parten mei de neikommende 
dielûnderwerpen: 
1 Diskusje yn it kader fan it tarieden fan KH2018 
2 Eftergrûn fan de diskusje 
3 (Utlis fan) it begryp regiopromoasje yn ’e Fryske kontekst 
4 Regiopromoasje yn de plannen foar KH2018 

1p 13 By hokker alinea begjint diel 2? 
1p 14 By hokker alinea begjint diel 4? 

 
2p 15 Hoe soe de skriuwer de fraach yn de titel foar himsels beantwurdzje? 

Motivearje dat antwurd mei in sitaat. 
 

1p 16 Wat foar tekstsoarte is ‘Fryslân: it bêste lân of it bêste merk fan d’ ierde’?  
A It is in redenearring. 
B It is in skôging. 
C It is in útiensetting. 
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Tekst 2  De held moat weromkomme 

 
1p 17 Hoe wurdt it ûnderwerp fan de tekst yn it tekstpart fan alinea 1 oant en 

mei 3 ynlaat?  
Yn it tekstpart fan de alinea’s 1 oant en mei 3 wurdt 
A de konklúzje foarôf jûn.  
B de oanlieding foar it artikel jûn. 
C in gearfetting fan de rest fan de tekst jûn. 
D in tal anekdoaten jûn. 
 
Neffens Drees-biograaf Hans Daalder kin men mei ferhalen sa as dy út 
alinea 1 wol in boek skriuwe. (r. 12-15) 

1p 18 Sitearje út de alinea’s 2 oant en mei 4 de sin dêr’t de skriuwer yn 
ornearret dat ferhalen oer Drees boustiennen foar in libbensbeskriuwing 
wêze kinne. 
 

1p 19 Wat is it ferbân tusken “Hy wie ... de boarger” (r. 25-28) en “Soberheid wie 
in morele plicht” (r. 28-29)? 
A It is in konkludearjend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
Understeande ynlieding heart by de fragen 20 en 21. 
Yn r. 56-59 stiet dizze stelling: 
“No ja, men sil der altyd wat fan opstekke, mar dan benammen fan 
watfoar in ferskriklik lân Nederlân is.”  

1p 20 Op hokker wize besiket de skriuwer dizze stelling te ûnderbouwen yn de 
alinea’s 4 oant en mei 6? 
A troch feiten te neamen 
B troch him te beroppen op literatuer 
C troch morele arguminten te jaan 
D troch syn eigen (deistige) befiningen te beskriuwen 

1p 21 Hokker type argumint brûkt de auteur om dy stelling te ûnderbouwen yn 
alinea 7?  
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 
 

2p 22 Wat is de opbou fan it tekstpart “Faaks waard ... en skandaal.” (r. 59-71) 
yn alinea 4?  
Beneam de sinnen mei de begripen argumint, konklúzje, stelling en 
subargumint. 
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“...mar tsjintwurdich doocht der net in soad mear fan.” (r. 61-62) 
2p 23 Neam de trije foarbylden dy’t de skriuwer yn de alinea’s 4 en 5 jout by 

dizze bewearing.  
 

It byld dat yn de skiedskriuwing sketst wurdt fan Jan Pieterszoon Coen is 
de lêste tiid feroare (alinea 7). 

1p 24 Sitearje it argumint fan de skriuwer om de resinte negative fyzje op Coen 
te relativearjen. 
 

1p 25 Wat is it ferbân tusken de alinea’s 9 en 10? 
A It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân. 
 
“En om de histoaryske kearnfraach ‘wa binne wy’ te ferfangen troch ‘wat 
bin ik’, sa’t yn it rapport suggerearre wurdt, is slimmer as fan ’e rein yn ’e 
drip komme.”(r. 155-159) 

2p 26 Lis út wat bedoeld wurdt mei it ferfangen fan ‘wa binne wy’ troch ‘wat bin 
ik’.  
 

“Alles wurdt dien om tefoaren te kommen dat der in ferhaal ferteld wurdt 
oer de dingen dy’t minsken ferbine,” (r. 160-163) 

1p 27 Wêrom wurdt dat neffens de skriuwer dien?  
 
Dizze ynlieding heart by de fragen 28 en 29. 
“Niisneamde Van Deursen hat yn syn fraai minyportret fan Michiel de 
Ruyter wiisd op de oanstriid om hieltyd wer op ’e nij ekskuses oan te 
bieden út namme fan de foarâlden foar de ferskriklike wandieden dy’t mei 
opsetsin en moedwillich begien binne.” (r. 173-180) 

2p 28 Lis út hokker rol grutskens en skamte hjirby spylje neffens de skriuwer. 
Helje dyn antwurd út alinea 12. 

2p 29 Is Van Deursen it iens mei dy oanstriid om ekskuses oan te bieden? 
Basearje dyn útlis op alinea’s 12 oant en mei 14.  
 

1p 30 Hokker stylfiguer is “Skamte as ferpakte grutskens” (r. 190)?  
A eufemisme 
B hyperboal 
C irony 
D paradoks 
 
 
Sjoch foar de lêste fragen de folgjende side. 
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“Foar heal jild, dat dan wol wer.” (r. 225-226). 
1p 31 Lis út wat de skriuwer mei dy sin bedoelt. 

 
Understeande ynlieding heart by de fragen 32 en 33. 
It begryp ‘held’ kin ûnder mear definiearre wurde as: 
1 in dapper kriichsman  
2 immen dy’t net bang is  
3 immen dy’t respekt ôftwingt 

1p 32 Hokker definysje(s) slacht / slagge neffens alinea 14 op seehelden lykas 
Tromp, De Ruyter en Piet Hein?  

1p 33 Hokker definysje slacht neffens de alinea’s 1 oant en mei 3 op Willem 
Drees? 
 

1p 34 Wêrom sitte de âlderwetske histoaryske helden yn in skûlplak? (alinea 
16). 
 

1p 35 “... sy binne dêrfan it haadgerjocht.” (r. 246). 
Fan hokker bysûnder taalgebrûk is hjir sprake? 
A Der is sprake fan in hyperboal. 
B Der is sprake fan in metafoar. 
C Der is sprake fan in personifikaasje. 
D Der is sprake fan irony. 
 

1p 36 Hokker soarte tekst is dit?  
A redenearring 
B skôging 
C 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 

 
Fryslân: it bêste lân of it bêste merk fan d’ ierde? 

 
Us provinsje liket bedarre yn in aloan duorjende prakkesaasje oer syn identiteit: 
taal, lânskip, ferline en folksaard. Dy tophannelsmerken fan it Frysk-eigene spylje 
in hieltyd wichtiger rol yn it tinken fan bestjoerders, marketeers en managers. 
Tagelyk is, lykop rinnend mei in mondiale trend, ‘it bêste lân fan d’ ierde’ feroare 
fan lân yn merk (yn it Ingelsk ‘brand’). 
 
(1) “Kultuer en identiteit, dat bin ik 
sels. Frysk-wêze yn in wrâld dy’t 
feroaret en Frysk-wêze yn kontakt 
mei de wrâld, dêr giet it om”, sa 
omskreau Jannewietske de Vries de 5 

kearn fan de Fryske ambysje yn de 
race om de titel Kulturele Haadstêd 
fan Europa 2018. It entûsjasme fan 
de kultuerdeputearre, dat yn goede 
en minne tiden hieltyd oerein bleau, 10 

typearre de tariedingen op Kulturele 
Haadstêd 2018 (KH2018). It projekt 
rôp mediahypes en tsjinstellingen op 
en drige mear as ien kear te mis-
learjen. 15 

(2) Yn in soms sterk oansette 
oertsjûgingskampanje liet kultuer-
deputearre De Vries gjin momint foar-
bygean om de Kulturele Haadstêd 
foar te stellen as in “sprong yn de 20 

takomst” en as in kâns om “ússels op 
’e nij út te finen”. Pleitbesoargers 
krigen in poadium by de regionale 
parse of treden nochris op as yn-
sprekker by de krusjale steate-25 

kommisje fan 7 desimber 2011, dy’t 
oer it trochgean fan KH2018 kedize 
moast. Toerismepromoator Albert 
Hendriks woe mei in eksplisyt oan 
“alle tsjinstanners” rjochte petysje 30 

sjen litte dat de Fryske toerisme- en 
rekreaasjewrâld ek “vierkant achter 
mevrouw De Vries’ streven staat”. 
(3) Om dy tiid hinne ferskynde 
ynienen in nije garde fan kultuer-35 

makkers op it toaniel: de 
Koöperaasje 2018, dy’t him presin-

tearre mei in manifest fan optimisme 
en de belofte om him oan de ynhâld-
like útwurking fan it ‘Bidbook’1) te 40 

binen. It publike debat wie yndertiid 
‘alhiel oerémis’ en ûntaarde yn 
ienrjochtingsmonologen oer en wer. 
Pleiten fan foarstanners krigen in 
benei apokalyptyske lading dy’t 45 

suggerearre dat wy in krusjaal 
momentum yn de Fryske skiednis 
berikt hienen. Foar ús lei de wiswier 
histoaryske útdaging om de Fryske 
kultuer en identiteit op ’e nij út te 50 

finen. Wy moatte in mentaal fer-
oaringsproses oangean dêr’t de 
ynset neat minder is as in folsleine 
selsfernijing. It al of net slagjen fan 
dat proses – dat him los liket te 55 

sjongen fan in konkrete kandidaat-
stellingsproseduere foar Kulturele 
Haadstêd – soe it takomstich lot fan 
ús provinsje beskiede. Wysels en ús 
bern steane op it spul, koartsein. 60 

(4) Krityske en skeptyske lûden oer 
dy histoaryske kâns waarden delset 
as it synisme fan beropsmjittige 
pessimisten of oantsjut yn de kon-
tekst fan in ûndersteld generaasje-65 

konflikt tusken entûsjaste jongerein 
en soere sechstigers.  
Der ûntstie tamtam oer it stik fan 
Tresoar-direkteur Bert Looper yn de 
Leeuwarder Courant, dêr’t er KH2018 70 

in histoaryske legitimearring yn jaan 
woe. En efter de provinsjale 
takomstambysjes fermoede dichter 
en publisist Eeltsje Hettinga sels in 
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“nochal kwealik rûkende folks-75 

nasjonalistyske ideology”. 
(5) Om de saak wat del te bêdzjen 
ferklearre kultuerdeputearre De Vries 
by de presintaasje fan Hettinga’s 
pamflet mei klam dat sy mei folks-80 

nasjonalisme neat te krijen hawwe 
woe: “Ik wol de ienentweintichste ieu 
yn sûnder yn âlde refleksen te fer-
fallen; ik haw neat mei sok tinken en 
ideologyen dy’t dêroan ferbûn binne.” 85 

Mar wat is der dan ál te rêden mei ús 
provinsje? Wat besielet ús bestjoer-
ders en beliedsmakkers, harren 
eksterne projektútfierders en pleit-
besoargers om sa’n oerdreaun ge-90 

wicht ta te kennen oan de Kulturele 
Haadstêd? 
(6) De ferklearring dêrfoar leit be-
nammen yn de hege ferwachtingen 
fan de impact en de ekonomyske 95 

opbringsten dy’t him om de titel fan 
European Capital of Culture hinne 
foarme hawwe. Hoewol’t de lange-
termyneffekten foar elke stêd en 
regio hiele einen útinoar rinne, binne 100 

bestjoerders oeral yn Europa de 
Kulturele Haadstêd begûn te sjen as 
in kroade foar stedsfernijing, 
kulturele ynnovaasje, ekonomyske 
groei en oanhâldende imagoferbet-105 

tering. Benammen troch it sukses fan 
Glasgow (1990) en Kopenhagen 
(1996) mienden sy hieltyd mear dat 
keunst, kultuer en identiteit belang-
rike ynstruminten wêze kinne by it yn 110 

de merk setten fan de eigen stêd of 
regio foar mooglike toeristen, be-
driuwen en ynvestearders. Sa-
dwaande is de titel fan Kulturele 
Haadstêd fan Europa fan in kulturele 115 

manifestaasje op himsels, aloan 
feroare yn in bestjoerskundige tover-
formule foar geografyske marketing-
doeleinen. 
(7) No is troch de oerheid stjoerde 120 

regiopromoasje yn Fryslân net nij. Al 

yn de jierren sechstich en santich 
besocht de saneamde Industriali-
satieraad der Friese Kernen om de 
byldfoarming fan Fryslân te feroarjen, 125 

ûndernimmers te ynteressearjen en 
tsjinwicht te jaan oan de ivige konkur-
rint Grinslân. By de oprjochting fan 
dat propagandaburo yn 1959 ûnder-
skreau de Leeuwarder Courant de 130 

needsaak “dat der in oar byld fan 
Fryslân opboud wurdt. De stream fan 
ferhalen oer leechrinnende doarpen 
en doarpske moardsaken sille se net 
keare kinne (...), mar se kinne der al 135 

eat foaroer sette yn de sin fan de 
treflike slachsin ‘Yn en op Fryslân 
kinne jo bouwe’, sa as no barre sil.” 
(8) De LC-redaksje koe doe noch net 
witte dat sels doarpske moardsaken 140 

yn de foarm fan de televyzjesearje 
Moordvrouw yn 2011 as Fryslân-
promoasje ynset wurde soenen. 
Want wat yn Nederlân yn 1989 begûn 
mei de suksesfolle kampanje ‘Er gaat 145 

niets boven Groningen’, is wilens in 
booming business dêr’t gjin stêd, 
regio of lân mear foarwei kin. De 
lêste jierren hat geografyske marke-
ting him ûntjûn fan it promoaten fan 150 

in stêd of regio ta it meitsjen en oan-
skerpjen fan in winsklike identiteit.  
(9) De Fryske identiteit is dêrom net 
langer in eksklusive saak foar de 
Friezen sels, mar earder noch in 155 

middel om de oandacht op in konkur-
rearjende wrâldmerk te lûken. Wêr’t 
de Fryske beweging syn oanjagers 
fûn yn de rûnte fan boargerlike yn-
tellektuelen, dêr hat de Fryske nation 160 

branding syn Club Diplomatique fan 
ûndernimmers dy’t in ambassadeurs-
funksje foar de regio spylje wol. It is 
dy werdefinysje fan de Fryske identi-
teit yn merktermen dy’t nation 165 

branding fan it klassike nasjonalisme  
ûnderskiedt. 
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(10) It Fryske proses fan nation 
branding waard min ofte mear yn 
gong set troch ‘Fryske Fiersichten’,  170 

it grutte debat oer de takomst fan 
Fryslân dêr’t it provinsjebestjoer yn 
de hjerst fan 2006 de foarstap ta die. 
Ien fan de ynsichten dy’t út it 
takomstdebat nei foaren kaam, wie 175 

dat Fryslân wol in sterke regionale 
identiteit hat, mar nochal iensidich 
ferbûn wurdt mei lânskip, rekreaasje 
en sport. Der moast wurke wurde oan 
in imago fan in eigentiidsk, oantreklik 180 

Fryslân dat ek op it mêd fan kultuer, 
kennis en ynnovaasje net efterbleaun 
is. Dy needsaak ta it fermerkjen fan 
Fryslân waard troch it provinsjehûs 
oernommen as strategysk 185 

takomstbelied. Der moast in Frysk  
‘I AMsterdam’ ûntwikkele wurde, in 
helder merkkonsept (of leaver sein: 
Fryske siel, Frysk DNA) opboud út 
kearnwearden as de minsklike mjitte, 190 

betrouberens en trochsettings-
fermogen. It konsept is yndertiid 
troch promoasjeburo Fryslân 
Marketing yn de praktyk brocht mei 
de kampanje ‘Fan Fryslân’. 195 

(11) It grutte tal ferwizingen nei de 
‘siel fan Fryslân’ en it ‘Fryske DNA’ 
typearje de taal fan nation branding. 
It binne trendy metafoaren fan wat 
earder ferstien waard ûnder it Frysk-200 

eigene. Yn in fraachpetear fan 1970 
beneamde de boeredichter Douwe 
Kiestra de taal, it folksaard, it lânskip 
en de agraryske breawinning as de 
wichtichste eleminten fan it Frysk-205 

eigene, dat yn syn eagen it Fryske 
folk útmakke. Hy seach dat it Frysk-
eigene oanfretten waard troch de 
opkommende yndustry: “De yndustry 
hat no ienkear in nivellearjende út-210 

wurking op de minsken”, fersuchte er. 
(12) As wy no wer sjogge nei de 
groep dy’t de plannen foar KH2018 
útwurkje wol, dan falt op dat dy foar it 

grutste part bestiet út ‘werom-215 

kommers’. Sy hawwe har wer mei 
opsetsin yn Fryslân nei wenjen set 
nei in koarte of langere tiid om utens. 
Sa nimt Koöperaasjelid en arsjitekt 
Nynke-Rixt Jukema lokale en 220 

kultuerhistoaryske faktoaren as 
útgongspunt yn har wurk en set sy 
har regionalisme eksplisyt foar it 
globalisme fan in Rem Koolhaas2) 
oer. Yn de Koöperaasje wurdt ek 225 

neitocht oer it trochbrekken fan it 
Fryske taalminderweardichheidskom-
pleks. Dêr sprekt in frisse, nije sels-
bewustens fan de perifery út dy’t 
himsels ta sintrum ferheffe wol. 230 

(13) Op in oar stuit lei Nynke-Rixt 
Jukema foar de kamera fan Fryslân 
DOK út wêrom’t wy net oan de 
‘global ratrace’ mei hoege te dwaan: 
“Krekt as wy ússels better kenne en 235 

folle mear nei ússels sjogge en dêr 
ek ús krêft út helje, dan tink ik dat wy 
in unike omjouwing skeppe kinne.” 
Har oantrunen is oprjocht útnoeg-
jend, mar tagelyk is dy mentale 240 

weroriïntaasje yn tsjinspraak mei it 
ferbân dêr’t dy weroriïntaasje yn 
úttekene wurdt: in dwylsinnige stêde-
kompetysje en in fermerkingsproses 
dat de Fryske identiteit werombringt 245 

ta de essinsje fan symboalen en 
kearnwearden. Dat docht gjin rjocht 
oan it ferskaat oan al of net Fryske 
identiteiten fan de bewenners fan ús 
provinsje. Dichter en publisist Abe de 250 

Vries ferwurde it treffend: “Fryske 
identiteit bestiet net yn dy sin dat jo 
wat yn de hân hâlde kinne en dan 
sizze: dit is it. Do meist sels betinke 
hoe’t it ál bestiet.” 255 

(14) Identiteit is by einsluten wat per-
soanliks dat him net yn merktermen  
uterje lit. Soe krekt dat net in wier 
boadskip oan de wrâld wêze? Om 
identiteit werom te heljen út de han-260 

nen fan fermerkers en wer persoanlik 
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en feroarlik te meitsjen? Kultuer en identiteit ommers, dat bin ik sels. 
 
nei: Richard de Boer, de Moanne, nûmer 4, maaie 2012 
 

 
 

Tekst 2 

 
De held moat weromkomme 

 
(1) In Amerikaanske diplomaat ûnt-
fange mei in kopke tee en in moal-
koekje. Dat is in foarbyld fan de 
ferneamde soberheid fan Willem 
Drees, premier fan Nederlân yn it 5 

tiidrek 1948-1958. De diplomaat soe 
doe útroppen hawwe dat de Neder-
lanners allinne al fanwegen harren 
sunichheid yn ’e beneaming kamen 
foar de saneamde ‘Marshallhelp’1). 10 

No is dat letter optocht, mar dat 
makket neat út, want mei sokke 
ferhalen kin men neffens Drees-
biograaf Hans Daalder wol in boek 
skriuwe. 15 

(2) Sa achte Drees it oerdreaun om 
de Yndonezyske delegaasje dy’t yn 
1948 de ynhuldiging fan keninginne 
Juliana bywenne hie, in rystafel oan 
te bieden. Pas doe’t dêr op oanstien 20 

waard, joech er ta. De skynbere 
ûngastfrijheid fan Drees hie neat te 
krijen mei de drege ferhâlding tusken 
Nederlân en syn doetiidske koloanje 
Yndonezië. Hy wie fan betinken dat 25 

elke gûne dy’t de oerheid útjoech, 
earst as belesting ôfnommen wie fan 
de boarger. Soberheid wie in morele 
plicht. 
(3) Wat in held, dy Drees. Kom no 30 

mar ris om sok ienfâldich bestjoer-

dersfatsoen yn tiden fan bonussen yn 
it bedriuwslibben en fan aloan heger 
wurdende topynkommens yn de 
semypublike sektor. Ferhalen as dy 35 

oer de rystafel fan Drees binne ideale 
yngrediïnten fan wat in moderne 
heldeskiednis wêze moat. In ferhaal 
oer in taastber persoan, it leafst 
smout ferteld, en it is net ferbean om 40 

der ek noch wat fan op te stekken. 
De held hoecht net sûnder lek of brek 
te wêzen. Drees hie ek syn tekoart-
kommingen, mar hy wie wol in foar-
byld fan in sunige, ferstannige en 45 

realistyske steatsman. 
(4) Goede foarbylden sjen litte wie 
fanâlds de funksje fan skied-
skriuwing. Us faderlânske skiednis 
hat mear as genôch oanbod om dêr 50 

oan te foldwaan. Helden genôch, soe 
men tinke. Mar is dat echt sa? Wa’t 
hjoed-de-dei de Nederlânske kranten 
lêst, krijt de yndruk dat de faderlân-
ske skiednis net ûnderhâldend en 55 

likemin de muoite wurdich is. No ja, 
men sil der altyd wat fan opstekke, 
mar dan benammen fan watfoar in 
ferskriklik lân Nederlân is. Faaks 
waard eartiids it nasjonale ferline wat 60 

oerdreaun priizge, mar tsjintwurdich 
doocht der net in soad mear fan. 

noot 1 ‘Bidbook’ is it boek dêr’t de plannen foar KH2018 yn steane dat oanbean is by de  

 sjuery om mei te dwaan oan de útferkiezing ta Kulturele Haadstêd fan Europa. 

noot 2 Rem Koolhaas is in ferneamde Nederlânske arsjitekt dy’t rûnom yn de wrâld moderne 

 gebouwen ûntwurpen hat. 
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Nederlân siet om te begjinnen oan 
kop en earen ta yn de slavernij. 
Okkerlêsten waard in kaart fan 65 

Amsterdam presintearre dêr’t op te 
sjen wie dat sels ûnderwizers en 
tsjinstfammen oandielen yn slaven 
hienen. Al dy slavernijferhalen 
hawwe in dúdlike ûndertoan fan 70 

kollaboraasje en skandaal. 
(5) As men dêrfan bekommen is, dan 
sjocht men op de televyzje dat in ad-
vokaat gerjochtichheid easket foar 
neibesteanden fan Yndoneziërs dy’t 75 

yn 1947 troch de koloniale oerhear-
sker fermoarde binne. En mei men it 
sjoernaal leauwe, dan holden Neder-
lânske prysters harren yn de jierren 
fyftich fan de foarige ieu mear 80 

dwaande mei saken dy’t it deiljocht 
net ferneare koenen, as mei harren 
religieuze taken. Sa komt it byld fan 
de faderlânske skiednis hieltyd mear 
oerien mei it byld dat tekene wurdt yn 85 

de saneamde swarte kanon, dêr’t de 
negative foarfallen út it ferline yn fer-
dúdlike wurde. 
(6) In soartgelikense trend bestiet der 
al jierren yn de polityk. Dêr wolle se 90 

ek oanhâldend ôfrekkenje mei fouten 
út it ferline. Hieltyd mear wurdt der 
mei lilkens tebeksjoen op in foarfal út 
it ferline. De iene parlemintêre enkête 
jaget de oare en politisy moatte alle-95 

geduerigen mei klam ûnthjitte dat fan 
alles en noch wat noait mear barre 
mei. It ferline is dus in polityk risiko 
wurden. No sille de oanklagers fan 
histoaryske misstannen wier net be-100 

doele dat wy ús skamje moatte foar 
Nederlân, mar it effekt fan it oan-
hâldend roppen om nij ûndersyk, om 
ekskuses en herstelbetellingen is der 
wol neffens. 105 

(7) Jan Pieterszoon Coen, de grûn-
lizzer fan it Nederlânske koloniale ryk 
yn it lettere Nederlânsk-Yndië waard 
oant foar koart noch sjoen as in grut 

man en as in boechbyld fan de 110 

Vereenigde Oostindische Compag-
nie. Mar tsjintwurdich is de VOC-
mentaliteit benammen eat dêr’t lyts-
achtsjend oer dien wurde kin. Noch 
net sa lang lyn waard troch lokale 115 

aktivisten oproppen om it stânbyld 
fan Coen by it Westfries Museum wei 
te heljen fanwegen syn misdieden 
tsjin de minsklikheid. Dat rûn sa 
heech op, dat Coen op de site 120 

http://joop.nl in diktator neamd 
waard, wêrnei’t it hûs fan de oan-
belangjende aksjefierder mei hurd-
seane aaien bekûgele waard. Dêr 
binne dan wol gjin deaden by fallen, 125 

mar glêsskea wie der wol. 
(8) Ik gun elkenien syn opsternatens, 
mar moatte we dochs net fêststelle 
dat Jan Pieterszoon Coen fjouwer-
hûndert jier ferlyn libbe? Wat hat in 130 

mienskip deroan wannear’t, lykas 
Paul ’t Hart yn syn boek Verbroken 
verbindingen skreau dat de 
organisearre stilte oer belêstige 
ferline tiden en de fabrikaazje fan 135 

nasjonale helden romte makke 
hawwe foar in kakofonysk koar fan 
revyzjonisten en beskuldigers? 
(9) De eftergrûn kin men fan rieden 
wol hawwe: ôfkear fan nasjonalisme. 140 

Yn it rapport Nationale identiteit en 
meervoudig verleden ornearje de 
histoarisy Maria Grever en Kees 
Ribbens dat de nasjonale skiednis in 
konstruksje is. It idee dat der ien 145 

mienskiplik ferline is, mei in hurde 
kearn of in fûnemint, soe foaral 
bedoeld wêze om oare groepen, lês 
ymmigranten, út te sluten. Skerp en 
koart sein ornearje de beide 150 

histoarisy: skiednis is ek mar in 
miening. 
(10) Likegoed kin men der net om-
hinne: naasjes besteane no ienris en 
dy hawwe in ferline. En om de his-155 

toaryske kearnfraach ‘wa binne wy’ te 
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ferfangen troch ‘wat bin ik’, sa’t yn it 
rapport suggerearre wurdt, is slimmer 
as fan ’e rein yn ’e drip komme. 
(11) Alles wurdt dien om tefoaren te 160 

kommen dat der in ferhaal ferteld 
wurdt oer de dingen dy’t minsken 
ferbine, sa’t de histoarikus A.Th. van 
Deursen skiednis typearre hat. 
Sûnder ferbining bestiet der gjin 165 

mienskiplike takomst. Dat hoecht 
hielendal net te betsjutten dat men 
útsletten wurdt. As dyn âlden yn 
Marokko of Turkije berne binne, 
meist yn it stadion meisjonge as Piet 170 

Hein wer ris de ‘zil-ver-vlo-hoot’ wûn 
hat.  
(12) Mar der is noch hope. Niisneam-
de Van Deursen hat yn syn fraai 
minyportret fan Michiel de Ruyter 175 

wiisd op de oanstriid om hieltyd wer 
op ’e nij ekskuses oan te bieden út 
namme fan de foarâlden foar de fer-
skriklike wandieden dy’t mei opsetsin 
en moedwillich begien binne. Soks 180 

bringt jin yn ’t sin dat skamte en 
grutskens byinoar hearre. Wa’t it iene 
belangryk fynt, sil nei alle gedachten 
ek om it oare jaan. Ekskuses meitsje 
we foar wurden en dieden dêr’t we, 185 

ta ús eigen argewaasje of fertriet, net 
grutsk op wêze kinne. Us ideaal is 
dat grutskens de regel en skamte de 
útsûndering is. 
(13) Skamte as ferpakte grutskens, 190 

dat is in moai byld. Blykber lit de 
skiednis ek dyjingen dy’t lilk binne en 
noartsk sjogge, net kâld. Hoe sterk 
oft sokke emoasjes binne, docht wol 
bliken út wat der bard is by it stân-195 

byld fan Coen yn Hoarn. Efter de 
teloarstelling oer de faderlânske 
skiednis sit blykber de gedachte 
ferburgen dat men mei it faderlânske 
ferline foar it ljocht komme kin. 200 

(14) Sa komt Van Deursen by de 
seehelden Tromp, De Ruyter en Piet 

Hein, dy’t neffens him foarbylden 
binne fan moed en ûndernimmings-
lust. Dêr hat er gelyk oan. Hja wienen 205 

al yn de santjinde ieu helden. By de 
seeslaggen stienen tûzenen minsken 
op it strân te sjen en kommentaar te 
leverjen as wie it in fuotbalwedstriid. 
Ek al mei fjouwerhûndert jier letter de 210 

Nederlânske held yn ’e knipe sitte, hy 
libbet noch wol troch. Yn 2007 waard 
it fjirde ieufeest fan de berte fan De 
Ruyter fierd. De titel fan it program-
ma fan dat jubeljier wie sljochtwei: 215 

‘Held van Nederland’. Utsoarte binne 
der noch nasjonale helden. Foar wa’t 
goed sjocht: dy binne der by de rûs. 
“Welkom, helden!”, stie op in span-
doek doe’t de olympyske medalje-220 

winners yn 2012 weromkamen út 
Londen. Der is in sportblêd Helden 
en boekwinkel De Slegte advertearre 
in hoart lyn mei in boek oer helden yn 
de Nederlânske literatuer. Foar heal 225 

jild, dat dan wol wer. 
(15) De ferbining mei it ferline komt 
ta stân troch in spannend ferhaal te 
hearren of te lêzen oer echte min- 
sken, foarbylden oan wa’t men jin 230 

oplûke kin. Hoe’t dat krekt wurket, kin 
men alle dagen sjen op de televyzje 
of yn de kiosk. It is ien en al persoan-
likheid wat de klok slacht. Op de om-
slaggen hite se tsjintwurdich Linda, 235 

Johan of Maarten! Justjes langer lyn 
hieten se fan Julius Civilis, Floris V of 
Willem van Oranje. 
(16) Wy binne it dus rûchwei gewoan 
iens, ek al is it yn dizze tiid faaks gjin 240 

wizânsje om dat út te trompetsjen. It 
is de heechste tiid dat de âlder-
wetske histoaryske helden út harren 
skûlplak weikomme. Sy hearre by de 
faderlânske skiednis. Sterker noch: 245 

sy binne dêrfan it haadgerjocht. 
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nei: Martin Sommer, de Volkskrant, 29 septimber 2012 
 

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

einde  

noot 1 ‘Marshallhelp’ is de namme fan it helpferlieningsprogramma fan de Feriene Steaten fan

 Amearika oan de lannen fan Europa dy’t slim te lijen hân hienen fan de Twadde  

 Wrâldoarloch. 
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VW-1017-a-13-1-o 

Examen VWO 

2013 
tijdvak 1 

woensdag 15 mei 
13.30 - 16.00 uur 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 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  Emansipaasje is net foar bange minsken 

 
1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 

A It is in anekdoate. 
B It is in gearfetting. 
C It is in oanlieding. 
D It is in probleemstelling. 
 

1p 2 Wêrom past neffens Tielman syn argyf goed by Tresoar? Helje dyn 
antwurd út alinea 1.  
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
“Men is as mienskip like sterk as de swakste skeakel.” (r. 39-40) 

1p 3 Wat is de swakste skeakel foar Tielman?  
 

1p 4 Wat is it ferbân tusken “Wat moat dát dêr!” (r. 66) en “Ik wie in ding 
wurden” (r. 66-67)?  
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in oarsaaklik/redenjouwend ferbân. 
C It is in opsomjend ferbân. 
D It is in tsjinstellend ferbân. 
 
“ik waard opskipe mei wat ik fuortstopje moast.” (r. 75-76) 

2p 5 Sitearje twa losse wurden dy’t de ‘homokultuer’ beskriuwe yn de tiid dat 
Tielman him dêr foar it earst yn bejoech. Helje de wurden út alinea 5.  
 
“Ik hie ek alhiel gjin identifikaasjemooglikheden.” (r. 96-98) 

1p 6 Wat is foar Tielman de oarsaak fan it ûntbrekken fan 
identifikaasjemooglikheden as homo? Helje dyn antwurd út alinea 5.  
 
“dat it COC fernije moast, mar sûnder dat it ta in brek liede soe tusken de 
âlde en de nije leden.” (r. 123-125) 

1p 7 Wêrom soe fernijing ta in brek tusken nije en âlde leden fan it COC liede 
kinne?  
 
“demokrasy is net foar bange minsken en emansipaasje alhiel net.”  
(r. 138-140) 

2p 8 Neam twa redenen wêrom’t demokrasy en emansipaasje neat foar bange 
minsken binne? Helje dyn antwurd út alinea 5.  
 

2p 9 Neam de wichtichste oerienkomst tusken de homobeweging en de Fryske 
beweging. Helje dyn antwurd út alinea 6.  
 

2p 10 Wêrom soe neffens Tielman it wurd ‘homo’ in negative byklank krije troch 
it brûken fan de term ‘homohoulik’ (r. 192-195)?  
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1p 11 Op hokker manier slute de earste twa sinnen fan alinea 7 oan op de lêste 
sin fan alinea 6?  
A Aktuele feiten wurde ferbûn oan de stelling. 
B By de stelling wurde konklúzjes jûn. 
C De stelling wurdt neier ferklearre. 
D In oare miening wurdt taheakke oan de stelling.   
 
“It wurdt allinnich net beneamd.” (r. 207-208) 

2p 12 Hokker oerienkomst wurdt tusken it net-beneamen fan homoseksualiteit 
en it ûntbrekken fan in eigen skriuwtaal suggerearre? Basearje it antwurd 
op alinea 7.  
 
“Yn Marokko fleane de Berbers dêrom ûnder de radar troch.” (r. 223-225) 

1p 13 Hokker stylfiguer wurdt hjir brûkt? 
A It is in hyperboal. 
B It is in metafoar. 
C It is in personifikaasje. 
D It is irony.  
 

2p 14 Hokker twa aspekten sitte fêst oan it feit dat de homo-emansipaasje noait 
ôf is? Ferbyn dyn antwurd ek mei de lêste sin (r. 259-260).  
 

1p 15 Wat is it doel fan Tielman? 
A ferdivedearje en ynformearje 
B ynformearje en oertsjûgje 
C oertinke en oertsjûgje 
D oertsjûgje en oantrune  
 
 

Tekst 2  Theun de Vries en de myte fan de Fryske Wâlden 

 
1p 16 Wat is de funksje fan alinea 1? 

A It is in anekdoate. 
B It is in gearfetting. 
C It is in oanlieding. 
D It is in probleemstelling.  
 

1p 17 Sitearje in part fan in sin út alinea 1 dy’t oanjout wat bedoeld wurdt mei ‘it 
ferhaal fan bylden’ (r. 13).  
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1p 18 Wat foar stylfiguer brûkt Huisman yn de rigels 17-23?  
A It is in hyperboal. 
B It is in paradoks. 
C It is in personifikaasje. 
D It is irony.  
 
“Hy komt fan Feanwâlden. Dat seit eins al genôch” (r. 25-26)  

1p 19 Wat foar soarte fan argumint brûkt Huisman hjir?  
A It is in autoriteitsargumint.  
B It is in drôchreden brûkt as argumint. 
C It is in emosjoneel argumint. 
D It is in feitlik argumint.  
 

1p 20 Wêrtroch hat Theun de Vries mei Stiefmoeder Aarde neffens Huisman 
bydroegen oan de myte fan de Fryske Wâlden (r. 63-66)? Helje dyn 
antwurd út alinea 5.  
 

2p 21 Wêrom ferbynt Huisman de útstalling oer Domela Nieuwenhuis mei 
Stiefmoeder Aarde (alinea 5)?  
 
Huisman uteret him nochal posityf oer Domela Nieuwenhuis. Dochs praat 
er yn de earste sin fan alinea 7 fan in ‘wat pynlik’ faset en fan in 
‘skuldgefoel’.   

2p 22 Lis út wat syn dilemma is.  
 

1p 23 Watfoar ferbân kinst weromfine yn “Tusken dy ... appèl ferbea.” (r. 117-
127)? 
A It is in foarweardlik ferbân. 
B It is in opsomjend ferbân. 
C It is in tsjinstellend ferbân. 
D It is in útlizzend ferbân.  
 
“Der sitte dingen yn dy’t der yn 1890 net wienen, lykas de tsjerketoer fan 
Lúkswâld (dy is al yn de midsieuwen ferdwûn) en de skoalle fan de 
Ulesprong, dy’t der pas kaam yn 1903, en der sitte ek anagronismen yn.” 
(r. 140-146)  

2p 24 Wat is nuver oan dizze sin? 
 
“Mar ik wol mei ien foarbyld oantoane dat sok útplúzjen wol deeglik syn 
nut foar minsken fan no hawwe kin.” (r. 169-172) 

1p 25 Fan hokker drôchreden is hjir sprake? 
A It is in ferkearde fergeliking. 
B It is in ferkearde oarsaak-gefolchrelaasje. 
C It is in sirkelredenearring.  
D It is in te hastige generalisaasje.  
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“Ik haw se doe dúdlik makke dat Fonger de Vos in optochte romanfiguer 
wie en wiswier net Wiebe Hankel.” (r. 214-217) 

1p 26 Wêrom moast er dat harren dúdlik meitsje?  
 

3p 27 Jou fjouwer foarbylden dêr’t Huisman syn persoanlik oardiel oer 
Stiefmoeder Aarde yn gefoelsmjittige kwalifikaasjes jout. Helje de 
antwurden út de alinea’s 5 oant en mei 9.  
 

2p 28 Op hokker wize draacht Stiefmoeder Aarde neffens Huisman by ta de 
mytefoarming oer de Wâlden? Helje dyn antwurd út alinea 11. 
 

1p 29 Wat is it doel fan Huisman syn lêzing?  
A ferdivedearje  
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje  
 
 

Fraach by tekst 1 en tekst 2 

 
1p 30 Hokker konklúzje kin lutsen wurde wannear’t men de fyzje fan Tielman 

(tekst 1) mei de fyzje fan Huisman (tekst 2) oer identiteit ferliket? 
A Identiteit kin neffens Tielman op in hiel iepen wize ynterpretearre 

wurde; neffens Huisman kin dat net. 
B Identiteit kin sawol by Tielman as by Huisman op in hiel iepen wize 

ynterpretearre wurde. 
C Identiteit leit sawol by Tielman as by Huisman fêst as men ien kear in 

bepaalde kar dien hat. 
D Identiteit moat sawol by Tielman as by Huisman hieltyd op ’e nij 

fêststeld wurde.  
 
 
 

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 

 

Emansipaasje is net foar bange minsken 
 
Rob Tielman draacht syn persoanlik argyf fan de homo-lesbyske beweging oer 
oan Tresoar yn Ljouwert. Hy en syn partner Herman Beks wenje yn de âld-pastorij 
fan Molkwar. It petear mei him giet oer syn libben en syn wurk, syn tinkbylden en 
syn idealen: in wrâld dêr't plak is foar elkenien.  
 
(1) De oerdracht fan it argyf fan de 
homo-lesbyske beweging  koe pas 
wêze nei’t Tielman alles út dat argyf 
sels yn de goede kontekst pleatst 
hie, want hy hat graach de rezjy yn 5 

hannen. “Folle belangriker is dat it 
argyf mei iepen earms ûntfongen 
wurdt en dat dêr in bepaalde filosofy 
achter sit. En ien fan de fertsjinsten 
fan Tresoar is dat de Fryske identiteit 10 

op in hiel iepen wize ynterpretearre 
wurdt. Men kin ek Frysk wêze as 
men net yn Fryslân berne is. Men kin 
der bewust foar kieze om te 
‘ferfryskjen’ en dat haw ik dien. 15 

Dêrom past myn argyf by Tresoar.” 
(2) Tielman (Hilversum, 1946) hat 
him altyd ynspand foar de homo-
emansipaasje yn Nederlân, ûnder 
oare by de homo-emansipaasje-20 

feriening COC. Dochs is er gjin 
aktivist, mar in man dy't operearret 
achter de kûlissen. Hy komt nea op 
de barrikaden. “Ik hâld net fan 
tsjûgenisetyk, dat men allerhanne 25 

dingen ropt sûnder oer de gefolgen 
nei te tinken. Ik bin mear fan it 
poldermodel. Dat model liedt derta 
dat alle belutsenen om de tafel sitte; 
mei-inoar in oplossing betinke dy’t 30 

foar elk akseptabel is. Yn de 
sosjology wurdt dat wol it 
wolbegrepen eigenbelang neamd. 
Wy hawwe der allegear belang by dat 
minderheden net diskriminearre 35 

wurde omdat wy allegear diel 
útmeitsje fan in minderheid, ek al 

binne dat mar linkshannigen of 
readhierrigen. Men is as mienskip 
like sterk as de swakste skeakel.” 40 

(3) It soe Tielman syn mantra wêze 
kinne, al past soks net sa goed by in 
humanist. Identiteit, dy hast net, dêr 
kiest foar. En út syn eigen famylje-
skiednis wei falt der ek hiel wat te 45 

kiezen: syn heit kaam út in anty-
godstsjinstige, reade Grinzer famylje. 
De famylje fan syn mem bestie út ta 
it katolisisme bekearde Joaden. Yn 
de oarloch hienen se beide wol in 50 

knoei krigen. Heit kaam handikapt 
werom út in Dútsk wurkkamp en mem 
ûntkaam as roomske Joadinne mei in 
net-Joadske heit oan de 
Joadeferfolging. Nei de oarloch 55 

kamen se yn Hilversum foarinoar oer 
te wenjen en dwers troch de pylders 
fan de ‘verzuiling’ hinne krigen se 
kunde oan elkoar. It houlik wie in 
‘moetje’. “Us roomske pake, de heit 60 

fan ús mem, hie sein: ‘Der mei troud 
wurde, mar dat bern komt myn hûs 
net yn.’ Myn muoikes sleepten my 
dochs mei en sa is it gongen, ik wie 
fjouwer jier, dat ús pake deryn kaam 65 

en rôp: ‘Wat moat dát dêr!’ Ik wie in 
ding wurden en waard fuort troch 
hystearysk gûlende muoikes it hûs út 
brocht.  
Ik bin opgroeid mei ûntkenning. It 70 

heucht my noch hiel goed dat ús 
beppe fan memmekant sei: ‘Lit noait 
skine datst Joadsk bist.’ Ik hie der 
doe noch gjin aan fan wat dat wie, 
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mar ik waard opskipe mei wat ik 75 

fuortstopje moast.” 
(4) Mei de ûntdekking fan syn homo-
seksualiteit waard it der net makliker 
op. “Yn myn jongste oantinkens frege 
ik oan ús mem wêrom’t jonges net 80 

mei jonges trouwe kinne. Ut har 
reaksje makke ik op dat ik dat soarte 
fan fragen better net stelle koe. Ik 
haw it dêrnei gewoan ferkrongen en 
pas doe’t ik studearre, gong it stadich 85 

yn my del dat ik homo wie. Ik wenne 
yn Nijmegen by in hospita en dy hie 
in soan fan 16. Ik wie 18, mar hy wie 
seksueel folle fierder as ik. Hy hat my 
ferlaat en alle keunstjes fan de 90 

seksualiteit leard. Oant syn mem der 
achterkaam. Dat late ta in ôfgryslik 
drama. Sy rôp allerhanne ferskriklike 
dingen oer homoseksualiteit en eins 
wie it pas op dat stuit dat ik tocht: Ja, 95 

ik bin homo. Dat kaam bot oan. Ik hie 
ek alhiel gjin identifikaasjemooglik-
heden. Dat wat ik dien haw, is yn in 
pear moanne sa’n bytsje alles lêze 
wat oer homoseksualiteit ferskynd 100 

wie. Dat neam ik in typysk yntellek-
tuële oanpak; yn plak fan seksuële 
kontakten te sykjen, begûn ik te 
lêzen.” 
(5) “Doe’t ik 21 waard, bin ik lid 105 

wurden fan it COC. Dat wie in hiel 
nuvere wrâld; minsken brûkten noch 
skûlnammen, dy âldere generaasje 
hie in dûbellibben en hâlde him stil 
om gjin wjerstân op te roppen. Mar 110 

dy wjerstân, dêr moat men krekt 
trochhinne om lykberjochtiging te 
krijen. Ik kaam dêr mei Benno 
Premsela yn ’e kunde, de foarsitter 
fan it COC. Hy wie iepen oer syn 115 

homoseksualiteit en wie foar my in 
positive identifikaasjemooglikheid. 
Immen dy’t as Joad ûnderdûkt west 
hie en nei de oarloch neat mear te 
ferliezen hie en him dêrnei ynsette 120 

foar de homobeweging. Hy is eins 

myn twadde heit wurden. Wy fûnen al 
dat it COC fernije moast, mar sûnder 
dat it ta in brek liede soe tusken de 
âlde en de nije leden. Premsela en ik 125 

hawwe der mei sin nei stribbe om 
mei oaren yn petear te gean en dy 
hawwe wy fûn. Wy hawwe oansluting 
socht by minsken yn deselde po-
sysje. Dy fûnen wy yn de frouljus-130 

beweging en yn de humanistyske 
beweging. En wy sochten mei sin de 
publisiteit. Ik wit noch goed, nei myn 
alderearste televyzje-optreden, dat ik 
op ’e dyk rûn en tocht: Al dy minsken 135 

hawwe my sjen kinnen en witte no 
dat ik homo bin. Dat wie wat yn dy 
tiid. Mar ik sis altyd mar, demokrasy 
is net foar bange minsken en emansi-
paasje alhiel net. Myn ûnderfining is 140 

dat as men minsken ridlik yn ’e mjitte 
komt, de kâns grut is dat men ek 
ridlik benadere wurdt. As humanist 
haw ik folle faker lêst hân fan fijan-
nigens as yn myn hoedanichheid fan 145 

homo. Ek omdat ik foar myn gefoel 
allinnich mar opkaam foar in ridlik 
rjocht, nammentlik om te hâlden fan 
de minsken fan wa’tst hâlde wolst. 
Wat is der no op de leafde tsjin?” 150 

(6) In oar ridlik rjocht is it opkommen 
fan de Friezen om de eigen taal te 
praten. “Nijkommers ried ik oan om 
sa gau mooglik it Frysk ferstean te 
learen en foar de rest moatst dy earst 155 

mar ris stilhâlde. Doe’t ik foar it earst 
nei in gearkomste fan doarpsbelang 
gong, sei myn partner Herman: ‘Bek 
hâlde!’ Dat haw ik dien, wol trije 
gearkomsten lang! Men moat as nij-160 

kommer net miene dat men it better 
wit.”  
It bringt ús op de betsjutting fan taal 
en skiednis foar de identiteit. “It 
treurige wie eins dat jonge homo’s yn 165 

de jierren ’60 neat wisten fan harren 
eigen skiednis. Dat Alexander de 
Grutte en kening-steedhâlder Willem 
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III homo wienen, waard deaswijd. Der 
wienen ek net echt wurden foar. It 170 

begryp ‘homoseksueel’ is pas ein 
njoggentjinde ieu ta stân kommen. 
Dêrfoar bestie it gedrach fansels wol, 
mar der wie gjin wurd foar. Dat jout 
fuort oan dat taal foar identiteits-175 

ûntwikkeling ôfgryslik belangryk is. 
Dat is ek foar de Fryske kultuer sa, 
men moat jin hieltyd bewust wêze fan 
it belang fan taal. It Frysk is foar de 
Fryske kultuer essinsjeel. Itselde jildt 180 

foar homoseksualiteit. It feit dat der 
gjin wurden wienen dêr’t men jin 
neutraal, lit stean posityf oer homo-
seksualiteit yn uterje koe, wie hiel 
belangryk. It COC hat dus ek hiel 185 

bewust oan taalfoarming dien. Sa 
akseptearje ik it wurd ‘homohoulik’ 
net. Der is ien houlik en dat stiet 
iepen foar manlju dy’t mei froulju 
trouwe wolle, manlju dy’t mei manlju 190 

trouwe wolle en froulju dy’t mei 
froulju trouwe wolle. Men moat dus 
net akseptearje dat it wurd homo in 
negative klank krijt, dat it in skelwurd 
wurdt.”  195 

(7) Wat dat oangiet hat de beweging 
op it stuit hâlden en kearen. ‘Homo’ 
is op skoalpleinen in skelwurd en foar 
homostellen is it net altyd feilich har 
yn it iepenbier as homo sjen te litten. 200 

“Wy hawwe foaral problemen mei 
Marokkaanske jonges. Homofilen en 
lesbiënnen foarmje in doelwyt en dêr 
moat wat oan dien wurde. Neffens 
my komt it binnen de Berberkultuer 205 

ek wol foar dat jonges en manlju 
seks hawwe mei elkoar. It wurdt 
allinnich net beneamd. It giet der net 
om dat se yn Nederlân net yntegrear-
je, se yntegrearje better as bygelyks 210 

Sinezen en Turken. Dy hawwe in hiel 
sterke kulturele bining. Berbers 
hawwe gjin skreaune taal; se hawwe 
allinnich in sprutsen taal en dat bringt 

ús wer werom by it belang fan taal 215 

foar identiteit. It probleem fan de 
Berbers wie dat harren taal en dus 
harren kultuer net serieus nommen 
waard. Der wie gjin kulturele ûnt-
wikkeling; alle kultuer wie Frânsk of 220 

Arabysk en it gefolch wie dat se in 
hiel leech selsbyld hawwe, sels in 
negatyf selsbyld. Yn Marokko fleane 
de Berbers dêrom ûnder de radar 
troch. As men no guon fan dy 225 

jongens sjocht, hjir yn Nederlân, dan 
dogge dy dat noch. Se ûntwikkelje 
harren eigen kultuer net en geane 
dus net út dy sterkte wei de dialooch 
oan mei oaren, lykas Friezen yn 230 

Fryslân dat dogge, mar omdat se in 
negatyf identiteitsgefoel hawwe, 
reagearje se dat ôf op oaren, troch 
se te ferfolgjen. Under oare 
homofilen en lesbiënnen binne dêr it 235 

slachtoffer fan, mar dat mei men net 
akseptearje.” 
(8) “De homo-emansipaasje is noait 
ôf. Dat is in misferstân. Wy libje yn in 
heteroseksuele maatskippij. Wy sille 240 

altyd, elke generaasje op ’e nij, de 
frijheid om sels sin te jaan oan it 
libben befestigje moatte. Frijheid is 
net eat dat men hat en dat dan net 
mear befochten hoecht te wurden. 245 

Itselde jildt foar emansipaasje. Mar 
ek foar it Frysk. Al komt it Frysk yn 
de Grûnwet, dêr’t ik hielendal achter-
stean, dêrmei is it fuortbestean fan 
de Fryske kultuer net garandearre. 250 

Men sil der krekt yn Fryslân foar 
soargje moatte dat it belibjen fan de 
Fryske kultuer troch de jongere 
generaasje befoardere wurdt. Ik wurd 
oars echt kjel as ik om my hinne 255 

sjoch hoe’n bytsje Fryske literatuer 
lêzen wurdt. Wy sille dus ynvestearje 
moatte yn identiteitsûntwikkeling, 
elke generaasje op ’e nij. Want 
hieltyd wer is identiteit in kar.”260 
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nei: Annelies van der Goot  
yn: De Moanne, jiergong 10, nûmer 4, maaie 2011 
 
 

Tekst 2 

 

Theun de Vries en de myte fan de Fryske Wâlden  
 
De histoarikus en Wâldman Kerst Huisman hâldt in lêzing foar it Theun de Vries-
Genoatskip oer de histoaryske realiteit en de myten yn it klassike boek 
Stiefmoeder Aarde. It boek is in histoaryske roman oer de tiid fan de sosjale striid 
tusken arbeiders en bazen yn de Wâlden. 
 
(1) Hat de skriuwer Theun de Vries 
mei syn Wilt Tjaarda-ferhalen en 
Stiefmoeder Aarde bydroegen ta de 
myte fan de Fryske Wâlden? Dy 
fraach sil guon mooglik wat kâld op ’e 5 

lea falle. Wy koesterje ommers ús 
idee fan de Wâlden. Dochs is it goed 
jin dat ôf te freegjen, want it is om-
mers ûnderdiel fan it moderne tinken 
om jins plak en dêrmei jins identiteit 10 

aloan wer op ’e nij te definiearjen, 
sadat men wit wêr’t men stiet.  
(2) It is it ferhaal fan bylden, dy't 
hieltyd wer wat ferskowe en dat is ek 
mar goed. It idee oer identiteiten 15 

moat benammen net fiksearre wurde 
en ferstiivje. Krekt as soenen Friezen 
altyd neat oars dien hawwe as 
keatse, skûtsjesile, fierljeppe en 
Alvestêdetochten ride. En Wâldlju net 20 

oars as sterke ferhalen fertelle, koart 
foar de kop wêze en mei in mes yn 
de bûse rinne. 
(3) Theun de Vries is fansels in 
Wâldman. Hy komt fan Feanwâlden. 25 

Dat seit eins al genôch, en in part fan 
syn geweldich oeuvre giet ek oer 
Feanwâlden. No falt it noch net ta om 
krekt te sizzen wat de Wâlden binne. 
By dat ‘wâlden’ is faken tocht oan 30 

bosken, mar it is oannimlik dat earder 
oan in betsjutting ‘rjochtsgebiet’ tocht 
wurde moat.  

(4) De Wâlden lykje yn de eagen fan 
guon in hiel dúdlike identiteit te 35 

hawwen. Sa neamt Geert Mak yn syn 
foaropwurd by de Wilt Tjaarda-
ferhalen Theun de Vries “typisch een 
kind van de Wouden, de ooit een-
zame wereld van plaggenstekers, 40 

schippers, keuterboeren, veen-
arbeiders en ander los volk, vanouds 
meesters in de edele kunst van het 
sterke verhaal”. Hy referearret oan 
de folksferhalen, optekene troch Ype 45 

Poortinga: “Oude boerenknechten 
gebruikten soms termen die al 
eeuwen geleden verdwenen waren. 
Wodan en andere Germaanse goden 
bleken in vreemde vormen voort-50 

geleefd te hebben.” Moai sein 
fansels, mar is dat sa? Ik haw altyd 
miend dat skippers en turfgravers 
foaral masters wienen yn de wat 
minder eale keunst fan it flokken, mar 55 

ik kin de fertellers fan sterke ferhalen 
misrûn wêze. Mar dan noch: Jurjen 
van der Kooi hat yn in wittenskiplik 
ûndersyk oantoand dat al dy sa-
neamde oerâlde eleminten yn de 60 

folksferhalen eins pas datearje út hiel 
resinte tiid, in pear generaasjes lyn.  
(5) As der by Theun de Vries 
sprutsen wurde kin fan in bydrage ta 
de myte fan de Fryske Wâlden, is it 65 

wol yn Stiefmoeder Aarde. Ik doar 
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dat sa te stellen, omdat it by my sa 
wurke hat, yn 1960 en 1961. Yn dy 
tiid lies ik Stiefmoeder Aarde foar it 
earst. It boek makke in fassinear-70 

jende yndruk op my. Dat wie foaral 
tink ik, omdat dy nearzige wrâld fan 
de Wâlden, dy't ik sa goed koe, yn 
formidabele, ja hast magyske bylden 
skildere waard. En as wie dat noch 75 

net genôch, ûntduts ik yn dy tiid ek 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat 
kaam troch de útstalling oer Domela 
op De Gordyk. Dy hie earst yn 
Amsterdam te sjen west. As iennich 80 

plak bûten de Nederlânske haadstêd 
wie de útstalling dêrnei op De Gordyk 
te sjen, yn de Wâlden sels dus. 
Allinnich dat feit al droech nei 
Stiefmoeder Aarde by oan de útbou 85 

fan myn identiteit as Wâldsjer. 
(6) Ik wit fansels wol, Domela hie ek 
minder sympatike kanten. Mar it wit-
ten dat ik opgroeid wie yn in gebiet, it 
eardere kiesdistrikt Skoatterlân, dat 90 

him ienris as earste sosjalist ôf-
furdige hie nei it doe noch werklik 
keninklike Haachske parlemint, 
makke my einleas grutsk. En it witten 
dat der sokssawat as in spesifike 95 

Wâldhoeke mei in eigen útstrieling 
bestiet, hat him troch dy kombinaasje 
fan dingen, Stiefmoeder Aarde en de 
Domela-útstalling, foar de rest fan 
myn libben yn myn geast fêstset. 100 

(7) Der komt noch in faset by, dat ik 
destiids wolris as wat pynlik beskôge 
haw, en dêr't ik somtiden hast in 
skuldgefoel oer hie. Sûnder mis wie 
Stiefmoeder Aarde, dat de klasse-105 

tsjinstellingen yn de feanterij yn 
sokke helder kontrastearjende 
kleuren skildere hie, dêr debet oan. 
Ik hie ûnder myn foarfaars fan heite-
kant ek in pear feanbazen.  110 

(8) Ut al dy dingen kaam wol de 
driuw wei om noris krekt te ûnder-
sykjen hoe't it west hie. Dat ûndersyk 

is yn 1981 publisearre ûnder de titel 
Opstand in de turf. Ik haw troch dat 115 

ûndersyk wol leard om guon dingen 
wat te relativearjen. Tusken dy 
feanbazen, dy't yn Stiefmoeder 
Aarde noch sawat as in monolitysk 
blok fan minne en strieminne 120 

kapitalisten nei foaren komme, sieten 
ek lju dy’t oan de kant fan de fean-
stakers stienen en dy’t each yn each 
mei skerp bewapene soldaten har lân 
beskikber stelden foar de stakers, 125 

doe't de boargemaster it hâlden fan 
in appèl ferbea. 
(9) Mar in roman is fansels noait in 
histoarysk wurk. Dêr sitte altyd 
fertekeningen en anagronismen yn; 130 

as de skriuwer him krekt hâlde soe 
oan de histoaryske feiten, dan soe er 
folle mear problemen hawwe mei it 
skriuwen fan in sublym ferhaal, dat 
Stiefmoeder Aarde sûnder twivel is. 135 

Men moat dat der ek net yn sykje 
wolle. Mar dochs docht men dat, 
lykas ik dat ek die doe't ik mei it 
ûndersyk foar Opstand in de Turf 
dwaande wie. Der sitte dingen yn dy't 140 

der yn 1890 net wienen, lykas de 
tsjerketoer fan Lúkswâld (dy is al yn 
de midsieuwen ferdwûn) en de 
skoalle fan de Ulesprong, dy't der 
pas kaam yn 1903, en der sitte ek 145 

anagronismen yn. Nim no Karel 
Zwets, dy't neffens  
Stiefmoeder Aarde al foar 1880 út 
Hollân wei nei Fryslân ta kaam en 
mei syn maat Jarig Wiarda fia braak-150 

hokken en de heide yn de turf-
makkerij bedarre. Yn werklikheid wie 
dat Adrianus van Emmenes, de man 
dy't troch de kommissaris fan de 
kening Van Harinxma thoe Slooten 155 

‘de vreemdeling uit Holland’ neamd 
waard. Mar dy kaam pas mei de 
grutte stakingsbeweging yn april 
1888 nei Fryslân ta. Mar myn 
ûndersyk hat boppedat dúdlik makke 160 
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dat dy feanstakingen dochs in 
behoarlik organisearre karakter hân 
hawwe, en dat de arbeiders wol 
deeglik wisten wannear't stakingen in 
sukses opleverje koenen en wannear 165 

net.  
(10) Guon sille dat neiplúzjen net sa 
wurdearje, respektivelik folslein 
sinleas fine. Mar ik wol mei ien foar-
byld oantoane dat sok útplúzjen wol 170 

deeglik syn nut foar minsken fan no 
hawwe kin. In wichtige rol yn it 
stakingsferhaal fan 1890 yn 
Stiefmoeder Aarde wurdt spile troch 
de appèlmaster Fonger de Vos. 175 

Uteinlik docht bliken dat Fonger it 
byltsje der leaver by delgoaie wol. 
Stakers ûntdekke dan dat er in pear 
gloednije learzens oan hat. It is 
dúdlik: hy is omkocht troch de bazen. 180 

Yn Stiefmoeder Aarde stiet: “Fonger 
de Vos is op een nacht met pak en 
zak vertrokken uit de polder en 
niemand weet waarheen.” Fonger de 
Vos is dúdlik ek in romanfiguer. Der 185 

is my gjin stakingslieder út de 
Tynster of Beetster feanterijen 
bekend dy't troch de bazen omkocht 
wêze soe en op sa’n opsichtige wize 
troch de arbeiders ûntmaskere. 190 

(11) Hoe sterk oft de útwurking fan 
Stiefmoeder Aarde west hat, die my 
bliken yn 1978, doe't ik foar myn 
boek socht om in foto fan Wiebe 
Hankel. Ut de wiidweidige ferslach-195 

jouwing yn de Hepkema-krante fan 
dy spannende maaiedagen yn 1890 
kaam de bekende appèlmaster fan 
Beets nei foaren. Hankel kaam fan 
Noardwâlde, dus ik gyng op syk by 200 

minsken mei deselde namme yn dat 
doarp. Ik kaam by in heit en soan 
Hankel en ik lei út wat ik socht. Se 
reagearren der suver wat ôfwizend 
op, want dy Wiebe Hankel hie des-205 

tiids dochs de saak ferret? Ik wist 
oars net as dat Wiebe nei 1890 noch 
jierrenlang in foaroanman west hie yn 
de arbeidersstriid, en dat hie per-
foarst net sa west as er him yn 1890 210 

omkeapje litten hie. Ik frege oan 
beiden hoe't se dêrby kamen. Se 
seinen doe: “Mar dat stiet ommers yn 
Stiefmoeder Aarde!” Ik haw se doe 
dúdlik makke dat Fonger de Vos in 215 

optochte romanfiguer wie en wiswier 
net Wiebe Hankel.  
(12) Stiefmoeder Aarde in bydrage ta 
de myte fan de Fryske Wâlden? 
Sûnder mis, en it is ek noch in juwiel 220 

fan in bydrage.
 
nei: Kerst Huisman  
yn: De Moanne, jiergong 10, nûmer 2, febrewaris 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  

Pagina: 112Voor 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).



VW-1017-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
tijdvak 1 

vrijdag 1 juni 
9.00 - 11.30 uur 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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 fersin fan René Descartes 
 

1p 1 Hokker funksje hat alinea 1? 
A gearfetting 
B yntroduksje 
C konklúzje 
D oanlieding 
 

1p 2 Wat is de kearnsin fan alinea 1? 
 

1p 3 Wat is it ferbân tusken alinea 1 en alinea 2? 
A oarsaaklik 
B opsomjend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 

3p 4 Hoe stekt de argumintaasje yn alinea 2 yninoar? Gean út fan hiele sinnen en 
brûk yn it antwurd de begripen ‘argumint’, ‘konklúzje’, ‘stelling’ en ‘subargumint’. 
 

2p 5 Wêrom is it fersin dat yn alinea 3 neamd wurdt ‘kartesiaansk-eftich’? Brûk net 
mear as 15 wurden. 
 
Yn alinea 4 wurde doel en wurkwize fan it ‘kafetaria-eksperimint’ neamd. 

2p 6 Hokker flater makket de ûndersiker yn dy alinea? Brûk net mear as 25 wurden. 
 
“Wy wienen … wjirms wol.” (r. 56-58) 

2p 7 Hokker ferklearring jout de skriuwer foar de ûnferwachte kar fan de fûgels?  
Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 8 Wat is de relaasje tusken de sinnen “Yn de … te kreakjen.” (r. 60-64) en “Sa die 
… har spiermage.” (r. 64-67)?  
A oarsaaklik 
B opsomjend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 
Mei de sin “Dat wie … ferkeart, ensafierder.” (r. 70-77) jout Piersma in 
ûnderbouwing fan in bewearing út de foargeande alinea’s. 

1p 9 Hokker bewearing is dat? Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 10 Wat is opmerklik yn Piersma syn brûken fan it stylmiddel retoaryske fraach yn 
alinea 8? Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 11 Wat is de soartgelikense oantsjutting fan ‘couchpotatoes’ by de mients? 
 

2p 12 Wat is de haadgedachte fan alinea 8? Brûk net mear as 20 wurden. 
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Yn alinea 9 komme ferskillende typen fan argumintaasje foar. 
1p 13 Sitearje de drôchreden yn dy alinea. 

 
Oare argumintaasjefoarmen as de drôchreden binne bygelyks argumintaasje op 
grûn fan ‘autoriteit’, fan ‘fergeliking’, fan in ‘foarbyld’ en fan ‘ûnderfining’. 

2p 14 Wiis twa fan boppesteande argumintaasjefoarmen oan yn alinea 9 en sitearje de 
sinnen dy’t dêr by hearre. 
 
Piersma neamt de tinkwize fan Hawking dat de minske de ierde skylk ferlitte 
moat, in grut fersin (alinea 12).  

2p 15 Wat is it fersin dat Hawking neffens de skriuwer makket? Brûk net mear as  
15 wurden. 
 
“By de … wie permanint.” (r. 203-205). 

2p 16 Hokker tinkflater makket de skriuwer mei dy opmerking? Brûk net mear as  
15 wurden. 

2p 17 Fan hokker ynkonsekwinsje tsjûget dy opmerking? Brûk net mear as 15 wurden. 
 

2p 18 Hoe komt it dat de gewichtleazens fan ynfloed is op it hertfolume? Brûk net mear 
as 15 wurden. 
 
Feitlik is de titel fan it artikel in bytsje misliedend. 

2p 19 Lis út wêrom’t dat sa is. Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 20 By watfoar tekstsoarte heart dizze tekst? 
A redenearring 
B resinsje 
C skôging 
D útiensetting 
 
 

Tekst 2  Grut wurde mei twa talen 
 
“Is meartaligens wier sa’n mearkoppich meunster?” (r. 8-9) 

1p 21 Wêrom wurdt hjir dat byld fan in ‘mearkoppich meunster’ brûkt? Brûk net mear 
as 10 wurden. 
 

1p 22 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A fraachstelling 
B gearfetting foarôf 
C oanlieding 
D stelling 
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Yn alinea 2 brûkt de skriuwster in rekkenkundich argumint om oannimlik te 
meitsjen dat de werklikheid oars is.  

1p 23 Wat doocht net oan it rekkenkundich argumint? 
A Dat ien gjin wiskundewûnder is, bewiist net dat der hiel wat meartaligen 

wêze moatte. 
B It argumint soe allinnich mar jilde as der minder as seis tûzen minsken 

wiene.  
C It is net mooglik om nei te gean oft de brûkte sifers klopje. 
D It tal minsken wurdt net yn de berekkening behelle. 
 
Alinea 3 begjint mei in definysje fan meartaligens. 

1p 24 Is de skriuwster it mei dy definysje iens? 
A Ja, mar se jout der in nuansearring by oan. 
B Ja, want lytse bern kinne hiel maklik twa talen tagelyk oanleare. 
C Nee, want de definysje easket praktysk it ûnmooglike. 
D Nee, want in twatalige is net twa ientaligen yn ien. 
 

1p 25 Wat is it ferbân tusken de sinnen “Faak wurdt ... yn ien.” (r. 24-30) en de 
passaazje “ik bin ... it Ingelsk.”? (r. 30-42) 
A foarweardlik  
B opsomjend  
C tsjinstellend  
D útlizzend  
 

1p 26 Wat is de funksje fan it lêste part fan alinea 3 “Kennis fan ... hawwe sille.”?  
(r. 42-50) 
A ynlieding 
B konklúzje 
C oanlieding 
D stelling 
 
De taalfeardigens fan meartalige bern is faak negatyf yn it nijs, bygelyks as it 
giet om de problematyk oangeande taalachterstân. (alinea 6) 

1p 27 Wêrom is de skriuwster it net iens mei de bewearing dat meartalige bern in 
taalachterstân  hawwe? Brûk net mear as 15 wurden. 

2p 28 Wêrom is it wichtich om te witten dat hast de helte fan de bern dy’t yn Nederlân 
in taalachterstân hawwe, ientalich is? (alinea 8) Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 29 Wat wol de skriuwer mei it kaartspultsje (alinea’s 10-11) oantoane oangeande 
twataligens? Lis dat út yn net mear as 10 wurden. 
 
De skriuwster stelt oan it begjin fan alinea 14 dat wittenskippers net sa goed 
witte wannear’t bern it bêste begjinne kinne mei it oanlearen fan in twadde taal.  

2p 30 Wêrom kin dat mooglik better net fuortdaliks fan de berte ôf oan? Helje it 
antwurd út  de resultaten dy’t it ûndersyk fan Ellen Bialystok opsmiten hat (alinea 
10 en 11). Brûk net mear as 25 wurden. 
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2p 31 Wat is it nije yn de doelstelling fan it ûndersyk nei in twatalige opfieding dêr’t de 
skriuwster nei ferwiist yn alinea 14 yn fergeliking mei de doelstelling fan de 
ûndersiken dy’t neamd binne yn alinea 5? Brûk net mear as 15 wurden. 
 

1p 32 Wat is de funksje fan de lêste alinea? 
A gearfetsje  
B in miening jaan  
C in stelling ponearje 
D konkludearje 
 
We witte wol, stelt de skriuwster yn har lêste sin, dat beide talen dêr’t in 
meartalich bern mei opgroeit, fan belang binne. 

2p 33 Wat soe in Frysktalich bern dat ek Nederlânsktalich is neffens Sharon Unsworth 
foar hawwe op in bern dat ientalich is?  
 

1p 34 Wat is it skriuwdoel fan de tekst?  
A ynformearje  
B oantrune  
C oertinke  
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 
 

It fersin fan René Descartes 
 
(1) Hy stiet rûnom bekend as in 
Frânske filosoof en wiskundige, mar 
René Descartes (1596-1650) hat fierwei 
it grutste part fan syn wurksum libben 
yn Nederlân trochbrocht. Yn 1629 5 
wurke er in jier op de Frjentsjerter 
universiteit. Hy wenne op it Sjaerdema-
slot. Descartes is bekend wurden om’t 
er in skieding oanbrocht tusken 
lichem, neffens him in fysiologyske 10 
masine, en geast, in net-materiële ien-
heid dy’t allinnich by minsken foar-
komt. Bisten soenen, sûnder siel, gjin 
pine fiele. Sa wie fiviseksje einliks in 
kartesiaanske útfining. 15 
(2) Sa stadichoan is wol dúdlik dat it 
ûnderskied dat Descartes makke tusken 
geast en lichem, en tusken minsken en 
oare bisten, in grut fersin west hat. De 
geast is op allegearre manieren fan 20 
ynfloed op it lichem, en it lichem op de 
geast. In fleurich minske is minder faak 
siik en hat grutter kâns om better te 
wurden. In sûn minske hat it makliker 
om geastlik goed te funksjonearjen. Wy 25 
lykje in protte op bisten en bisten fiele 
pine, likegoed as wy. 
(3) Dochs libje wy noch altiten mei in 
oar grut kartesiaansk-eftich fersin. 
Losweakke fan ús natuerlike om-30 
jouwing, hawwe wy ferjitten dat  
lichem+geast en omjouwing yn kon-
stante wikselwurking mei elkoar steane. 
(4) Ik bin biolooch en oe sa ynteres-
searre yn bisten, yn de modderbistjes 35 
fan it Waad en yn de fûgels dy’t dy 
wrotterkes opfrette. Om út te finen 
wêrom’t mientsen – yn it Nederlânsk 
‘kanoeten’ – guon skulpdieren wol en 
oare skulpdieren net ite, brochten wy in 40 
tal mientsen nei Teksel om harren op it 
Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Zeeonderzoek kieze te litten. Soks hjit 
in ‘kafetaria-eksperimint’. Men lit de 

fûgels kieze tusken in wjirm en in skulp, 45 
en by mientsen ferwachtet men dan dat 
sy de skulp kieze om’t mientsen yn it 
wyld wol skulpdieren, mar gjin wjirms 
ite. Op it Waad ite mientsen skulpkes 
dy’t se yn ien kear ynslokke. Yn harren 50 
mage wurde skulpkes kreake en de 
skulpeskilferkes wurde letter útskiten. 
(5) Nei in oantal moannen yn in koai 
wienen de fûgels oan ús wend en doe 
lieten wy har kieze oft se no wjirms of 55 
skulpdieren ha woenen. Wy wienen 
ferbjustere dat se de skulpdieren net ite 
woenen, mar de wjirms wol. Sûnt it 
momint dat wy har út it frije fjild hellen, 
wie der dus wat feroare. Yn de moan-60 
nen foar it kafetaria-eksperimint fuorren 
wy de fûgels fiskfoer, lytse kerltsjes dy’t 
se net yn har spiermage hoegden te 
kreakjen. Sa die bliken dat se yn dy 
moannen net allinnich har eangst foar 65 
minsken kwytrekken, mar ek de krêft 
fan har spiermage. De mage wie trije 
kear sa lyts wurden, hast te lyts om 
noch skulpdieren te kreakjen. 
(6) Dat wie de earste kear dat wy ús 70 
realisearren dat in mients net domwei 
‘in mients’ is, in fûgel dy’t op himsels 
stiet en altiten itselde is, mar dat de 
manier wêrop’t in mients ynmekoar sit, 
ôfhinget fan wat er yt, hokker waar oft it 75 
is, yn watfoar omjouwing de fûgel fer-
keart, ensafierder. As it fretten makliker 
te fertarren wurdt, dan krije de fûgels 
net allinnich in lytsere mage, mar ek 
lytsere terms en in lytsere lever. By 80 
fûgels dy’t al lang yn ús koaien libje en 
altiten maklik harren gerak krije, leit der 
mear fet om de organen hinne en sy 
wurde ek wat lui: sokke fûgels wolle 
hast net mear wurkje foar harren 85 
fretten. Sy binne in soarte fan bedoarne 
‘patatfûgels’ wurden.  
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(7) Earst wie de ûntdekking fan al dy 
feroarings in grutte teloarstelling: wy 
woenen op it ynstitút gewoan wylde 90 
mientsen besjen, net in ‘oanpaste’ 
ferzje fan de wylde fûgel. Mar al ridlik 
gau realisearren wy ús dat krekt dy 
feroarings ôfgryslik ynteressant binne, 
de oanpassings oan nije fermiddens. 95 
Sûnt dy tiid binne wy derachter kaam 
dat it liif fan in mients him alle dagen op 
’e nij oan syn fermidden oanpast. As de 
kokkels swierdere skulpen hawwe en 
der moat hurder kreake wurde, dan litte 100 
mientsen de mage groeie. Driget der 
gefaar fan rôffûgels, dan passe se de 
grutte fan de fleanspier oan. En wurdt it 
kâld en ûnbestindich, of meitsje sy har 
klear foar in grutte fleanreis, dan wurde 105 
se fetter, fertichtet it bloed him en wurdt 
it hert grutter om dat tsjokke bloed rûn 
te pompen. 
(8) Yn in mientseliif feroaret fan alles as 
de omjouwing feroaret, en tink no mar 110 
even nei: is dat by minsken net krekt 
itselde? In hurd wurkjende lânarbeider 
sjocht der ornaris brún, spiersterk en 
meager út. Wy sjogge sokke minsken 
allinnich noch op plaatsjes fan eartiids, 115 
want lânarbeiders sitte tsjintwurdich mei 
in koptelefoan yn in cockpit op in grutte 
trekker. Hinget men de hiele dei foar de 
televyzje mei in fleske cola en in board 
patat, dan is dat ek goed te sjen. 120 
Tusken dy swiere ‘couchpotatoes’ en 
de lânarbeiders fan eartiids sit fan alles, 
fansels. Wêr’t it my hjir ek om giet, is 
dat in patatiter in lânarbeider wurde kin 
as er yn in oare omjouwing telâne komt 125 
en him oars begjint te gedragen. En in 
lânarbeider kin in dikke patatiter wurde. 
(9) Elkenien wit dat men traine kin en 
dat jins liif dan feroaret. Faak is de 
winsk om te feroarjen de reden om te 130 
trainen, net oarsom! Pealklimmers, fier-
ljeppers en swimmers hawwe sterke 
earmspieren, fytsers sterke skonken, en 
alle minsken dy’t swier wurk dogge, 
hawwe in grutter hert en tsjokker bloed. 135 
Ik bin sels hielendal gjin sportman, mar 

kom troch myn wurk as biolooch wolris 
yn situaasjes telâne dy’t meitsje dat ik 
dochs in traind lichem krij. Seis wike yn 
’e kjeld yn in tintsje yn Sibearië, dêr’t 140 
wy alle dagen tsientallen kilometers oer 
bultige toendra’s swalken, joegen my it 
atletyske lichem fan myn dreamen! Dat 
duorre net sa lang, hear. Trije wike 
thús, mei de measte aktiviteiten wer 145 
achter it buro, joegen my dat buroliif 
mei faasje wer werom. Komst moai 
brún fan in sinnefakânsje werom, oardel 
wike en in pear dûsbeurten letter is alle 
brún der wer ôf. 150 
(10) Mientsen en minsken, ús liven 
wjerspegelje wat wy dogge, wat wy ite 
en yn hokker omjouwing oft wy libje. 
Der is deagewoan gjin skieding tusken 
liif en omjouwing, sa’t der ek gjin 155 
skieding wie tusken lichem en geast. 
Descartes hie it by de ferkearde ein en 
dat jildt ek foar Stephen Hawking. 
(11) Stephen Hawking is dy briljante 
Ingelske teoretysk-fysikus. De man hat 160 
in spiersykte, sit yn in rolstoel en kin 
allinnich mar mei help fan in spraak-
kompjûter prate. Trije jier lyn gong 
Hawking nei Cape Canaveral yn Florida 
om yn in testfleantúch gewichtleazens 165 
te belibjen. Sa’n fleantúch fljocht dan 
op en del – makket paraboalen – en yn 
de tiid dat it fleantúch nei ûnderen 
glidet, hawwe de minsken oardel minút 
gewichtleazens. Dat fûn Hawking 170 
prachtich om mei te meitsjen (it liket my 
ek prachtich om mei te meitsjen!), mar 
op in parsekonferinsje nei ôfrin sei 
Hawking wat doms. Hy sei dat er fûn 
dat wy mear ynvestearje moatte yn de 175 
romtefeart om’t wy dizze planeet 
ferniele en wy de ierde ea ferlitte 
moatte.  
(12) Dy tinkwize is neffens my in grut 
fersin. Dêrtroch wurdt de tige nauwe 180 
bân tusken it libben en de ierde dêr’t it 
libben libbet ûntkend. Minsken dy’t de 
romte ynsketten wurde, binne fanwege 
de gewichtleazens nei in wike al in 
fjirde fan har hertfolume kwyt. Om like-185 
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folle hertspier kwyt te reitsjen op ierde, 
moatst wol trije wike stil op bêd lizze! 
Fansels wurdt net allinnich it hert lytser, 
ek it bloedfolume nimt ôf, en fral de 
spieren fan de skonken krimpe. It 190 
heucht my noch wol fan de televyzje dat 
de Amerikaanske Apollofarders dy’t út 
see opfiske waarden, der net sa bêst 
útseagen, en dat kloppet ek wol: sy 
moatte moannen traine om wer de âlde 195 
te wurden. Mar miskien wol it slimste 
wat minsken ûnder gewichtleazens 
oerkomt, is dat de bonken folle tinner 
wurde. Nei seis moanne yn it 
International Space Station wienen de 200 
astronauten tusken de fiif en de 
tweintich persint fan it bonkemateriaal 
fan de skonken kwyt. By de measten 
siet dat der nei in healjier noch hyltyd 
net wer oan, it ferlies wie permanint. 205 
(13) Neffens presidint Obama sille de 
Amerikanen meikoarten nei Mars. De 
astronauten binne dan in jier of trije 

ûnderweis. Neffens de mjittings dêr’t ik 
it krekt oer hie, soenen minsken dy’t op 210 
en del nei Mars geane mei bonken 
thúskomme dy’t de helte lichter binne. 
Sokken soene by thúskomst, op ’e nij 
bleatsteld oan de swiertekrêft, daliks 
ynmekoar donderje, sûnder kâns op 215 
ferwin. 
(14) Yn myn eagen belibje wy hjir in nij 
kartesiaansk fersin. Fansels, wy lykje 
miskien wol wat losweakke te wêzen 
fan ús omjouwing, mar it is krekt sa’t ik 220 
sei: dat liket allinnich mar sa. Wy binne 
mei tûzen toutsjes oan ús omjouwing 
fêstbûn en kinne der mar better goed 
rekken mei hâlde. Dat tinken hat ek 
konsekwinsjes foar ús omgong mei de 225 
omjouwing en it hat konsekwinsjes foar 
de omgong mei ússels. En it hat konse-
kwinsjes foar ús takomstdreamen: ferjit 
it mar dat wy ea de ierde ferlitte kinne, 
want lichem, geast en ierde binne ien.230 

 
Nei: Theunis Piersma yn De Moanne 8, oktober 2010 
Theunis Piersma is heechlearaar dierekology oan de Ryksuniversiteit fan Grins. 
 
 

Tekst 2 
 

Grut wurde mei twa talen  
 
(1) Bern dy’t mei twa talen grut wurde, 
reitsje dêr fan yn ’e war, sa wurdt faak 
sein. Ek soenen se net ien fan beide 
talen echt goed leare, en soe it om-
tinken foar de thústaal sels op kosten 5 
gean fan de algemiene taal fan in lân, 
yn Nederlân it Nederlânsk. Is dat sa?  
Is meartaligens wier sa’n mearkoppich 
meunster? 
(2) Minsken dy’t twa talen yn ’e macht 10 
hawwe, binne der hast net, en minsken 
dy’t nóchris mear talen prate, moat men 
hielendal om sykje. Dat wurdt yn 
Nederlân teminsten faak tocht, mar de 
werklikheid is oars. Der binne om ende 15 
by seistûzen talen yn de wrâld. Ik bin 

gjin wiskundewûnder, mar neffens my 
betsjut dat dat der hiel wat meartaligen 
wêze moatte. En yndie, wrâldwiid sjoen 
is ientaligens net de regel, mar de 20 
útsûndering. Om krekt te wêzen: trije 
fjirde fan de bern yn de wrâld groeit op 
mei twa of mear talen. 
(3) Faak wurdt sein dat men pas twa-
talich is as men de twa talen yn ’e 25 
macht hat lykas in memmetaalsprekker, 
dêr’t fansels in ientalige memmetaal-
sprekker mei bedoeld wurdt. Mar in 
twatalige is net twa identike ientaligen 
yn ien. In persoanlik foarbyld: ik bin as 30 
Britse yn Nederlân op it stuit dwaande 
mei it keapjen fan myn earste hûs. Myn 
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wurdskat op dat mêd is dus benammen 
Nederlânsk. Sa ken ik al wurden as 
‘koopovereenkomst’, ‘ontbindende’ 35 
‘voorwaarden’ en ‘hypotheekrente-
aftrek’. Ik soe net witte wat de Ingelske 
oantsjuttings binne foar soksoarte be-
gripen, mar dat betsjut fansels net dat 
ik minder goed Ingelsk praat as in 40 
ientalige memmetaalsprekker fan it 
Ingelsk. Kennis fan in taal wurdt út-
makke troch hoe’t, wêr’t en mei wa’t 
men dy taal brûkt, en dus is it fansels-
sprekkend dat as men twatalich is, jins 45 
kennis fan dy twa talen net krekt itselde 
is, benammen as it om wurdskat giet. 
Krekt lykas twa ientaligen dy’t deselde 
taal sprekke, noait deselde wurdskat 
hawwe sille. 50 
(4) Oare minsken geane derfan út dat 
der yn it brein net genôch romte is foar 
twa talen tagelyk, en dat twataligen foar 
elk fan de twa talen dus mar de helte ta 
harren foldwaan hawwe, mar dat is sa 55 
net. Der is gewoan genôch plak foar 
twa of mear talen, ek yn de noch lytse 
harsens fan bern. 
(5) Wy binne berne mei it fermogen om 
talen te learen – net ien bepaalde taal, 60 
mar gewoan de taal of talen dy’t wy 
tafallich om ús hinne hearre. De fer-
neamde taalkundige Chomsky neamt 
dat ‘it oanberne taalfermogen’ fan de 
minske. Ut al it ûndersyk dat dien is nei 65 
bern dy’t twa talen tagelyk leare, blykt 
ûnder oaren dat sy deselde ûntwikke-
lingsstadia trochrinne as ientalige bern 
en dat se harren twa talen goed útinoar 
hâlde kinne. 70 
(6) Dochs is de taalfeardigens fan 
meartalige bern faak negatyf yn it nijs, 
bygelyks as it giet om de problematyk 
oangeande taalachterstân. Hoe kin dat 
dan? By de nijsberjochten giet it faak 75 
om bern dy’t net fuortdaliks fan harren 
berte ôf yn oanrekking kommen binne 
mei in twadde taal, bygelyks bern yn 
Nederlân dy’t in oare thústaal hawwe as 
it Nederlânsk, lykas Italjaansk of 80 
Turksk.  

(7) As sokke bern op de basisskoalle 
komme, kenne se faak mar in bytsje 
Nederlânsk. Mar dat betsjut net dat se 
in folsleine taalachterstân hawwe. Yn it 85 
Italjaansk of yn it Turksk rêde se har 
poerbêst. Wy begripe se dan wol net, 
mar harren taalfermogen is neat mei 
mis. Dy bern kinne dus in oare taal 
prate, mar dat hoecht gjin behindering 90 
te wêzen. Krektoarsom: der binne in 
protte ynternasjonale wittenskiplike 
ûndersiken dy’t sjen litte dat it goed yn 
de macht hawwen fan de thústaal krekt 
in posityf effekt hat op it oanlearen fan 95 
in twadde taal. 
(8) Yn dat ramt is it ek wichtich om te 
witten, dat hast de helte fan de bern 
dy’t yn Nederlân in taalachterstân 
hawwe, ientalich is. It giet dan boppe-100 
dat gauris om bern fan leechoplate 
âlden, dy’t de bern net sa’n rynsk 
fariearre taaloanbod jaan kinne. Under-
syk hat útwiisd dat it net sa bot giet om 
de fraach hokker taal oft dy âlden 105 
oanbiede, as om de kwaliteit fan dy 
taal. Ferhaaltsjes foarlêze of fertelle 
bygelyks, komt de taalûntwikkeling te’n 
goede. It makket neat út yn hokker taal 
dat bart, as it mar bart. 110 
(9) It yn ’e macht hawwen fan twa talen 
kin gâns foardielen opsmite. Wy witte 
bygelyks dat twataligen trochstrings 
fleksibeler en kreativer binne yn harren 
wize fan tinken as ientaligen. Hoe hat 115 
de wittenskip dat fan dy foardielen foar 
twataligen ûntdutsen? 
(10) Lit ús ris sjen nei in ûndersyk út 
2007 fan psycholooch Ellen Bialystok 
en har kollega’s yn Kanada mei diel-120 
nimmers dy’t ferskillende taalachter-
grûnen (ien- en twatalich) hawwe. Tink 
jo ris yn dat wy in kaartspultsje dogge 
dêr’t ik hyltyd in kaartsje by sjen lit mei 
in oar plaatsje derop: reade en griene 125 
stjerkes en hertsjes. It is de bedoeling 
dat der twa steapeltsjes komme. Wy 
dogge earst it foarmspultsje. As ik jo in 
kaartsje mei in hertsje sjen lit, lizze jo 
dat by de hertsjes, it makket net út 130 
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hokker kleur oft it hertsje hat, en sa 
moatte de stjerkes by de stjerkes. 
(11) Dan feroarje wy fan spul; wy dogge 
it kleurespultsje. Dus alles wat read is, 
komt by de reade foarmkes, en alles 135 
wat grien is by de griene. By it wiksel-
jen fan spultsje moasten jo de yn-
formaasje dy’t jo earder brûkten om de 
kaartsjes te skiftsjen, nammentlik de 
foarm, ûnderdrukke om op basis fan 140 
kleur skiftsje te kinnen. Foar folwoekse-
nen is dy oergong net dreech, mar foar 
jonge bern is dat noch net sa ienfâldich. 
Wat it dreech makket, is dat de yn-
formaasje dy’t earder fan belang wie, 145 
no net mear telt. Jo dogge noch wol 
itselde, mar jo moatte it op slach justjes 
oars oanpakke. Bern ûntwikkelje de 
feardigens om soksoarte wikseljende 
taken út te fieren as se in jier of fiif 150 
binne.  
(12) Wat hat soks no mei twataligens te 
krijen? It idee is dat twatalige bern troch 
it hyltyd ôfwikseljen fan twa talen goed 
traind binne yn it ûnderdrukken fan 155 
oerstallige ynformaasje. As Sjineesk-
Nederlânske bern mei-inoar Sjineesk 
prate en der komt immen by te stean 
dy’t gjin Sjineesk praat, geane se oer 
op it Nederlânsk. It Sjineesk moatte se, 160 
krekt as yn it spultsje, in skoftke ûnder-
drukke. Troch dy hyltyd op ’en nij 
weromkommende oefening ûntwikkelje 
twatalige bern de feardigens om sokke 
wikseljende taken earder as ientalige 165 
bern út te fieren. 
(13) Werom nei dy Turksk-Italjaansk 
pratende bern dy’t it Nederlânsk net fan 
de berte ôf meikrigen hawwe. Hoe 

kinne dy it bêst Nederlânsk leare? Hoe 170 
betiid moat men bern in twadde taal 
oanbiede foar in optimaal effekt? En 
hoe faak moat dat? En fan hokker 
kwaliteit moat de oanbeane taal wêze? 
(14) Earlik sein witte wy dat net sa 175 
goed. En dêrom binne wy yn 2008 
begûn mei it Early Child Bilingualism-
project, dat op dit stuit útfierd wurdt oan 
de Universiteit fan Utrecht en it 
Meertens Instituut yn Amsterdam, yn 180 
gearwurking mei ûndersikers fan de 
universiteiten fan Edinburgh en 
Tessaloniki. Wy besjogge de taalûnt-
wikkeling fan bern dy’t mei Ingelsk en 
Nederlânsk grut wurde én wy ûnder-185 
sykje hokker taal oft se hoe faak 
hearre.  
(15) Wy ferwachtsje dat de resultaten 
fan dat ûndersyk net allinnich fan 
belang binne foar bern dy’t Nederlânsk 190 
en Ingelsk leare, mar ek foar oare twa-
taligen, lykas de Turksk-Italjaanske 
bern fan hjirfoar. 
(16) De útkomsten fan dat wiidweidige 
ûndersyk sille noch eefkes op har 195 
wachtsje litte, mar de ûnderskate 
ûnderwerpen dy’t hjir op it aljemint 
kommen binne, jouwe hooplik no al 
ynsjoch yn wat wy as taalwittenskippers 
oer meartalige taalûntwikkeling witte. 200 
Der is fansels folle mear om te ûnder-
sykjen, mar we witte no al genôch om 
sizze te kinnen dat hiel wat mienings 
dy’t men gauris oer meartaligens heart, 
net doge. Meartaligens kin in protte 205 
foardielen opsmite en dus binne beide 
talen dêr’t in meartalich bern mei grut 
wurdt fan belang.

 
Nei: Sharon Unsworth út Onze Taal 2/3 2010 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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  Frysk boargerskip yn de 21ste ieu 
 

1p 1 Hokker funksje hat alinea 1?  
A anekdoate 
B gearfetting 
C konklúzje 
D probleemstelling 
 
Yn alinea 2 fertelt Looper oer syn eigen ûnderfining mei it plak fan de Slach by 
Warns.  

1p 2 Hokker funksje hat syn ferhaal?  
A argumintaasje by de sin “Mei dat dilemma ... skerp te setten.” (r. 14-17) 
B argumintaasje by de sin “As der earne ... op it Reaklif.” (r. 17-20) 
C ferantwurding fan syn taspraak 
D útlis fan syn refleksje 
 
Looper fynt fan jongs ôf it Reaklif in ‘magysk plak’ (alinea 2). 

1p 3 Wat is dêrom de kearnsin fan alinea 2 en 3? 
 

1p 4 Mei hokker wurd jout Looper in negative gefoelswearde oan de betinking fan de 
Slach by Warns?  
 
Alinea 3 kin yn trije parten ferdield wurde. 

3p 5 Jou oan wat dy trije parten binne en jou de funksje fan elk part oan. Kies dêrby 
út de begripen: anekdoate, argumintaasje, gearfetting, konklúzje, ôfwaging en 
stelling. 
 
“De ‘delokalisearring’ is in ramp foar goed boargerskip” (r. 95-96). 

3p 6 Yn hokker twa tinkstappen komt Looper ta dy konklúzje? (Brûk foar it antwurd 
net mear as 30 wurden.) 
 
“As de Waadferiening der yn de tolfde ieu al west hie, wat soe dy protestearre 
ha tsjin de bedikings” (r. 104-106). 

1p 7 Soe Looper it mei dat midsieuske protest iens west hawwe, of net?  
A Ja, want wy moatte de feroaring fan it lânskip tsjinhâlde. 
B Ja, want wy moatte it útwiskjen fan it ûntstean fan it lânskip tefoaren komme. 
C Nee, want de feroaring is net slim. 
D Nee, want wy steane der yn Fryslân noch ridlik goed foar. 
 
De sprekker hat it oer ‘lânskipstradysje’ en ‘kollektyf ferline’ (r. 122-123) en hy 
neamt fjouwer begripen yn alinea 7: ‘tiid’, ‘romte’, ‘kollektyf ferline’ en ‘lânskip’.  

3p 8 Hoe past it begryp ‘lânskipstradysje’ by de oare fjouwer begripen?  
(Brûk foar it antwurd net mear as 20 wurden.) 
 
Yn alinea 7 stelt Looper de fraach oft in nije boarger yn Fryslân de taal (it Frysk) 
nedich hat. 

1p 9 Sitearje de sin út dy alinea dy’t Looper syn antwurd jout op dy fraach. 
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Looper wol dat der dúdlik ûnderskied makke wurdt tusken profesjonele funksjes 
yn Fryslân en Frysk boargerskip. 

2p 10 Wêrom fynt Looper dat ûnderskied fan belang? (Brûk foar it antwurd net mear as 
20 wurden.) 
 
“Assimilaasje slagget net neigeraden dat men de taal fan it nije lân better 
behearsket, mar neigeraden dat men ek it nije kollektive ferline as part fan it 
eigen ik belibje kin.” (r. 179-183).

2p 11 Hokker paradoksale konsekwinsje hat sa’n eask foar de nijkommers?  
(Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden.) 
 
Yn alinea 9 pleitet Looper foar in bredere betinking yn de takomst. 

2p 12 Oan watfoar ynhâldlik betingst moat sa´n bredere betinking foldwaan? 
 

3p 13 Hoe ûnderbout Looper yn syn taspraak de stelling “wy meitsje it ferline eksklusyf 
en dêrmei jouwe wy oan dat wy de takomst ek eksklusyf meitsje wolle” (alinea 
9)? (Brûk foar it antwurd net mear as 40 wurden.) 
 

1p 14 Hokker kar makket Looper by eintsjebeslút as er kieze moat tusken lân en taal? 
A Lân, want hy seit dat it kollektyf ferline bewarre bliuwe moat yn it lânskip.  
B Lân, want hy seit dat Frysk foar goed boargerskip net needsaaklik is. 
C Taal, want hy stelt dat taal de kaai is ta in goed begryp fan alles wat der om 

jo hinne bart. 
D Taal, want sûnder taal is der gjin kultuer.  
 
De titel fan de tekst is ‘Frysk boargerskip yn de 21ste ieu’. 

2p 15 Wat is it wichtichste ferskil tusken it Frysk boargerskip yn de 21ste ieu en it 
Frysk boargerskip earder? 
 

1p 16 Wat is it belangrykste skriuwdoel fan de tekst? 
A ynformearje oer it belang fan de slach by Warns 
B oertsjûgje fan it belang fan goed boargerskip 
C oertsjûgje fan it belang fan in kollektyf ferline 
D oantrune ta it opheffen fan it ferskil tusken Fryske kultuer en kultuer yn 

Fryslân 
 
 

Tekst 2  Hoe’t de provinsje Fryslân dochs noch Amearika  
   ûntduts 

 
1p 17 Hokker funksje hat alinea 1? 

A fraachstelling  
B gearfetting 
C konklúzje 
D oanlieding  
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“By einstjebeslút krige … de parlemintêre demokrasy” (r. 25-29). 
1p 18 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwer hjir? 

A irony 
B paradoks 
C tsjinstelling 
D understatement  
 

1p 19 Hokker fan de arguminten dy’t Jorritsma oanfiert tsjin de krityk fan it kabinet hat 
betrekking op de omfang fan de Fryske delegaasje en net op it belang? 
 
De skriuwer wiist yn de lêste sin fan de earste alinea foarút op in oar opmerklik 
aspekt. 

1p 20 Hokker aspekt is dat neffens de folgjende alinea’s? 
 
“Foar Fryslân wie dy Compagnie in pynlike kwestje” (r. 38-39). 

2p 21 Wat hat de Friezen yn de skiednis mei de WIC it measte sear dien? (Brûk foar it 
antwurd net mear as 15 wurden.) 
 

1p 22 Hokker twa soarten fan arguminten brûkt de skriuwer yn de twadde sin fan 
alinea 3? 
A arguminten op grûn fan autoriteit en empiryske arguminten  
B empiryske arguminten en feitlike arguminten 
C feitlik arguminten en kausale arguminten 
D kausale arguminten en arguminten op grûn fan autoriteit 
 
De skriuwer hat krityk op it boek oer de Friezen yn Amearika.  

3p 23 Hokker punt(en) fan krityk hat de skriuwer. (Brûk foar it antwurd net mear as 15 
wurden.) 
 
It boek Gevierde Friezen in Amerika tsjinnet in polityk doel, stelt de skriuwer oan 
it begjin fan alinea 4. 

2p 24 Hokker doel hie neffens de skriuwer it útbringen fan it boek Gevierde Friezen in 
Amerika?  
 

1p 25 Hokker doel hie neffens de skriuwer it stjoeren fan de Fryske delegaasje nei 
New York? 
 

1p 26 Hokker soarte fan argumintaasje wurdt brûkt yn alinea 6 om it al of net 
wolslagjen fan de Fryske dei yn New York te beskriuwen? 
A argumintaasje op grûn fan autoriteit  
B argumintaasje op grûn fan empirysk ûndersyk  
C argumintaasje op grûn fan fergeliking  
D argumintaasje op grûn fan kausaliteit  
 
“Wy sille mar net mear freegje wat 1782 mei 1609 te krijen hat en ek net wêr’t ús 
steateleden dan yn 1982 wienen, doe’t Nederlân en de USA twahûndert jier 
Nederlânsk-Amerikaanske betrekkings fierden” (r. 199-205). 

2p 27 Wêrom moat dêr mar net mear nei frege wurde?
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De tekst kin nei alinea 1 yn twa stikken ferparte wurde.  
3p 28 Tusken hokker alinea’s leit de grins? Motivearje it antwurd. (Brûk foar it antwurd 

net mear as 20 wurden.) 
 

2p 29 Wat bedoelt de skriuwer yn de lêste sin mei “derta feroardiele om de santjinde-
ieuske skiednis te werheljen”? (Brûk foar it antwurd net mear as 10 wurden.) 
 

1p 30 Ta hokker tekstsoarte wurdt tekst 2 rekkene? 
A ferslach 
B redenearring 
C skôging  
D útiensetting 
 
 

Tekst 1 en tekst 2 
 

1p 31 Jou oan hokker eigenskip fan de Friezen yn beide artikels bekritisearre wurdt. 
A It bûtensluten fan oare Nederlanners. 
B It lizzen fan de klam op de betsjutting fan it eigen ferline. 
C It te folle op eigen skiednis rjochte wêzen. 
D It ûnterjochte grutsk wêzen op it eigene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Frysk boargerskip yn de 21ste ieu 
 
Alle jierren wurdt der immen by de betinking fan de Slach by Warns (1345) frege om te 
sprekken oer in ûnderwerp dat mei Fryslân, de Friezen en it Frysk te krijen hat. Yn 2009 krijt 
Bert Looper, direkteur fan it Frysk histoarysk sintrum foar taal en kultuer Tresoar, it wurd. Op 
it Reaklif, oan de foet fan de tinkstien mei de tekst ‘Leaver dea as slaaf’, hâldt hy syn ferhaal 
oer de ynhâld fan it begryp Frysk boargerskip yn de tsjintwurdige tiid. 
 
(1) Wy binne hjir kommen om te be-
tinken dat de Friezen op dit plak yn 
1345 Hear Willem, Greve fan Hollân en 
Henegouwen, ferslein hawwe. Hy sette 
hjir mei syn besettingsmacht foet oan 5 
wâl en fierder kaam er net. Mar tink 
jimme foar dizze gelegenheid ris yn 
hoe’t it west hie as dyselde Willem fan 
Hollân de slach by Warns wûn hie en 
de fersleine Friezen foar de kar steld 10 
hie ien fan beide oer te jaan: harren lân 
of harren taal. Beide behâlde koe net. 
Wat hienen jimme dan keazen? 
(2) Mei dat dilemma is it mooglik om 
alle diskusjes oer de fraach wat it 15 
betsjut om Frysk te wêzen yn ien kear 
op skerp te setten. As der earne in plak 
is yn Fryslân om oer taal, lân en 
skiednis nei te tinken, dan is it hjir wol 
op it Reaklif. Want dit prachtige lânskip 20 
en alles wat hjir bard is, noeget ús ta 
refleksje op wat wy tinke dat Fryslân is 
en wêze moat. Dat sis ik mei út in sterk 
eigen belibjen wei. Sûnt de fyfde klasse 
fan de legere skoalle – kamp yn de 25 
bunkers fan Sondel – wurd ik nei dit 
lânskip talutsen. As jonkje fûn ik it in 
magysk plak en op ien of oare wize hat 
dit plak dy magy nea ferlern; it is in plak 
dêr’t je jesels tsjinkomme, dêr’t je jesels 30 
om sa mar te sizzen opgrave kinne. Dat 
jildt foar my persoanlik, mar ik bin der 
wis fan dat it likegoed jildt foar in soad 
minsken dy’t hjir hjoed kaam binne. 
(3) It lânskip fan it Reaklif fertelt it 35 
ferhaal fan it Fryske ferline; it is in 
lânskip mei betsjutting, in lânskip mei 
myten, oantinkens en obsesjes. De 

rykdom, de skiednis en de kompleksiteit 
fan it Fryske lânskip komme hjirre op in 40 
fassinearjende wize ta utering: oan it 
Klif hingje de sêgen fan de baarnende 
ierde, fan de Fryske keningen dy’t hjir 
op it skyld tild waarden; it Klif ropt ek de 
romantyk fan de njoggentjinde ieu wer 45 
op, as de skriuwer Jacob van Lennep 
hjir delkuieret en ferwiist nei de mids-
ieuske ferhalen. Mar oan it Klif is yn it 
foarste plak it ferhaal fan 1345 ferbûn 
en – net minder belangryk – it feit dat 50 
sûnt 1942 dat barren jier op jier betocht 
waard. It Klif is dêrmei ek it ferhaal fan 
de manier hoe’t yn en nei de Twadde 
Wrâldoarloch de betinking in stikman-
nich Fryske obsesjes bleatlein hat. 55 
Koartsein, it Reaklif is in plak mei 
betsjutting; in plak dêr’t je jesels tsjin-
komme yn jo yndividualiteit – al wie it 
allinne mar yn it genietsjen fan lân en 
wetter – mar ek yn jo kollektiviteit; it 60 
Klif, dit besiele stikje lân, stelt fragen 
oan Frysk boargerskip, hjoed en yn de 
takomst. 
(4) Wannear binne je eins in goede 
boarger? Dy fraach rekket fansels net 65 
allinne ús provinsje, it is in nasjonaal en 
Europeesk fraachstik fan it grutste 
belang. Boargerskip is sûnt de Mids-
ieuwen ien fan de kaaibegripen yn de 
Europeeske skiednis. Mar it is ek in 70 
begryp dat hieltiten wer fernijd en oan-
past wurde moat. Boargerskip is gjin 
fanselssprekkende eigenskip: boarger-
skip betsjut meidwaan oan de mienskip, 
ferantwurdlikheid nimme en belutsen-75 
heid sjen litte. In eask foar goed 
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boargerskip is dat je je as boarger thús-
fiele yn tiid en yn romte, yn lânskip en 
yn kollektyf ferline. Dy beide diminsjes 
fan tiid en romte steane hjoed de dei 80 
ûnder heechspanning. De Ingelske 
histoarikus Simon Schama sprekt fan  
“it útwiskjen fan ús lânskipstradysje”.  
It Reaklif is der noch, mar hoefolle 
histoarysk wichtige plakken binne der 85 
yn Fryslân, yn Nederlân, yn Europa net 
ferdwûn? It is it gefolch fan in yngeand 
proses fan ‘delokalisearring’. En tagelyk 
mei it lânskip ferlieze minsken harren 
plakken fan oantinken en refleksje. Dat 90 
is in Frysk probleem, mar benammen 
ek in Nederlânsk probleem, dat by ús ta 
hieltiten mear ûnferskillichheid liedt wat 
de eigen wenomjouwing oanbelanget. 
De ‘delokalisearring’ is in ramp foar 95 
goed boargerskip, want mei dat wy ús 
lânskipstradysje kwytreitsje, ferlieze wy 
ek de sichtbere bân mei it kollektive 
ferline. En it is krekt it kollektive ferline 
dat in mienskip ta mienskip makket.  100 
(5) Fansels, dy saken spylje yn Fryslân, 
lykas rûnom yn ’e wrâld. It giet my der 
net om dat wy de feroaring fan it lânskip 
tsjinhâlde moatte. As de Waadferiening 
der yn de tolfde ieu al west hie, wat soe 105 
dy protestearre ha tsjin de bedikings. 
Nee, dy feroaring is it punt net, mar wol 
it útwiskjen fan it ûntstean fan it lânskip 
en it ferdwinen fan plakken mei be-
tsjutting. Ik tink dat wy hjir yn Fryslân 110 
der noch ridlik goed foarsteane. Troch 
de unike en sterke doarpsstruktuer mei 
it lânskip dat der by heart, stypje de 
diminsjes romte en tiid – it gefoel ha dat 
je earne by hearre – by ús noch hiel bot 115 
de ûntwikkeling fan boargerskip.  
(6) Modern boargerskip betsjut ek in 
oanhâldende ynteraksje tusken boarger 
en oerheid. Oan alle Fryske boargers 
en alle Fryske bestjoerders soenen je 120 
as funksje-eask stelle moatte dat sy 
kennis hawwe fan begripen as lânskips-
tradysje en kollektyf ferline as beting-
sten foar in goed draaiende maat-
skippij.  125 

(7) Tiid en romte, kollektyf ferline en 
lânskip: it binne twa diminsjes dêr’t 
boargerskip, ek yn de ienentweintichste 
ieu yn bedijt. Mar is der noch net in 
oare diminsje? It is in fraach dy’t him 130 
hjir op it Klif altyd wer stelle lit. Fansels, 
de taal is de tredde diminsje fan it 
boargerskip, mar ik tink dat wy oan de 
diminsje taal in oare wearde jaan moat-
te as oan de diminsjes tiid en romte. 135 
Dat ferskil tusken tiid en romte oan de 
iene kant en taal oan de oare kant komt 
sterk ta utering as wy alle trije diminsjes 
behelje op de nije boargers yn Fryslân, 
de ymmigranten. Wat hat in nije boar-140 
ger yn Fryslân nedich om in Fryske 
boarger te wurden, om him of har thús 
te fielen yn dy spesifike diminsjes fan 
tiid en romte yn ús provinsje? Hat dy it 
lânskip nedich, hat dy de tiid nedich, it 145 
kollektive ferline, of hat dy de taal 
nedich? Dat is in hiel nijsgjirrige en 
belangrike fraach as wy it oer boarger-
skip yn Fryslân ha. Wy moatte hjir in 
dúdlik ûnderskied meitsje tusken 150 
profesjonele funksjes yn Fryslân en 
Frysk boargerskip – dy twa wurde faak 
trochinoar helle. As Tresoar, it Frysk 
histoarysk sintrum foar taal en kultuer, 
ha wy bygelyks in taalstatút: ús mei-155 
wurkers moatte it Frysk behearskje. Yn 
dat hiele proses fan emansipaasje fan it 
Frysk yn it iepenbier bestjoer yn de 
ôfrûne heale ieu past it dat yn it publike 
domein, by alles wat oerheid is, de be-160 
hearsking fan it Frysk in funksje-eask 
is. Mar by boargerskip wurket dat fan-
sels net sa.  
(8) Nochris: hoe wurde je in goede 
boarger yn Fryslân? Hokker fan de 165 
diminsjes tiid, romte en taal spilet dêryn 
de wichtichste rol? Is taal net de kaai ta 
in goed begryp fan alles wat om je 
hinne bart? Ik begûn myn tekst mei myn 
eigen ferline as skoaljonkje en hoe’t dat 170 
ferbûn is mei it kollektive ferline dat hjir 
yn lagen op it Klif leit. Persoanlik en 
kollektyf ûnthâld komme byinoar en 
bepale mei hoe’t je yn de maatskippij 
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steane. Mar foar nije boargers is dat 175 
fansels in probleem. Nijkommers kom-
me mei harren eigen kollektyf ferline; 
nijkommers komme ek yn in nij ferline. 
Assimilaasje slagget net neigeraden dat 
men de taal fan it nije lân better be-180 
hearsket, mar neigeraden dat men ek it 
nije kollektive ferline as part fan it eigen 
ik belibje kin. 
(9) De betinking fan de Slach by Warns 
is tige wichtich om wat ik al sei: der is 185 
gjin plak dêr’t de fraach nei Frysk 
boargerskip skerper steld wurdt as hjir 
op it Klif; boargerskip yn de Mids-
ieuwen, boargerskip yn de Twadde 
Wrâldoarloch en boargerskip dêrnei.  190 
As wy hjir mei-inoar dy fragen stelle, 
dan sil it belang fan dizze betinking 
noch grutter wurde kinne en wurdt it in 
folle bredere betinking as no it gefal is. 
Mar wy moatte ús tagelyk bewust wêze 195 
fan it feit dat betinken ek altyd in hypo-
teek op de takomst leit. As wy hjir fiere 
dat wy as Friezen de Hollanners fer-
slein ha, dan is dat foar in hjoeddeistige 
Hollanner yn Fryslân net in útnoegjend 200 
barren: wy meitsje it ferline eksklusyf 
en dêrmei jouwe wy oan dat wy de 

takomst ek eksklusyf meitsje wolle. Ik 
soe de takomst iepenmeitsje wolle, mar 
dan moatte wy dus ek ús ferline iepen-205 
meitsje. Gjin nije takomst sûnder in nij 
ferline. Wêrom geane wy altyd werom 
nei de Midsieuwen? Ja fansels, omdat 
dy hjir Frysk wienen. Wêrom geane wy 
altyd werom nei de njoggentjinde ieu, 210 
nei de bruorren Halbertsma en Waling 
Dykstra? Ja fansels, omdat sy Frysk 
wienen. Mar sprekt dat wol sa fansels 
as wy altyd tocht ha? 
(10) Oan alle kanten is it dúdlik dat der 215 
in groeiend ferlet is om de Fryske 
kultuer iepen te smiten en om de yn de 
njoggentjinde ieu ûntstiene skieding 
tusken Fryske kultuer en kultuer yn 
Fryslân op te heffen. Wy moatte it oan-220 
doare dêr op ’en nij oer nei te tinken. 
Earst as wy hjir op it Klif alles mei iepen 
eagen besjen en frij oertinke wolle; as 
wy hjir alle fragen doare te stellen dy’t 
mei it aktuele Fryske boargerskip te 225 
krijen ha, dan kin de lêste sneon fan 
septimber in wichtige bydrage leverje 
oan it debat oer Fryslân, oer ússels, en 
dat wol sizze: oer âlde én oer nije 
boargers. 230 

 
Nei: Bert Looper yn de Moanne 8, oktober 2009 
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Tekst 2 
 

Hoe’t de provinsje Fryslân dochs noch Amearika ûntduts 
 
Yn 2009 wie it 400 jier lyn dat Henry Hudson yn opdracht fan de West-Indische Compagnie it 
lân ‘ûntduts’ dêr’t letter New York komme soe. De Fries Pieter Stuyvesant wie ien fan de 
earste gûverneurs fan dat Nij-Nederlân, en dat wie foar it provinsjebestjoer fan Fryslân in 
ekstra oanlieding om dêr in Frysk feestje te fieren mei ûnder oare in Amerikaanske ferzje fan 
Oerol en it iepenjen fan in ‘Friesland-house’. Gâns Friezen wienen om dy reden de oseaan 
oerstutsen. Ek kaam yn ferbân mei deselde gelegenheid noch it boek Gevierde Friezen in 
Amerika út. 
 
(1) De ‘ûntdekking’ fan Manhattan 400 
jier lyn troch Henry Hudson wie foar it 
provinsjebestjoer fan Fryslân de oan-
lieding om mei in grutte delegaasje yn 
New York in feestje te fieren. Mar wat 5 
waard dêr eins fierd? En hoedat sa? Op 
de krityk fan it kabinet op de omfang 
fan de Fryske delegaasje nei New York 
spatte kommissaris fan de Keninginne 
Jorritsma nochal op. Den Haach hie gjin 10 
sprút begrepen fan it bysûndere belang 
fan de Fryske besite oan New York, de 
kolleezje- en steateleden wurken har yn 
New York út de naad en hie it kabinet 
wol foar it ferstân hoe bysûnder de bân 15 
tusken Fryslân en Amearika wie? FNP-
steatelid Johannes Kramer tocht sels 
oan in komplot fan de soere ‘Hollânske’ 
media dy’t fansels oergeunstich wienen 
op it grutte súkses fan it Fryske feest. 20 
Mar leafst seis kolommen krige de 
kommissaris fan de Keninginne op de 
foarside fan de Ljouwerter Krante om te 
roppen dat de Fryske missy fertuten 
dien hie. By eintsjebeslút krige 25 
Jorritsma sels in komplimint fan de 
kroanprins, sawat it heechste wat ien 
berikke kin yn de Nederlânske fariant 
fan de parlemintêre demokrasy. En 
soks noch wol op Amerikaanske grûn. 30 
Mar dat wie wis net it iennichste op-
merklike aspekt oan dy bjusterbaarlike 
Friezereis.  
(2) De Nederlânske koloanjes yn 
Amearika – dus Nij-Nederlân ek – stie-35 
nen yn de santjinde ieu ûnder gesach 

fan de machthawwende West-Indische 
Compagnie. Foar Fryslân wie dy Com-
pagnie in pynlike kwestje, dy’t desennia 
achterinoar neat as frustraasje opsmiet. 40 
It bestjoer fan de WIC wie opdield yn 
saneamde ‘Keamers’. Dy Keamers 
wienen fêstige yn de gewesten en 
stêden dy’t de grutste belangen yn dy 
hannelskompanjy hienen. By de op-45 
rjochting fan de VOC en letter ek fan de 
WIC makken de Friezen gading oan in 
eigen Keamer. Beide kearen makke it 
oerhearskjende Amsterdam kapsje. 
Krekt de Keamer fan Amsterdam soe it 50 
bestjoer fan Nij-Nederlân letter hielen-
dal oernimme, de Friezen hienen it 
neisjen. Noch mear sâlt waard yn ’e 
wûnen wreaun doe’t Grins der by de 
WIC wol yn slagge om in eigen Keamer 55 
te krijen, in Keamer dy’t ek de toske-
knarsende Friezen fertsjintwurdigje 
moast. 
(3) Doe’t de earste berjochten oer in 
Fryske fiering fan 400 jier Hudson út it 60 
provinsjehûs nei bûten kamen, wie ik 
frijwat ferbjustere. Yn de tachtiger en 
njoggentiger jierren haw ik as 
histoarikus ûndersyk dien nei de betide 
kolonisaasje fan it Noard-Amerikaanske 65 
fêstelân troch de Nederlanners en fan 
in bysûndere Fryske rol hie ik nea wat 
fernommen. Krekt oarsom: de Friezen 
ûntbrutsen yn de betide skiednis fan 
New York en omlizzende steaten. In 70 
inkelde útsûndering – tink oan Pieter 
Stuyvesant – befêstige de regel, mar 
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fan alle santjinde-ieuske gewesten 
levere Fryslân nei alle gedachten nei 
ferhâlding it lytste tal kolonisten. Wisten 75 
se op it provinsjehûs eat dat ik net 
wist? Ik krige in telefoantsje fan Peter 
de Haan, beliedsmeiwurker fan de 
provinsje, dy’t wol wist dat ik my earder 
ek yngeand mei koloniaal New York 80 
dwaande holden hie. Der moast in boek 
komme, safolle wie dúdlik. Ik advisearre 
him om kontakt op te nimmen mei it 
belangrykste ûndersyksynstitút op dat 
mêd, it New Netherland Project in 85 
Albany, de haadstêd fan de steat New 
York. Ik ken de minsken fan it NNP al 
desennia, en se binne altyd ree om 
auteurs te helpen sa gau’t it oer 
Nederlânsk New York giet. 90 
(4) No’t it boek der is, falt it fuort op dat 
it NNP der neat mei te krijen hân hat. 
Achterôf ek hiel begryplik. It is net 
dreech om fêst te stellen dat dit boek 
gjin wittenskiplik, mar in polityk doel 95 
tsjinnet. De kwaliteit fan de stikken is 
wikseljend, mar it artikel fan Yme 
Kuiper oer de Fryske erkenning fan de 
jonge Feriene Steaten en it aardige stik 
fan Jaap Jacobs oer Stuyvesant soenen 100 
ek yn in oare publikaasje net misstean. 
Folle opmerkliker as de kwaliteit is it 
konsept fan dit boek. De redaksje hat in 
snoade wize fûn om te fermoaikjen dat 
Fryslân gjin rol fan belang spile hat yn it 105 
santjinde-ieuske Nij-Nederlân. As wy it 
net yn de djipte sykje kinne, dan moat it 
mar yn de breedte, moatte se op it 
provinsjehûs tocht hawwe. En sa blykt 
in belangryk part fan it boek te bestean 110 
út bydragen oer grifformearde Friezen 
dy’t yn de njoggentjinde ieu nei 
Michigan gongen, tûzen kilometer 
fierder en twahûndertfyftich jier nei’t 
Hudson New York ûntduts. Der wurdt 115 
troch Nederlanners wol ris skampere 
oer Amerikaanske toeristen dy’t yn ien 
wike hiel Europa dogge en dy’t tinke dat 
Amsterdam yn Denemarken leit. De 
redaksje fan Gevierde Friezen in 120 
Amerika kin der lykwols ek wat fan. 

Foar it gemak hat de redaksje alles mar 
op ien grutte bulte smiten. 
(5) Oan de oare kant fan de oseaan 
waard dy fout net makke. Yn de Ameri-125 
kaanske publisiteit giet it oer 400 jier 
Henry Hudson = 400 jier New York; in 
wat beskiedener oanpak. Mar der is 
noch wat opmerkliks mei dit boek. Frys-
lân kriget der mei de ‘gevierde Friezen 130 
in Amerika’ in hiel soad helden by, sa 
wist de redaksje al yn in ier stadium te 
melden. De bluisterige toan fan dy be-
rjochtjouwing die my earne oan tinken, 
en it duorre even foar’t it my yn ’t sin 135 
kaam. It is deselde toan as dy fan guon 
regionale publikaasjes oer Nij-Nederlân 
om it eardere ieufeest hinne, dus yn 
1909. Hûndert jier lyn wie it yn in soad 
provinsjes wenst om it opkommende 140 
regionale bewustwêzen te basearjen op 
histoaryske publikaasjes dêr’t de lof yn 
besongen waard fan grutte mannen út it 
regionale ferline. Yn dy sin is Gevierde 
Friezen in Amerika oan de lette kant 145 
ferskynd, om krekt te wezen: in ieu te 
let. It liket dan ek neat oars te wêzen as 
in krampachtich besykjen om dochs 
noch oan te toanen dat ek de Friezen 
wol deeglik fan belang wienen yn de 150 
Amerikaanske skiednis. In doel dus fan 
regionaal-polityk aard, dêr’t Fryslân as 
provinsje no in achterhoedegefjocht 
foar fiert dat hûndert jier lyn al troch 
oaren striden is. Gewesten dy’t der 155 
doedestiids werklik ta dienen, lykas 
Utrecht en Gelderlân, ûntbrekke by de 
fiering yn New York.  
(6) De ferhâlding tusken Fryslân en de 
wrâld is fanâlds in problematyske, mar 160 
woe de provinsje eins wol echt Ameri-
kanen berikke? Optein wist de organi-
saasje al gau te melden dat de grutte 
tinte op it eilân foar de Fryske dei fol-
boekt wie: it waard rûsd op wol in trije-165 
hûndertfyftich minsken! Der waard 
benammen op Fryske Amerikanen mikt, 
en dêrfan wienen der echt wol guon ree 
om dizze dei mei har komst glâns te 
jaan. Oan de trochsneed New Yorker is 170 
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de Friezedei folslein foarbygongen. 
Stel: in Moldavyske delegaasje dy’t it 
ûnbewenne Rottumereach ôfhierd hat 
om fjouwerhûndert jier Moldavysk-
Nederlânske betrekkings te fieren mei 175 
Moldavysk toaniel en Moldavyske 
sjongers. It soe grif in kurieus stikje yn 
de Ljouwerter Krante opleverje, mar 
soenen de Friezen massaal in kaartsje 
keapje foar it Moldavysk festival op 180 
Rottumereach? 
(7) Goed, de histoaryske arguminten 
meie dan sa tin as in flues wêze, ús 
provinsjebestjoer is foar ien gat net te 
fangen. Der blykt dus dochs noch in oar 185 
motyf te wêzen: hannel. New York krige 
in eigen Friesland House en Jorritsma 
melde dat talleaze Fryske bedriuwen op 
dizze manier in flinke push krigen om 
de Amerikaanske merk te feroverjen. 190 
Och fansels, wy hienen it witte kinnen. 
Blykt it provinsjebestjoer hielendal net 
yn New York west te hawwen fanwegen 
al dy histoaryske bannen, mar gewoan 
foar de Fryske ûndernimmings. De 195 

Fryske steateleden hienen in oar fer-
lechje: sy fierden dat yn 1782 de Fryske 
Steaten as ien fan de earsten de jonge 
Feriene Steaten erkend hienen. Wy sille 
mar net mear freegje wat 1782 mei 200 
1609 te krijen hat en ek net wêr’t ús 
steateleden dan yn 1982 wienen, doe’t 
Nederlân en de USA twahûndert jier 
Nederlânsk-Amerikaanske betrekkings 
fierden. 205 
(8) De steateleden fan no wienen al yn 
New York, mar it ûntbrekken fan ge-
woane Amerikanen op de troch rein en 
wyn teheistere Friezedei op Governor’s 
Island liket wol symboalysk te wêzen 210 
foar it pynlike isolemint fan dy dele-
gaasje foar it echte Amearika oer. Sy 
fierden yn New York benammen harren 
eigen feestje, mids lânslju en eardere 
lânslju, net by steat om de werklike 215 
ôfstân ta de grutte wrâld te oerbrêgjen 
en dêrmei yn wêzen derta feroardiele 
om de santjinde-ieuske skiednis te 
werheljen.

 
Nei: Jan Folkerts yn de Moanne 8, oktober 2009 
 
Jan Folkerts studearre skiednis en Amerikanistyk. Hy publisearre yn de Feriene 
Steaten en Nederlân oer de skiednis fan Nij-Nederlân en koloniaal New York. 
 
 
 
 

einde  VW-1017-a-11-1-b* 
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Tekst 1  Untsteansskiednis fan Fryslân is in myte 
 

1p 1 Wat is de funksje fan alinea 1? 
A gearfetting 
B konklúzje 
C oanlieding 
D probleemstelling 
 
“Wannear is dyn passy foar skiednis ûntstien?” (alinea 2) 

2p 2 Wêr komt Jensma syn antwurd op del?  
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden. 
 

1p 3 Hokker ynfloed hat de filosofystúdzje hân op it tsjintwurdige wurk fan Jensma as 
kultuerhistoarikus?  
Brûk foar it antwurd net mear as 10 wurden. 
 
“De tiid nei myn ôfstudearjen wie in drege tiid.” (r. 20-21) 

1p 4 Wêrom wie dy tiid dreech foar Jensma? 
A Hy hie gjin wurk. 
B Hy hie noch net folle ûnderfining. 
C Hy hie persoanlike swierrichheden. 
D Hy hie yn dy tiid in konflikt. 
 
“Wat hat in ynterdissiplinêr kultuerhistoarikus, dy’t alles graach yn grutte 
ferbannen sjocht, mei sa’n statysk medium as in kanon?” (r. 36-39) 

1p 5 Hokker ferbân wurdt yn boppesteand sitaat suggerearre tusken ‘in 
ynterdissiplinêr kultuerhistoarikus’ en ‘sa’n statysk medium’? 
A ferlykjend 
B foarweardlik 
C oarsaaklik  
D tsjinstellend 
 

2p 6 Neam twa aspekten fan wat Jensma mei ‘mytyske gefoelens’ bedoelt.  
Sykje it antwurd yn alinea 4. Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden. 
 

1p 7 Wat is de oerienkomst tusken Het rode tasje van Salverda en de Fryske kanon? 
Basearje dy by de beäntwurding op alinea 1, 4 en 5.  
Brûk foar it antwurd neat mear as 15 wurden. 
 
“Sa’n begryp as ‘frijheid’ … wer wat oars.” (r. 80-84) 

1p 8 Wat is it ferbân mei de sin dy’t oan dy bewearing foarôfgiet? 
A ferlykjend 
B oarsaaklik 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
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“Wy ha by it meitsjen fan de kanon foar twa doelen keazen.” (r. 88-89) 
2p 9 Hokker twa doelen binne dat? 

 
“Want bern fan no woartelje by eintsjebeslút net allinne yn de Fryske skiednis.” 
(r. 102-104) 

1p 10 Wat wol Jensma dêr mei sizze? 
Bern fan no woartelje 
A ek yn de histoaryske werklikheid.  
B ek yn de moderne wrâld. 
C ek yn harren identiteit. 
D ek yn it saneamde hearlike Fryske ferline. 
 

2p 11 Wat is neffens Jensma in wichtich elemint fan histoarysk tinken? 
 
“‘Wy moatte ús losmeitsje fan Nederlân, wy ha ús tiid wol hân, of: dy ferrekte 
Hollanners.’ Mar kinst ek sizze: ‘Wat betsjut dat eins, dat wy libje yn in lantsje 
dat krimpt.’” (r. 123-127) 

2p 12 Lis oan de hân fan de útroppen út wat it ferskil is tusken it âlde en it nije lesjaan. 
Brûk foar it antwurd net mear as 20 wurden. 
 

2p 13 Meie Friezen grutsk wêze op harren ferline neffens Jensma?  
Motivearje it antwurd yn net mear as 10 wurden. 
 
Oanslutend by wat er yn de foargeande alinea sei, jout Jensma yn alinea 8 in 
antwurd op de lêste fraach: “Libben der yn de kanonkommisje gjin nasjonalistysk 
tinte foarkarren?” (r. 130-131)  

2p 14 Is út it antwurd fan Jensma op te meitsjen oft der al of net sokke foarkarren 
libben yn de kanonkommisje?  
Motivearje it antwurd yn net mear as 15 wurden. 
 

1p 15 Wat is de haadgedachte fan tekst 1?  
De ûntsteansskiednis fan Fryslân 
A is in myte. 
B feroaret hyltyd wer. 
C leit no fêst yn de kanon. 
D moat kritysk besjoen wurde. 
 
 

Tekst 2  Frisistyk giet oer mear as taal allinnich 
 

1p 16 As professor doktor Tony Feitsma seit dat it Aldfryske wurd ‘frethe’ frede betsjut, 
wat mankearret der dan neffens Jensma oan sa’n fêststelling?  
Brûk foar it antwurd net mear as 5 wurden. 
 
Yn “Foar in argeolooch … grûn oantroffen is.” (r. 161-164) wurdt in fergeliking 
tusken in argeolooch en in taalkundige makke. 

2p 17 Lis dy fergeliking út troch trije eleminten út dy fergeliking twa oan twa neist 
inoarren te setten.
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“Sûnder literatuer soe it Frysk earder ferdwine.” (r. 190-191) 
2p 18 Sitearje de sin út alinea 15 dy’t de kearn fan de alinea’s 11 en 15 gearfettet. 

 
2p 19 Wat bedoelt Jensma mei de kwalifikaasje ‘symboal-domeinen’? (r. 199)  

Brûk foar it antwurd net mear as 20 wurden. 
 

1p 20 Wat wurdt bedoeld mei ‘it’ yn de sin: “Dan krijt it wol wat in ‘massale’ oanhing.” 
(r. 225-226)?  
 
“Dy krimp sit him foaral yn de ôfbraak fan ynstitúsjes.” (r. 215-216) 

1p 21 Wannear wie dat? 
A Foar 1800. 
B Yn de 19de ieu. 
C Yn de earste helte fan de 20ste ieu. 
D Yn de twadde helte fan de 20ste ieu. 
 
“sûnder oan polityk dwaan te wollen trouwens.” (r. 240-241) 

2p 22 Wêrom heakket Jensma dat ta oan it foargeande?  
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden.  
 
“Om it hiel skerp en ek wat gekjeierich te sizzen: suver út de wittenskip wei 
besjoen soe it geweldich wêze as it Frysk by myn libben noch útstjert.” (r. 247-
250) 

2p 23 Wat wol Jensma mei dy opmerking bewize? 
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden.  
 

2p 24 Hokker bysûndere ynhâld jout Jensma oan it begryp ‘Fryske literatuer’ yn alinea 
10 en yn 14?  
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden. 
 

1p 25 Wat is it ûnderskie tusken it begryp ‘fjilden’ yn alinea 15 en it begryp ‘domeinen’ 
yn alinea 11? 
A In domein is breder as in fjild. 
B In fjild is breder as in domein. 
C In domein is in part fan in fjild. 
D In fjild is in part fan in domein. 
 
“pake praat better Frysk as heit en heit praat better Frysk as do.” (r. 300-301) 

2p 26 Is dat Jensma syn miening of is dat net Jensma syn miening?  
Beärgumintearje it antwurd yn net mear as 20 wurden.  
 

1p 27 Wat bedoelt Jensma neffens alinea 15 mei ‘oare kultuerprodukten’  
(r. 308)? 
A alle keunstfoarmen mei útsûndering fan de literatuer  
B literatuer  
C literatuer en alle oare keunstfoarmen 
D literêre krityk 
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“Der soe diskusjearre wurde moatte oer hoe’t dat foarmjûn wurde moat.” (r. 324-
326) 

2p 28 Wat is it probleem dêr’t Jensma hjir op tsjut?  
Brûk foar it antwurd net mear as 10 wurden. 
 
“Wat ik fierder ... Frysk te rêden.” (r. 327-329) 

2p 29 Wat moat it doel fan de Fryske taalbefoarderers dan al wêze?  
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden.  
 

1p 30 Wat is de haadgedachte fan tekst 2? 
A De literatuer is in part fan it Fryske domein.  
B It Frysk moat in maatskiplike funksje hawwe.  
C Skreaun Frysk is wichtiger as sprutsen Frysk. 
D Sûnder literatuer kin it Frysk net fuortbestean. 
 
 

Tekst 1 en tekst 2 
 
Antine Zijlstra, de ynterviewer, brûkt ûnderskate fraachtypen. 
Mei in suggestive fraach wurdt de oar it antwurd eins al yn de mûle jûn. 

1p 31 Jou twa foarbylden fan in suggestive fraach út de teksten. 
 
Yn in krityske fraach makket de ynterviewer dúdlik dat er it mei it foarôfgeande 
net samar iens is. 

2p 32 Jou trije foarbylden fan in krityske fraach út de teksten.  
 

1p 33 Wat is it skriuwdoel fan Antine Zijlstra? 
A ynformearje 
B ferdivedearje 
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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Ynlieding 
 

Heechlearaar Frysk Goffe Jensma 
“Frysktalige tekst net ynteressant as wy de kontekst dêrfan net kenne” 
 
(1) Op 11 novimber 2008 is de Fryske kanon útkommen ûnder de titel De kanon fan 
Fryslân yn 11 en 30 finsters. Goffe Jensma is de einredakteur. Boppedat is er yn july 
fan dat jier beneamd as heechlearaar Fryske taal en kultuer oan de universiteit fan 
Grins. Dus alle reden foar in petear mei dizze kultuerhistoarikus, dy’t bekend waard 
troch publikaasjes as Het rode tasje van Salverda, dêr’t er de oarsprong fan it 
hjoeddeiske byld fan Fryslân yn ûndersiket en De gemaskerde God oer François 
HaverSchmidt en it Oera Linda-boek, dêr’t er cum laude op promovearre.  
 
 
Tekst 1 

 
Untsteansskiednis fan Fryslân is in myte 
 
(2) Wannear is dyn passy foar 
skiednis ûntstien? 
Doe’t ik klear wie mei it gymnasium wist 
ik net wat ik woe. It waard skiednis om’t 
ien my ferteld hie dat ik dan antropo-5 
logy dwaan koe en dêrmei soe ik de 
reklame yn kinne. Dat liek my wol wat, 
al hie ’k gjin flau benul fan wat ik dan 
dwaan moatte soe. By eintsjebeslút 
waard ik útlotte foar skiednis, dus 10 
waard it filosofy, wat ik moai wat jierren 
dien ha. Skiednis kaam der letter pas 
wer by. Hoewol’t ik filosofy net ôfmakke 
ha, hat it my as ûndersiker wol foarme. 
By filosofy bestudearren wy ien boek yn 15 
in healjier, by skiednis – by wize fan 
sprekken – wol fiifhûndert, dat is in grut 
ferskil. Ik ha troch filosofy echt goed 
lêzen leard.  
 
(3) De tiid nei myn ôfstudearjen wie in 20 
drege tiid. Ik wie by de Fryske skiednis 
bedarre troch de professor, in Frysk 
skiedkundige, dêr’t ik by ôfstudearre 
wie. En om’t ik niks te dwaan hie, 
ûntstie einlings it idee om in tinkboek 25 
oer de Frjentsjerter Universiteit te 
meitsjen. Fan it ien kaam it oare; ik 
krige dêrnei de opdracht fan de Fryske 

Akademy om in rapport te skriuwen oer 
de fraach oft der in nije skiednis fan 30 
Fryslân komme moast. Dêr is doe in 
konflikt oer ûntstien, dat – mei wat 
juridyske drigeminten – resultearre hat 
yn de opdracht foar Het rode tasje van 
Salverda. 35 
 
(4) Wat hat in ynterdissiplinêr 
kultuerhistoarikus, dy’t alles graach 
yn grutte ferbannen sjocht, mei sa’n 
statysk medium as in kanon?  
Ynhâldlik hat sa’n kanon yndie wat 40 
statysk. Dat kin net oars ast it oer 80 
oant 90 prosint fan de ûnderwerpen 
samar iens bist. Dy steane eins gewoan 
fêst. Fan dy kant besjoen is der yndie 
gjin ferbân mei in ûndersyk as Het rode 45 
tasje (sjoch al. 1). Mar oan de oare kant 
is dat der wol. Ast nei de skiednis fan 
Fryslân sjochst, ropt dat in hiel soad 
mytyske gefoelens yn minsken wekker. 
Dat hat nei myn betinken te krijen mei it 50 
feit dat it Fryske gebiet in krimp-naasje, 
of better, in krimp-lân is: yn de 7e ieu 
leine de grinzen fan it Fryske gebiet fan 
it Swin yn België oant de Wezer yn 
Dútslân, yn de 13e ieu is dat fan de 55 
Iselmar oant de Wezer en no is it in 
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provinsje mei noch twa besibbe ge-
bieten yn Noard-Fryslân en Sealterlân. 
Der sit dus krimp yn. Dat proses, it 
wurdearjen fan dat proses – sis mar, 60 
hoe’tst dêr tsjinoan sjochst – wurdt hiel 
bot stjoerd troch de komst fan it 
nasjonalisme – yn Fryslân it kultureel-
nasjonalisme – om 1800 hinne. En om’t 
naasjes har hiel graach woartelje wolle 65 
yn sa âld mooglike grûn, is om dy tiid 
hinne hiel sterk it perspektyf ûntstien én 
ferspraat dat Fryslân it âldste lân fan 
West-Europa is, of yn alle gefallen ien 
fan de âldste lannen en dat idee fan 70 
kontinuïteit is in myte. 
 
(5) Wêrom is dat in myte? 
Dat is in myte omdat saken troch de 
skiednis hinne feroarje, de manieren 
hoe’t minsken nei elkoar sjogge, 75 
feroarje. Soest sizze kinne dat dy âlde 
ûntsteansskiednis in myte is omdat der 
yn ’e 4e en 5e ieu in gat west hat yn ’e 
befolking, mar dat is bysaak. It sit him 
mear yn it definiearjen fan saken. Sa’n 80 
begryp as ‘frijheid’ bygelyks, dat 
definiearje wy hiel oars as in mids-
ieuwer en yn ’e 17e ieu betsjutte it wer 
wat oars. Ast sjochst datst dêrtroch net 
samar kontinuïteit ferûnderstelle kinst 85 
by de Friezen, wurdt de skiednis 
ynienen in stik ynteressanter. 
 
(6) Wy ha by it meitsjen fan de kanon 
foar twa doelen keazen. It is in ûnder-
wiismiddel en dus net bedoeld foar it 90 
grutte publyk, al hoopje wy fansels wol 
dat it dêr ek yngong by fine sil. Yn it 
ûnderwiis wolle wy graach dat de 
Fryske myte konfrontearre wurdt mei de 
histoaryske werklikheid. Sadwaande 95 
dat bern fan de basisskoalle en de 

ûnderbou fan de middelbere skoalle 
troch de botsing tusken it saneamde 
hearlike Fryske ferline en de moderne 
wrâld oansetten wurde om kritysk nei te 100 
tinken oer skiednis, mar ek oer de 
eigen identiteit. Want bern fan no 
woartelje by eintsjebeslút net allinne yn 
de Fryske skiednis. 
 
(7) It doel fan sa’n kanon is it teweech-105 
bringen fan histoarysk tinken. It middel 
dat Van Oostrom oanrikt yn de Canon 
van Nederland is nasjonale skiednis, 
wat wy dogge is regionale skiednis. Dat 
leit tichter by de bern, kinst op ’e fyts 110 
stappe om dy te besjen. ‘De geschiede-
nis om de hoek’ neamt Van Oostrom 
dat. Mar dan sit der ek noch in tusken-
nivo yn, dat hat der mei te krijen dat der 
ek altyd in kompetityf elemint ynslûpt, 115 
dat fan Fryslân tsjinoer de Rânestêd. 
Dat elemint moatst net befêstigje, dat 
moatst befreegje, problematisearje.  
Dat is ek in middel om bern histoarysk 
tinken oan te learen. Ast dat krimp-120 
lantsje fan ús besjochst, dan kinst op 
de âlde manier lesjaan en yn de kanon 
dingen roppe as ‘Wy moatte ús 
losmeitsje fan Nederlân, wy ha ús tiid 
wol hân, of: dy ferrekte Hollanners’. Mar 125 
kinst ek sizze: ‘Wat betsjut dat eins, dat 
wy libje yn in lantsje dat krimpt.’ Dan 
kinsto de grutskens dêrop ûnderfreegje 
sûnder datst him útskeakelest. 
 
(8) Libben der yn de kanonkommisje 130 
gjin nasjonalistysk tinte foarkarren? 
Fansels hat der de nedige diskusje 
west oer bepaalde ûnderwerpen, mar 
oer it generaal wie it net in dreech 
proses, dat foel wol wat ta.135 
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Tekst 2 
 

Frisistyk giet oer mear as taal allinnich 
 
(9) Sitst no as heechlearaar Fryske 
taal en kultuer midden yn dy ûnder-
werpen. Is der wat dat oanbelanget in 
ûntjouwing geande? 
Wat my yn de stúdzje fan it Frysk sterk 140 
opfalt, is it geweldich talige perspektyf 
dêrfan. Dat is op de Fryske Akademy 
sa en dat is hjir oan ’e universiteit fan 
Grins ek sa. It Frysk, de Fryske eigen-
heid, wurdt foar 99 prosint ophongen 145 
oan taal. Dat betsjut foar ien as ik – 
kultuerhistoarikus en letterkundige – in 
geweldich kontekstferlies. In moai 
foarbyld dêrfan is it ûndersyk nei it Mid-
frysk, dat professor doktor Feitsma dien 150 
hat. Foar dat ûndersyk binne hiele 
grutte korpora mei tekst trochnommen 
om ien wurdsje Frysk te finen. Ut it 
perspektyf fan de suvere taalkunde wei 
is dat prachtich, foar de sosjolinguistyk 155 
leit dat al wer oars, mar foar kultuer-
skiednis en letterkunde is dat echt in 
griis. Foar ús is dat stikje Frysktalige 
tekst net ynteressant as wy de kontekst 
dêrfan net kenne. Kinst it fergelykje mei 160 
de argeology. Foar in argeolooch hat in 
diggel gjin wearde as net bekend is wa’t 
him fûn hat, wannear en hoe’t er krekt 
yn de grûn oantroffen is. 
 
(10) Dêr komt by dat de Fryske letter-165 
kunde Frysktalige letterkunde is. Dat 
mei hjoed de dei fan de produksjekant 
besjoen sa wêze, mar dat hat net altyd 
sa west. Krektoarsom: yn de 19e ieu, 
en ek wol earder, wienen de teksten 170 
faak wol Frysk, mar de hiele kontekst 
wie Nederlânsktalich. Seker oant 1914 
ferskynt der neist Frysktalige literatuer 
ek in fracht Nederlânsktalige literatuer 
yn Fryslân. Foar de 16e en de 17e ieu 175 
jildt dat ek foar Neo-Latynske en 
Frânske literatuer. Kinst dy ôffreegje: 
heart dat by de Fryske literatuer? Net 

ast dy as Frysktalich opfettest, mar it 
heart wol ta de kontekst dêr’t dy 180 
literatuer yn funksjonearre hat. En nei 
dy literatuer is mar in ferrekt lyts bytsje 
ûndersyk dien. As histoarikus of 
literatuerhistoarikus silst de Frisistyk 
rommer sjen moatte as de taal allinne. 185 
Dy kant soe ik yn de takomst dan ek 
fersterkje wolle. Wat op syn beurt net 
weinimt dat ik wol tink dat it fuort-
bestean en de útbou fan it Frysk net 
sûnder Frysktalige literatuer kin. Sûnder 190 
literatuer soe it Frysk earder ferdwine. 
 
(11) Wêrom tinkst dat? 
It Frysk beset mar in pear domeinen. 
Ien dêrfan is it ûnderwiis, mar dêrby 
giet it mar om in lyts part, der is mar in 195 
lytse ferplichting om les te jaan yn it 
Frysk, en op it skoalplein wurdt hyltyd 
minder Frysk praten, dat is ûndersocht. 
Dan binne der symboal-domeinen: de 
oerheid soest sa sjen kinne, dy is twa-200 
talich en de rjochtbank ek, dêr is foar it 
Frysk fochten. Mar de literatuer is it 
iennichste 100-persint-domein, echt in 
reëel domein. Literatuer en it totaal fan 
wat skreaun wurdt oan Frysk falle foar 205 
in grut part gear, folle mear as yn 
gruttere taalgebieten. Wy hawwe gjin 
Fryske spoarboekjes, gjin Fryske 
Libelle, dat betsjut dat de nije ympulsen 
yn ús talige omjouwing komme moatte 210 
fan de literatuer. De literatuer is eins 
ûnmisber foar it ûnderhâld fan it Frysk. 
 
(12) En ek de Fryske literatuer 
krimpt... 
Dy krimp sit him foaral yn de ôfbraak 215 
fan ynstitúsjes. Foar 1800 is de 
literatuer yn Fryslân foaral in gelegen-
heidsliteratuer, dat bliuwt it yn ’e 19e 
ieu ek foar in grut part, mar je sjogge 
dat yn ’e rin fan ’e 19e ieu stadichoan 220 
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feroarjen, dat de literatuer in hiel oare 
funksje krijt. Der komme folle mear tyd-
skriften, mear útjouwerijen, der wurde 
mear boeken útbrocht, de Fryske 
Biblioteek ûntstiet. Dan krijt it wol wat in 225 
‘massale’ oanhing. Yn tûzenen en 
tsientûzenen moatst dan tinke. Dan 
sjochst in wûnderlike ûntjouwing: foar 
1945 is it partikulier inisjatyf, nei de 
oarloch wurdt it in mingsel fan par-230 
tikulier inisjatyf en de oerheid, en tsjint-
wurdich is it de provinsje dy’t de measte 
war docht foar de literatuer. Dat rint 
lykop mei it ôfbroazeljen fan partikulier 
inisjatyf en ynstitúsjes – tydskriften, 235 
útjouwerijen – dy’t har dwaande hâlde 
mei de literatuer. Wat de betsjutting 
dêrfan is, is eins noch noait ûndersocht. 
Ik bin dêr as literatuerhistoarikus sterk 
yn ynteressearre, sûnder oan polityk 240 
dwaan te wollen trouwens. 
 
(13) Wêrom wolst net oan polityk 
dwaan? 
Polityk heart net by wittenskip, as 
heechlearaar tsjinje ik yn earste 245 
ynstânsje de wittenskip, net it Frysk. 
Om it hiel skerp en ek wat gekjeierich te 
sizzen: suver út de wittenskip wei 
besjoen soe it geweldich wêze as it 
Frysk by myn libben noch útstjert. Wat 250 
in prachtich ûndersyk soe dat opsmite. 
It giet lykwols mei it Frysk net sa min as 
wolris ferûndersteld wurdt. Mar ik 
realisearje my dat it heechlearaarskip 
hjir in sterke politike kant hie, dizze 255 
stoel is dochs min ofte mear troch de 
Fryske Beweging ôftwongen en hat 
dêrtroch jierren in politike lading hân. 
 
(14) Is dat noch aktueel? 
Dat is noch altyd aktueel. De diskusje 260 
oer it Frysk is altyd in politike diskusje. 
Dat hat te krijen mei de posysje fan it 
Frysk as minderheidstaal. Dat bringt by 
eintsjebeslút in soad jild op. Dêrby stiet 
de taalideology hiel bot sintraal, sin-265 
traler as yn Wales bygelyks. Dêr stiet 
de Welshke literatuer gewoan neist de 

Anglo-Welshke literatuer. Dat kinne wy 
ús net foarstelle: dat der neist de 
Fryske literatuer in Nederlando-Fryske 270 
literatuer wêze soe. Ien politike út-
spraak wol ik wol dwaan: der moat 
mear jild nei de produksje fan Fryske 
literatuer. Der soe in fernijend 
literatuerbelied makke wurde moatte, 275 
dat mear goeie literatuer opsmyt: 
romans, dichtbondels, filmskripts, 
games, literatuerwittenskip, neam mar 
op. Mei as motyf dat it Frysk net troch-
gean kin as folweardige taal sûnder dy 280 
literatuer. 
 
(15) Wêr basearrest dat op? 
‘Dat basearje ik op it idee dat it Frysk 
sa as wy dat kenne ta stân kommen is 
troch in wikselwurking tusken it mûn-285 
linge en it skriftlike gebrûk. Der binne 
skriuwers dy’t hiel ticht tsjin it mûnlinge 
gebrûk oansitte, mar sels dy skriuwe 
oars as dat se prate. Drege wurden 
brûke wy troch de wikselwurking tusken 290 
it skreaune en it sprutsen Frysk. Omdat 
de Fryske literatuer sawat it iennichste 
domein is fan it skreaune Frysk, is de 
Fryske literatuer dus ek it reservoir foar 
it mûnlinge Frysk. Ik bedoel: rykdom fan 295 
taal ûntstiet net fansels, dy wurdt 
makke. Dat is wat minsken faak ferjitte. 
Wat dat oanbelanget wurdt it Frysk 
geweldich noarmearre troch it ferline: 
pake praat better Frysk as heit en heit 300 
praat better Frysk as do. Mar in taal 
wurdt altyd makke yn it no. Dat wurdt 
fierstente min sjoen. En der sit noch in 
kant oan: foar in folwoeksen kultuer dy’t 
him uterje wol, is it net genôch dat der 305 
Frysk praten wurdt en dat op skoallen 
oanleard wurdt om it te skriuwen. Dan 
hearre dêr oare kultuerprodukten by. 
No sis ik net dat de Provinsje moarn al 
mei in slompe jild op it kleed komme 310 
moat, mar dêr sil echt oer neitocht 
wurde moatte. Beurzen en projekten, 
lykas Fryske Modernen1), dat soest folle 
struktureler dwaan moatte. Soest ek 
noch better sjen moatte nei de fjilden 315 
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dy’tst bestrykst. Net allinne proaza, 
poëzij, literatuerwittenskip, mar ek de 
krityk bygelyks. Yn Fryslân resinsearje 
skriuwers elkoars wurk, sitte ek yn 
prizekommisjes, dat bart fierstente folle 320 
nei myn smaak. Sitst samar yn in 
patroan fan rolferfaging. Dat fyn ik hiel 
fout. Der soene minsken wêze moatte 
dy’t net hiel maklik fan rol wikselje. Der 
soe diskusjearre wurde moatte oer 325 
hoe’t dat foarmjûn wurde moat. 

(16) Wat ik fierder eins noch sizze wol: 
it kin gjin doel yn himsels wêze om it 
Frysk te rêden. Want wat hast oan it 
Frysk ast der neat mei kinst? Dat is 330 
nochris in reden om te sizzen: stypje de 
literatuer, stypje rolmodellen, stypje 
saken dêr’t minsken fan sizze: “Ik ha it 
Frysk leard en ik kin der ek noch wat 
mei.”335 

 
Nei: Antine Zijlstra yn de Moanne 9, 2008 
 
 

 
 

noot 1 Fryske Modernen is in literêr projekt dat opset is om it skriuwen fan modern Frysk proaza troch 
 nije skriuwers te stimulearjen en sa it oanbod fan Frysktalich proaza te fergrutsjen. 

einde  VW-1017-a-10-1-b* 
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 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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. 
 
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  Efterstânssituaasje yn Fryslân 
 

1p 1 Hokker funksje hat de earste alinea? 
A De earste alinea jout de probleemstelling mei in anekdoate oan. 
B De earste alinea jout in gearfetting fan de tekst. 
C De earste alinea jout yn it foaren de konklúzje fan de tekst. 
D De earste alinea jout it ûnderwerp fan de tekst oan. 
 
“Verhaar en Westering binne wittenskiplike ûndersikers”, stelt de skriuwer al 
daliks oan it begjin fan de tekst fêst. 

2p 2 Wat suggerearret de skriuwer yn de dêrop folgjende sin? 
 

1p 3 Hokker redenearring wurdt yn alinea 2 wjerlein?  
Neam dy redenearring en brûk dêrfoar net mear as 12 wurden. 
 
Yn alinea 2 steane trije fragen. 

1p 4 Binne dy fragen retoarysk?  
Motivearje it antwurd yn net mear as 15 wurden. 
 
De skriuwer hat krityk op it lizzen fan in kausaal ferbân tusken folksaard en 
wurkleazens.  

1p 5 Yn hokker stik wurdt dat ferbân lein? 
A Yn gjin fan beide stikken, de skriuwer hat dat ferbân sels betocht. 
B Yn het rapport ‘Kinderen in tel’ en ek yn it ûndersyk fan Verhaar en 

Westering. 
C Yn it rapport ‘Kinderen in tel’. 
D Yn it ûndersyk fan Verhaar en Westering.  
 
Yn alinea 4 sprekt de skriuwer oer de twadde natuer fan de Friezen (r. 79). 

2p 6 Is dy twadde natuer erflik bepaald of giet it om in kultureel ferskynsel? 
Motivearje it antwurd yn net mear as 15 wurden en helje dat út de tekst. 
 
De skriuwer hat it yn alinea 5 oer it Fryskeigene, in folksaard en in folkssiel.  
Hy stelt dat dy trije begripen neffens Verhaar-en-dy mei-inoar ferbân hâlde. 
Dêrmei wol er de konklúzjes fan Verhaar-en-dy oanfjochtsje. 

1p 7 Wat kin fan syn argumintaasje sein wurde? 
A Dy argumintaasje is korrekt om’t de redenaasje fan Verhaar-en-dy net 

doocht. 
B Dy argumintaasje is korrekt, want it giet yn wêzen oer itselde begryp, 

besjoen út de sosjology, de psychology en de metafysika wei. 
C Dy argumintaasje is net korrekt om’t de skiuwer Verhaar-en-dy wurden yn ’e 

mûle leit dy’t se net brûkt hawwe. 
D Dy argumintaasje is net korrekt, want dy wurden betsjutte neffens Verhaar-

en-dy dúdlik net itselde. 
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Yn alinea 6 wurdt fan alles nei foaren brocht dat beslút mei de stelling dat it 
begryp ‘folksaard’ in konstruearre fenomeen is.  

1p 8 Wat kin fan dy útiensetting yn syn gehiel sein wurde? 
A De útiensetting is oertsjûgjend, want hy is basearre op heldere foarbylden. 
B De útiensetting is oertsjûgjend, want hy bewiist dat der gjin folksaard bestiet. 
C De útiensetting is net oertsjûgjend, want hy is basearre op ûnsinnige 

foarbylden. 
D De útiensetting is net oertsjûgjend, want hy past net by de stelling. 
 
“As it in frjemd ... folslein minske.” (r. 126-130) is in miening.  

1p 9 Fan wa is dy miening? 
A fan de minsken dy’t jo de kost mar jaan moatte sille 
B fan de skriuwer 
C fan Maarten van Rossum 
D fan Thorbecke 
 

2p 10 Sitearje de twa sinnen fan alinea 6 dy’t ynhâldlik itselde binne. 
 
“Dy’t in bytsje ... neat doocht”, stelt de skriuwer yn r. 154-155. 

2p 11 Wat is der tsjin op it brûken fan in sin as boppesteande yn in debat?  
Lis it antwurd út en brûk dêrfoar net mear as 15 wurden. 
 
De skriuwer fynt in opmerking as “de neger is lui” (r. 152) tagelyk in gefal fan 
generalisaasje en fan stereotypearring. 

1p 12 Wêrom is “de neger is lui” in gefal fan generalisaasje? 
A Omdat de luiens sjoen wurdt as de wichtichste eigenskip fan negers. 
B Omdat ien luie neger gjin bewiis is dat alle negers lui binne.  
C Omdat it wurd ‘neger’ hjoed de dei in misledigjende betsjutting hat. 
D Omdat mei it wurd ‘de’ yn dit gefal alle negers oantsjut wurde. 
 
De skriuwer fynt in opmerking as “de neger is lui” (r. 152) tagelyk in gefal fan 
generalisaasje en fan stereotypearring. 

1p 13 Wêrom is “de neger is lui” in gefal fan stereotypearring? 
A Omdat de luiens sjoen wurdt as de wichtichste eigenskip fan negers. 
B Omdat ien luie neger gjin bewiis is dat alle negers lui binne.  
C Omdat it wurd ‘neger’ hjoed de dei in misledigjende betsjutting hat. 
D Omdat mei it wurd ‘de’ yn dit gefal alle negers oantsjut wurde. 
 

1p 14 Mei hokker sinpart yn alinea 7 makket de skriuwer syn eigen redenearring 
minder sterk? 
 

2p 15 Wêrom doocht it foarbyld by it tredde argumint (r. 162-164) net?  
Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De ûndersikers beskôgje it Frysk folksaard as it aard, de wearden en noarmen 
fan de ynwenners fan Fryslân. (r. 14-16) 

2p 16 Hoe docht út alinea 7 bliken dat dy fêststelling yn alinea 1 net doocht? 
Motivearje it antwurd yn net mear as 20 wurden en brûk dêr in sitaat út alinea 7 
by. 
 

3p 17 Wat is de ynhâld fan it Frysk-eigene neffens Verhaar-en-dy? 
Brûk net mear as 25 wurden.  
 

1p 18 Mei hokker sin kin de tekst it bêste gearfette wurde? 
A Dat yn de Flevopolder slimmere efterstannen sinjalearre wurde as yn 

Fryslân, is in bewiis dat it Fryskeigene net de oarsaak wêze kin fan de 
Fryske problemen. 

B It Fryskeigene feroaret hyltyd, dus is it Fryskeigene net brûkber as in begryp 
foar wittenskiplik ûndersyk. 

C It Fryskeigene mei net as de oarsaak oantsjut wurde fan de efterstannen yn 
Fryslân, al wie it mar om’t net ien wit wat dat begryp krekt ynhâldt. 

D Salang’t it Fryskeigene net wittenskiplik ûndersocht is, meie der gjin 
wittenskiplike útspraken oer dien wurde. 

 
2p 19 Hokker twa opienfolgjende alinea’s falle bûten it spesifike ûnderwerp fan de 

tekst? Motivearje it antwurd yn net mear as 15 wurden. 
 

1p 20 Wat is de bedoeling fan de tekst? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje 
 

Tekst 1 en tekst 2 
 

2p 21 Wat is ynhâldlik it wichtichste ûnderskie tusken tekst 1 en tekst 2 ast sjochst nei 
it begryp ‘folksaard’? 
 

Tekst 2  Aristoteles en (Fryske) identiteit 
 

19p 22 Meitsje in gearfetting fan tekst 2. 
Soargje derfoar dat dy gearfetting net mear as 200 wurden hat. 
Yn de gearfetting moatte de haadgedachte en de struktuer fan it orizjineel 
werom te finen wêze. Yn alle gefallen komme de neikommende ynformaasje-
eleminten foar: 
− oarspronklike betsjutting fan identiteit; 
− tsjintwurdige betsjutting fan identiteit; 
− it bestean fan groepsidentiteiten; 
− twa falkûlen; 
− it bestean fan de Fryske identiteit. 
 

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. 

925-0021-a-VW-1-o* 
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Tekst 1  
 
Efterstânssituaasje yn Fryslân 
 
Understeande tekst is in bydrage oan de diskusje oer mooglike oarsaken fan de ekonomyske 
efterstân fan Fryslân. 
 
(1) Verhaar en Westering binne witten-
skiplike ûndersikers. Jo meie der dus 
fan útgean dat sy net samar wat mei 
losse praatsjes omstruie. Ien fan de 
eigenskippen fan de wittenskip is dat 5 
dy in wetmjittichheid beskriuwt yn de 
werklikheid, dy’t ek op oare situaasjes 
tapast wurde kin. Stoffen ferwaarmje 
betsjut dat dy útsette. Dy wetmjittich-
heid past yn alle situaasjes. Verhaar en 10 
Westering dogge it foarkommen dat se 
ek sa’n ferklearring fûn ha foar efter-
stannen dy’t sy miene op te merken yn 
Fryslân. Neffens har leit it oan it aard, 
de wearden en noarmen fan de yn-15 
wenners fan Fryslân dat sy minder 
fertsjinje, in legere oplieding ha en 
faker wurkleas binne as de Neder-
lanner trochinoar. Eins is it harren 
eigen skuld: dan hienen se mar wat 20 
mear kriich, wat mear ambysje toane 
moatten. De hichte fan it ynkommen en 
de graad fan wurkleazens keppelje sy 
oan it folksaard as de feroarsaker fan it 
probleem.  25 
(2) Fryslân stiet yn it rapport Kinderen 
in tel nei Súd-Hollân, Flevolân en 
Grinslân op it fjirde plak op de list fan 
efterstânssituaasjes. Fraach is dan 
fansels wat der mei dy oare trije pro-30 
vinsjes te rêden is. Ha dy ek lêst fan it 
Fryskeigene of leit it dêr bygelyks oan it 
‘Flevo-eigene’? Lizze dêr de ambysjes 
dan noch leger en leit dat ek oan har 
folksaard? Kinne jo by de ynwenners 35 
fan Flevolân dy’t dêr noch mar krekt 
wenje, al prate oer in ynslipe folks-
aard? 
(3) As wy Verhaar-en-dy fierder folgje 
en wy geane troch op dy wurkleazens, 40 
dan docht him noch wat frjemds foar. 

Yn datselde rapport Kinderen in tel 
dêr’t sy har op beroppe, blykt de wurk-
leazens ûnder jongeren yn Drinte noch 
heger te wêzen en yn Grinslân wie dy 45 
in jier lyn folle heger as yn Fryslân. Is 
dan de ambysje by de Grinzers safolle 
heger wurden? Dat wie ommers de 
ferklearring dy’t de beide “ûndersikers” 
foar wier ferkundigje. It probleem is hjir 50 
it kausale ferbân tusken twa ferskyn-
sels: efterbliuwe/wurkleas/lege oplie-
ding én it ‘Fryskeigene’, wêrby’t dat 
‘Fryskeigene’ de feroarsaker is fan it 
efterbliuwen. Dus ‘ferminderje it Frysk-55 
eigene en de wurkleazens nimt ôf ‘, soe 
dan de redenaasje wêze.  
(4) Verhaar-en-dy miene sjoen te 
hawwen dat de ynwenners fan Fryslân 
deroan wend binne dat se wurkleas 60 
binne. Sy fine dat ‘normaal’ neffens de 
betinkers. Jo wurde dan fansels nijs-
gjirrich nei wat dat mei it Frysk folks-
aard te krijen hat. Mar dan komme jo 
by Verhaar en Westering net folle 65 
fierder. In definysje fan folksaard of fan 
dat ‘Fryskeigene’ ûntbrekt. Wol komt 
der dan in hiel ferhaal oer fernielings 
troch de jongerein yn de Wâlden. In 
ferskynsel dat al in lange skiednis hat 70 
neffens de skriuwers, omdat ek de 
histoarikus Spahr van der Hoek dêr al 
oer skreaun hat. Dêrmei wolle se oan-
toane dat der in wearde- en noarme-
patroan efter sit dat fan de iene op de 75 
oare generaasje trochjûn wurdt. 
Ymplisyt wurdt dêrmei ek it ‘Frysk-
eigene’ definiearre: in soarte fan 
twadde natuer fan de Friezen om jo net 
te bot yn te spannen. It ferbân mei 80 
wurkleazens en ynkommen wurdt hjir 
net dúdlik makke of jo soenen de 
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konklúzje lûke moatte dat minsken mei 
in leech ynkommen, in legere oplieding 
en wurkleazens mear fandalisme 85 
fertoane. Mar wat soks mei it ‘Frysk-
eigene’ út te stean hat, bliuwt likegoed 
dizenich.  
(5) Wat eins nearne dúdlik útsprutsen 
wurdt, mar dat jo hast wol opmeitsje 90 
moatte út it ferhaal fan Verhaar-en-dy 
is dat yn it ‘Fryskeigene’ wat sit dat by 
it folksaard heart en dat soarget dat de 
Friezen – likefolle wa’t dat binne – nea 
foarút komme sille. Der wurde oan de 95 
ynwenners fan Fryslân eigenskippen 
takend dy’t har behinderje om foar 
harsels op te kommen en te soargjen 
dat sy ek opstjitte yn ‘de vaart der 
volkeren’. De ûndersikers wolle jo 100 
leauwe litte dat in ‘folk’ sokssawat as in 
folkssiel besit, alle leden diele dat mei 
inoar.  
(6) Dat is net nij. Wa’t op Google 
‘folksaard’ of ‘volksaard’ sykje lit, kin 105 
him de rest fan it jier wol fermeitsje. 
Benammen sûnt de romantyk is der hiel 
wat byelkoar skreaun oer dat kon-
struearre fenomeen. Hiel faak wie de 
beskriuwing fan it folksaard in lofsang 110 
op de eale kwaliteiten fan it eigen folk 
of in fernederjende beskriuwing fan de 
‘frjemden’. Wat rjochtser wat skerper, 
mar links koe der ek wat fan. Yn Frys-
lân ha wy dêr ek wakker oan meidien.  115 
It Frysk Genoatskip hat syn ûntstean yn 
de 19de ieu dêr foar in grut part oan te 
tankjen. Hjoed de dei âlje wy it noch út 
foardat der in wedstryd yn it Abe 
Lenstrastadion begjint. Jo sille se de 120 
kost mar jaan moatte dy’t jo tige krekt 
útlizze kinne wat it karakter fan dé 
Fries, dé Hollanner of dé Turk is. Hiel 
faak sit dêrefter dat de oare minder is 
as wysels en dat dy oare eins it rjocht 125 
net hat om te wêzen sa’t dy is. As it in 
frjemd is, litte wy sa’nien ynboargerje. 
Want salang’t dy net wurden is sa’t wy 
binne, telt er net mei en is it noch net in 
folslein minske. Maarten van Rossum 130 
brocht dat sa ûnder wurden: “De 

inburgeringscursus van Verdonk is 
alleen samengesteld uit zogenaamd 
‘bruikbaar verleden’, waarin we de 
allochtonen vertellen hoe fijn het wel 135 
niet was vóórdat zij kwamen. Hoe hard 
we gewerkt hebben, hoe dapper we de 
wereldzeeën hebben bevaren. Als klap 
op de vuurpijl peperen we ze de joods-
christelijke traditie in en doceren we ze 140 
over de instituties van Thorbecke.”  
It giet út fan de superioriteit fan it 
eigene. Sa ûntstiet dan ek it mystike 
begryp ‘Fryskeigene’, meastal keppele 
oan frijheid. Elk ken de kwalifikaasjes 145 
wol: de Fries is stiif, koppich, mar ek 
betrouber en behelpsum. Krekt as 
soenen alle ynwenners Fryslân itselde 
wêze en as soe der nea wat feroarje 
troch de jierren hinne.  150 
(7) Generalisaasjes en stereotypear-
ringen dogge de rest: de neger is lui en 
dy ‘kut-Marokkanen’ wolle net doge. 
Dy’t in bytsje neitinkt, wit wol dat fan 
sa’n byld neat doocht. Yn it foarste plak 155 
witte wy wol dat net alle minsken it-
selde binne en wa’t mei it ‘de-etiketsje’ 
wurket, docht grutte groepen tekoart. 
Boppedat komme der minsken fan 
bûten yn en geane oaren de provinsje 160 
út. Tred feroaret der mei de tiid in hiele 
protte: tink mar oan it fytsen op snein 
dat yn dy tiid fan de grifformearden net 
mocht. Ik wol net sizze, dat yn 
bepaalde streken net in stel gewoanten 165 
libje dy’t op de jongere generaasjes 
oerdroegen wurde, mar it begryp 
‘folksaard’ tsjut meastal op in statyske 
situaasje, as soe der nea wat feroarje 
en as soe it foar elkenien itselde wêze.  170 
(8) Sok tinken skûlet ek efter de 
miening fan Verhaar-en-dy: as sy it oer 
it “loskomen van het patroon van de 
reproductie van achterstand” fan de 
Friezen ha, geane se fan dat statyske 175 
begryp folksaard út. De fraach kin steld 
wurde oft eins wol praat wurde kin fan 
in Frysk folksaard. De skiednis hat 
leard dat it oant no ta net slagge is om 
dat saneamd folksaard of dat ‘Frysk-180 
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eigene’ adekwaat te beskriuwen. 
Deselden dy’t it besocht ha, kamen 
meastal net fierder as in konstruearre 
eigenheid. Gelokkich is de minskheid te 
ferskillend om dy ûnder ien huodsje te 185 
beflappen. Wat moatte jo dan oan mei 
lju dy’t hjir nij ynkommen binne: passe 
dy har oan en nimme dy ‘it Frysk-
eigene’ ek oan of moatte jo dy derbûten 

hâlde en foar hoefolle generaasjes jildt 190 
soks dan? 
(9) Myn konklúzje is dat jo mei it ‘Frysk-
eigene’ as ferklearring foar in tal 
ekonomyske omstannichheden der net 
komme. It plakt ûnnedich etiketsjes en 195 
helpt ek net om it symptoom oan te 
pakken, as dat al oanpakt wurde moat.

 
Nei: Jaap van der Bij yn De Moanne nr. 5, juny 2007 
 
 

Tekst 2 
 
Aristoteles en (Fryske) identiteit  
 
(1) It wurd ‘identiteit’ komt út it Latyn 
wei, mar it is in oersetting fan in Gryksk 
wurd dat wy by Aristoteles it earste 
tsjinkomme. It is syn karriêre begûn as 
filosofysk-teologyske term en betsjut 5 
letterlik ‘it itselde-wêzen’. Aristoteles 
behannelet it ferskynsel dat leden fan 
deselde húshâlding automatysk leafde 
foar elkoar fiele. Wêrom? Omdat, seit 
de filosoof, neiste famylje sjocht dat se 10 
yn guon dingen itselde binne. Alden 
sjogge yn de bern in part fan harsels, 
bern begripe, as se âlder wurde, dat se 
út heit en mem wei komme, broers en 
susters beseffe dat se deselde âlden 15 
hawwe. “Harren itselde-wêzen yn dat 
stik makket harren foar elkoar itselde”, 
skriuwt Aristoteles en dêrmei begjint yn 
syn optyk de leafde. 
(2) It wurd ‘identiteit’ slacht dus fanâlds 20 
op in eigenskip fan twa of mear 
persoanen: de eigenskip fan it itselde-
wêzen. Dy betsjutting hat it noch altyd 
as men op Skiphol foar it glêzen hokje 
stiet mei jins identiteitsbewiis. Tagelyk 25 
stiet foar de amtner in persoan dy’t it 
lân yn wol. It is de man syn taak om 
fêst te stellen dat de persoan dêr’t de 
boargemaster fan Wûnseradiel it yn ien 
fan syn paspoarten oer hat en de 30 
persoan dy’t foar him stiet, deselden  

binne. 
(3) By identiteit wurdt lykwols langer 
foaral tocht oan it hearren by in be-
skate groep of it dragen fan in wichtich 35 
skaaimerk. Stel, men stiet op Skiphol 
foar dyselde man mei de pet en it 
hinget fan jins reisdokumint ôf oft men 
fierder mei of net, de feilichheid yn of 
werom nei oarloch en geweld. Dan 40 
wurdt de ynhâld fan dat dokumint fan 
libbensbelang. De autoriteiten oan de 
poarte kontrolearje oft jo wol ta in 
groep hearre dy’t it rjocht hat om it lân 
yn. It giet der net om oft der identiteit 45 
is, mar oft de goeie identiteit der is. It 
identiteitsbewiis bewiist net mear wa’t 
jo binne, mar wat jo binne: Nederlan-
ner, Europeaan of fierder fan hûs. En 
hawwe jo gjin identiteitsbewiis, dan 50 
binne jo neat. 
(4) Ofhinklik fan de situaasje fersteane 
minsken dus ûnder identiteit in skaai-
merk, in eask dêr’t foar har gefoel 
perfoarst oan foldien wurde moat of dat 55 
op in oare manier tige wichtich is. Se 
hawwe it oer ‘myn’ of ‘ús’ identiteit, 
krekt oft it each fan him ôf sjocht of just 
net. By elke groep heart dan in beskate 
identiteit: de Nederlânske identiteit, 60 
mar ek de Ajax-identiteit, de kristlike 
identiteit en yn dit bestek útsoarte de 
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Fryske. Dy betsjuttingsferskowing is 
fansels âlder as Skiphol: oeral dêr’t 
minsken it wichtich fine dat se op de 65 
ien of de oare wize itselde binne as in 
oar of wat oars (in dokumint, in groeps-
koade, in kleur eagen, in oertsjûging, in 
taal, in aksint) is it ferliedlik om it 
aspekt fan identiteit te beneamen as de 70 
identiteit sels, en ûntstiet ‘myn’ of ‘ús’ 
identiteit.  
(5) In grutte fraach yn diskusjes oer 
sokke groepsidentiteiten is altiten oft se 
überhaupt wol besteane of net. Eins is 75 
dy fraach de muoite net wurdich. As de 
groep bestiet, is der ek in mienskiplike 
eigenskip, oars is it gjin groep. It moaie 
is, dat sa’n mienskiplik skaaimerk faak 
net iens sa hiele dreech te finen is, en 80 
yn ‘e regel ridlik objektyf útfalt. Wat 
binne Nederlanners? Minsken dy’t in 
bân hawwe mei Nederlân, itsij troch 
komôf of troch wenplak. It klinkt dizich, 
mar dat is it net. Praat ris mei in 85 
Flaming of in útlânske studint dy’t hjir in 
kolleezjejier tahâldt. Jo hawwe in hiel 
oar lânskip yn de holle, geane oars mei 
plysjes om, hawwe in oar idee fan 
prizen en kwaliteit – allegear dingen 90 
dêr’t dat iene mienskiplike aspekt him 
yn uteret. 
(6) Der binne al twa falkûlen by it 
praten oer de identiteit fan in groep.  
De iene is dat minsken it mienskiplik 95 
skaaimerk fan in groep formalisearje. 
De Nederlânske identiteit wurdt dan 
bygelyks lykslein mei it hawwen fan in 
Nederlânske pas. Taalevolusjonêr 
besjoen is dat te ferklearjen út de ear-100 
ste betsjutting wei: it ‘itselde-wêzen’, 
dat op de ien of de oare wize oantoand 
of bewiisd wurde kinne moat. It bewiis 
wurdt dêrby wichtiger as de saak sels: 
it ‘itselde-wêzen’ moat sichtber en 105 
taastber wêze, en sa wurdt op in 
dokumint of oare formele eigenskip 
projektearre wat yn ‘e drager sels sit. 
Evolúsjonêr yndied te ferklearjen, mar 
dochs in net bot libbensfetbere foarm 110 
fan regresje: men ferruilet sa ommers 

in ynwindich bonkerak dat stevige 
beweechlikheid mooglik makket foar in 
útwindige skulp om yn te skûljen en net 
mear fan ‘t stee te hoegen. 115 
(7) De twadde falkûle is dat men mei 
ien eigenskip net tefreden is. In minske 
moat net allinnich Nederlânsk prate, 
mar ek foar it nasjonaal alvetal wêze, 
de teksten fan Jan Smit meisjonge 120 
kinne en it keningshûs in waarm hert 
tadrage. Simpele logika soe genôch 
wêze moatte om mei soks ôf te weven: 
by ien groep heart ien eigenskip, en 
yntrodusearje jo mear eigenskippen, 125 
dan giet it ek oer mear groepen. Mar 
spitigernôch is net elkenien famylje fan 
Aristoteles. 
(8) De fraach nei in Fryske identiteit is 
dus ienfâldich te beäntwurdzjen: dy 130 
bestiet. De eigenskip dy’t dêrby heart, 
is ek net dreech te finen: kennis fan de 
Fryske taal. Polityk faaks frijwat yn-
korrekt, mar ik soe net witte hokker 
skaaimerk oft ik oars betinke moat.  135 
It is it punt dêr’t Friezen yn in grutter 
fermidden oan identifisearre wurde, 
troch harsels likegoed as troch oaren.  
It is ek net nuver dat it punt fan dy taal 
minsken ta in groep bûn hat, en by-140 
gelyks net dy fan it lânskip of komôf. 
Ien Frysk lânskip is der net, en it wen-
jen yn Fryslân allinnich jout kwealik wat 
spesjaals op himsels. Mar elk dy’t hjir 
wennet, rint wol tsjin it Frysk oan, en 145 
elk dy’t hjirwei komt, ferstiet dy taal. 
(9) Noch op in oare manier is it net sa’n 
toer om dy stelling oannimlik te mei-
tsjen. Fan de logika bedarje wy dan yn 
de taalkunde, mar dat is net oars. It 150 
liket sa stadichoan in feit te wêzen, dat 
it tinken fan minsken hûndert persint 
talich is. Lytse bern leare earst in taal, 
en yn dy taal begjinne se te tinken. No 
wit elk dy’t twa of mear talen ken, dat it 155 
ûnmooglik is om de ynhâld fan in sin yn 
taal A sûnder betsjuttingsferoaring oer 
te bringen yn taal B. Dat betsjut dus dat 
ek de ynhâld fan wat wy tinke, beskaat 
wurdt troch de taal dêr’t wy yn tinke. 160 
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Taal is ús finster op de werklikheid, en 
dat is altyd in konkrete taal. Jo diele 
mei al dy oare Friezen in beskaat 
finster op de werklikheid, en dus in be-
skaat byld fan de werklikheid, om net te 165 
sizzen: in beskaat part fan de werklik-
heid. 
(10) As minsken ophâlde soene om 
Frysk te praten, soene se in part fan 
har werklikheid oerjaan, dêr net mear 170 
oer kommunisearje kinne, en op termyn 
it sicht derop kwyt reitsje. Freegje mar 
ris oan Amerikaanske of Kanadeeske 

Friezen hoe’t it is as se hjir wer in 
skoftke binne en Frysk prate kinne. Net 175 
it brûken fan suver ôfwende spier-
kombinaasjes of healfergetten klanken 
makket se entûsjast, mar it feit dat in 
wrâld wer foar har iepengiet dy’t oan de 
oare kant fan de oséaan ôfsletten is.  180 
Of besykje mar ris om de fiten en de 
wille fan in slagge doarpsfeest yn in 
oare taal, hoe goed as men dy ek yn de 
macht hat, oan ien út te lizzen. Men hat 
iderkear it gefoel dat de dingen dêr’t it 185 
om gong, krekt net oerkomme.

 
Nei: Liuwe H. Westra yn De Moanne nr 7, septimber 2007 
 
 
 
 

einde  925-0021-a-VW-1-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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. 
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Tekst 1  Herman van Veen 
 

2p 1 Hoe stekt de argumintaasje yn alinea 1 yn elkoar? Brûk yn it antwurd ien of 
mear kearen de begripen stelling, argumint en subargumint. 
 

1p 2 Wat is it ferbân tusken de earste en de twadde alinea? 
A opsomjend 
B redenjouwend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 

1p 3 Hokker stylfiguer brûkt de skriuwer yn alinea 2? 
A antyteze 
B irony 
C paradoks 
D understatement 
 
De stelling ‘met muziek kun je niet schieten’ wurdt yn alinea 3 beärgumintearre. 

1p 4 Om hokker soarte fan argumintaasje giet it hjir? 
A argumintaasje op grûn fan autoriteit  
B argumintaasje op grûn fan foarbylden  
C empiryske argumintaasje  
D kausale argumintaasje 
 

1p 5 Hokker soarte fan argumintaasje brûkt de skriuwer yn alinea 4? 
A argumintaasje op grûn fan autoriteit 
B argumintaasje op grûn fan foarbylden 
C empiryske argumintaasje  
D kausale argumintaasje 
 

1p 6 Fan hokker ferskynsel is sprake yn alinea 5? 
A eufemisme 
B generalisaasje 
C irony 
D paradoks 
 

1p 7 Wat is it ferskil tusken ‘stikken’ yn alinea 5 en ‘stikken’ yn alinea 7?  
A Yn alinea 5 giet it om it lijen fan muzykleafhawwers, yn alinea 7 om dat fan 

winkelklanten.  
B Yn alinea 5 hat ‘stikken’ in fysike betsjutting, yn alinea 7 is dy betsjutting 

psychysk. 
C Yn alinea 5 is ‘stikken’ net letterlik bedoeld, yn alinea 7 al. 
D Yn alinea 5 wurdt ‘stikken’ bedoeld as geastlik kapot, yn alinea 7 hat 

‘stikken’ de betsjutting fan wurch. 
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2p 8 Wêrom is it slim dat mannen as Herman van Veen en Stef Bos passy en gefoel 
globalisearje (alinea 8)? Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden. 
 

2p 9 Om hokker twa redenen fynt de skriuwer dat Gordon foar it publyk oer krekt it 
tsjinstelde is fan Herman van Veen en Stef Bos? Brûk foar it antwurd net mear 
as 30 wurden. 
 
Yn alinea 10 makket de skriuwer in fergeliking tusken it boadskip fan Herman 
van Veen en wat de minsken mei krysttyd te hearren krije.  

2p 10 Wat is de oerienkomst dêr’t dy fergeliking op basearre is? 
 
Yn alinea 10 neamt de skriuwer Herman van Veen ‘in moraalridder ferklaaid as 
clown’.  

1p 11 Lis út wat er mei dy byldspraak sizze wol. Brûk net mear as 15 wurden 
 

1p 12 Wat is de haadgedachte fan de tekst? 
A De teksten fan Herman van Veen binne like agressyf as bygelyks dy 

beruchte lietteksten dêr’t it Dútske Nasjonaal-Sosjalisme yn ferhearlike 
wurdt. 

B De útspraak van Herman van Veen ‘Met muziek kun je niet schieten’ doocht 
net. 

C Krysttyd wurdt net allinnich ûnthillige troch de kommersje, mar ek troch 
sjongers as Herman van Veen en Stef Bos. 

D Mannen as Herman van Veen en Stef Bos binne útsoarte gjin rasartysten.  
 

1p 13 Ta hokker tekstsoarte moat de tekst rekkene wurde? 
A redenearring 
B resinsje  
C skôging 
D útiensetting 
 
 

Tekst 2  Eelke Lok wit der alles fan 
 
Op de iepen fraach dêr’t alinea 1 mei einiget, jout de tekst letter dochs in 
antwurd.  

1p 14 Hokker antwurd is dat?  
 
Eelke Lok seit fan himsels dat er op in stuit al wist wat der barre soe, wylst 
Deputearre Steaten dêr noch net iens oer neitocht hienen. (r. 25-28) 

2p 15 Mei hokker argumint soe Eelke Lok dat stânpunt ferdigenje kinne?  
Helje it antwurd út alinea 4-5. Brûk net mear as 20 wurden.  
 

1p 16 Lis út wat de skriuwer bedoelt mei in ‘spekulative wize fan redenearjen’. (r. 31-
32) 
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De skriuwer ornearret: “Faak kloppet it byld, bytiden ek net.” (r. 45)  
2p 17 Is dy bewearing oertsjûgjend? Neam twa redenen. Motivearje it antwurd yn net 

mear as 15 wurden. 
 
Yn alinea 4 komme politike kwestjes op it aljemint dy’t Willem Verf yn it boekje 
fan Eelke Lok mist.  

2p 18 Wat is de ynhâldlike oerienkomst tusken dy foarbylden? Brûk foar it antwurd net 
mear as 10 wurden. 
 

2p 19 Hoe ferklearret Willem Verf dat in stikmannich wichtige oangelegenheden út de 
polityk fan de ôfrûne tritich jier yn Eelke Lok syn boek net oan de oarder 
komme? Jou it antwurd yn eigen wurden en brûk net mear as 25 wurden. 
 
“Provinsjale polityk wurdt bedreaun troch amateurs en dat is goed.” (r. 90-91) 
Willem Verf is it yn wêzen iens mei de krityk dy’t op dy polityk útoefene wurdt.  

1p 20 Wêrom is er dochs fan miening dat de wize dêr’t provinsjale polityk op bedreaun 
wurdt, net ferkeard is? Beänderje de fraach yn net mear as 10 wurden. 
 

1p 21 Wêrom fynt Willem Verf dat er syn stikje ‘yn styl’ ôfslút? Beänderje de fraach yn 
net mear as 15 wurden. 
 

1p 22 Hoe oardielet Willem Verf oer Eelke Lok syn boekje? 
A It is in eigenwiis boekje mei in pear opfallende missers.  
B It is in ferfeelsum boekje mei in synyske ûndertoan. 
C It is in frij sinleas boekje mei sa no en dan in knap skreaun stik. 
D It is in ûnderhâldend boekje mei in stikmannich minder slagge fragminten. 
 
Eelke Lok hat as polityk kommentator in dúdlike ûntjouwing trochmakke. 

1p 23 Karakterisearje dy ûntjouwing mei twa wurden út de tekst. Jou mei ien wurd oan 
hoe’t er út ein sette, en mei in oar wurd hoe’t er ophold.  
 

1p 24 Hokker stylfiguer sprekt út de titel?  
A hyperboal  
B irony 
C synisme 
D taalboarterij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 3  De Wrede Muze 
 

18p 25 Meitsje in gearfetting fan tekst 3. 
Soargje derfoar dat dy gearfetting net mear as 200 wurden hat.  
Yn de gearfetting moatte de haadgedachte en de struktuer fan it orizjineel 
werom te finen wêze. Yn de gearfetting komme de neikommende ynformaasje-
eleminten foar: 
− it lot en de funksje fan de dichter; 
− de problemen en ljochtpunten en de ôfwaging dêrfan; 
− de renessânse yn de Fryske poëzij. 
 
 
 
 

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. 

800025-1-002o* 
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Tekst 1 
 

 
HERMAN VAN VEEN 
 
(1) It libben falt net altyd ta. Mei kryst-
tyd bygelyks is it foar guon hielendal 
gjin feest. Sy ite in stikje koeke mei 
boerebûter as wat-foar-by-de-kofje en 
bakke jûns in pikepoatsje foar by de 5 
jirpels. Oaren sykje nei de sin fan it 
bestean troch nei de krystnachttsjinst 
te gean of wat langer as oars te 
winkeljen. 
(2) Gelokkich is der foar al dy minsken 10 
Herman van Veen. Jo moatte witte: 
Herman van Veen hat antennes, 
ynstruminten om emoasjes op te 
fangen en te werkennen.  
(3) Lêsten wie ik mei Andries en Nyk 15 
(en Meindert) nei in konsert fan it NNO 
om nei Shostakovitch te harkjen. Yn it 
skoft kaam der in fertsjintwurdiger fan 
Music in Me op it toaniel. Dy organi-
saasje set him yn foar de bern yn it 20 
Midden-Easten (‘Me’). Hy frege ús 
‘Vriend’ te wurden. Hy sei: “Herman 
van Veen heeft gezegd: ‘Met muziek 
kun je niet schieten!’” Fansels tocht er 
dat de hiele seal it mei him iens wie, 25 
om’t Herman van Veen no ienris 
Herman van Veen is. Mar de man hie 
gjin rekken holden mei fjouwer betûfte 
artystekenners.  
(4) Mei muzyk kinne je omraak sjitte. 30 
Tink mar oan it Horst-Wesselliet dat de 
Dútske soldaten yn de Twadde Wrâld-
oarloch ûnderweis nei it slachfjild 
songen, of oan de hitsige folkrock dy’t 
op de Balkan de minsken de kop gek 35 
makke. Tink ek mar oan rassistyske 
útwassen fan de hjoeddeiske pop-
muzyk, dy’t de oanhingers opswypket 
ta ûnfoege gewelddiedigens. 
(5) Muzyk makket minsken stikken. 40 
(6) Mar as Herman van Veen seit dat it 
net sa is, is dat kenlik sa. Miskien komt 
it wol om’t er in clown is, in kenner fan 

de minsklike swakheden. Set er in 
read noaske op, is er in oar! Neist 45 
suvere passy hat er foaral in hiel soad 
libbensynsjoch. Dat witte syn fans, mar 
dat wit er sels it bêste. 
(7) Dochs sis ik op ’e nij dat muzyk 
minsken stikken makket. Tink mar oan 50 
de Silent Nights dy’t dizze dagen foar 
de Kryst yn alle winkels te hearren 
binne. Tink sowieso mar oan winkel-
muzyk, oft it no yn de Gamma, de 
Praxis of de Hema is. 55 
(8) Mannen as Herman van Veen en 
Stef Bos meitsje harren skuldich oan 
de globalisearring fan passy en gefoel. 
Se beare as soenen alle minsken oer 
de hiele wrâld itselde tinke en fiele. Se 60 
miene dat se as artyst ferstân hawwe 
fan it libben, se byldzje har yn dat se 
Mozes binne en it folk wol efkes liede 
sille.  
(9) Ik fyn dat arrogant. Goeie artysten 65 
nammentlik jouwe ta dat se gjin 
antennes hawwe. Gordon bygelyks. 
Syn grappen binne sa flau, syn ferskes 
binne sa min, datst tinkst: dat kin net 
wier wêze. Hoe kin er miene dat der 70 
ien yn de seal sitte sil, dy’t aardichheid 
hat oan ’e foarstelling. Dàn hat in 
artyst dy dêr’t er dy hawwe wol. Syn 
antenne is dat er dyn oardiel omset yn 
dyn tekoart oan ynskattingsfermogen. 75 
Wêrom docht Gordon altyd sa frjemd? 
freegje ik my altyd wer ôf. Wat sit der 
dochs achter dy nuvere fratsen?  
(10) Gordon is in rasartyst (en dat 
mien ik), Herman van Veen is in dûm-80 
ny fan it meast foute soart: in moraal-
ridder ferklaaid as clown, in betsjinner 
fan wurd en kabaret. Hy bespilet syn 
minsken sa’t it alle jierren wer giet mei 
krysttyd: in soad ferwachtings oer snie, 85 
mar alle jierren wer rein.  
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(11) Met muziek kun je niet schieten. 
Herman van Veen sjit mei skerp. Ik 
soe him wol belje wolle en dan sizze: 

“Zeg kaalmans, ik heb overal blauwe 90 
plekken van jou.”

 
Nei: Jaap Krol op Farsk Ynternettydskrift 2006 

 
 

Tekst 2 
 
Eelke Lok wit der alles fan 
 
EELKE LOK HAT JIERRENLANG POLITYK FERSLACHJOUWER WEST FOAR OMROP FRYSLÂN. NO 
HAT ER SYN OANTINKENS OAN DY JIERREN YN IN BOEKJE PUBLISEARRE. YN DE MOANNE 
FERSKYNDE IN BESPREK FAN DAT BOEKJE TROCH WILLEM VERF, DY’T SELS SA’N TSIEN JIER IN 
SIT HÂN HAT YN DE PROVINSJALE STEATEN AS FERTSJINTWURDIGER FAN GRIENLINKS. DE 
FOLGJENDE TEKST IS IN BEWURKING FAN SYN BESPREK.  
 
(1) Eelke hat de aardichheid derôf, dat 
docht bliken. Dat mei, mar wêrom 
skriuwe jo dan noch in boekje mei de 
pretinsje oare minsken weardefolle 
ynformaasje te jaan? Jierrenlang 5 
hawwe jo jinsels ek drok makke om 
fraachstikken lykas streekplannen, 
Frysk, weryndieling, brêgen en akwa-
dukten, wrotmûzen en sweeftreinen; 
desennia hawwe jo tusken de politike 10 
‘hampelfritsen’ ferkeard, harren fer-
lokke om yn jo programma’s mei te 
dwaan en jo sjoernalistyk foardiel dien 
mei har strapatsen. En no skriuwe jo in 
boekje en sjogge om yn ... ja wat eins? 15 
(2) It earste haadstikje begjint wol 
ûnderhâldend. Eelke nimt ús mei nei 
de tiid dat er begûn as steate-
ferslachjouwer, hoe’t er him fernuvere 
en hoe’t er dingen yn de praktyk 20 
learde. Mar de ein fan dat haadstikje is 
wol in treflike yllustraasje foar de 
posysje dy’t de skriuwer ynnimt. Lok 
learde troch ûnderfining hieltyd wat 
derby, sa fertelt er ús: “Oant it tiidstip 25 
dat ik al wist wat der barre soe, op in 
stuit dat Deputearre Steaten der noch 
net iens oer neitocht hienen. Doe bin ik 
mar ophâlden.” Tsja. 
(3) Wat it leuke fan Eelke Lok altyd 30 
west hat, is syn spekulative wize fan 

redenearjen. Dat docht er ek yn dit 
boekje en no en dan is der dan suver 
wer wat fan it âlde entûsjasme te 
merkbiten. Echt goed ynformearre is er 35 
net altiten, mar hy hat der gjin pro-
bleem mei en kleurje it plaatsje sels 
fierder yn. Wa’t mei wa belle hat efter 
de skermen, wa’t mei wa yn in âld 
folkswein saken dien hat, petearen en 40 
moetings dy’t Lok net meimakke hat, 
dêr’t er bytiden net iens wat fan heard 
hat út de earste hân, mar dêr’t er sels 
fan betocht hat hoe’t dat wol gien wêze 
sil. Faak kloppet it byld, bytiden ek net. 45 
Under it lêzen bekroep my de fraach: 
soe it de skriuwer sels noch wol 
ynteressearje, wêr’t it feit ophâldt en 
de fiksje begjint?  
(4) Yn it middelste diel giet er in tal 50 
ûnderwerpen bylâns dy’t de ôfrûne 
tritich jier spile hawwe. Wis, men kin 
net alles besprekke yn ien boek, mar 
der binne opfallende saken dy’t misse. 
Bygelyks de rjochtsaak oer de fer-55 
smoarge baggerspeesje dy’t mei goed-
finen fan in deputearre mikst wie mei 
folle lichter fersmoarge grûn. De sin-
leaze oanlis fan in megapark op It 
Hearrenfean foar grutte yndustryen 60 
dy’t úteinlik net kamen. It beskikber 
stellen fan ytlike miljoenen oan sub-
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sydzje foar in Amerikaansk bedriuw 
dat nei in jier of wat al wer fuort wie. It 
geliich fan kommissaris, deputearren 65 
en kolleezjepartijen oer dy subsydzjes. 
Om mei sokke ûnderwerpen wat 
dwaan te kinnen as sjoernalist wie 
lykwols dossierkennis nedich. En it op-
dwaan fan sokke kennis, sa docht Lok 70 
ús yn it boekje te witten, is eins mar 
tiidfergriemen. Mei miljeu en ekonomy 
kinne jo boppedat yn Fryslân ek net 
skoare. 
(5) Oer it ûnderwiis stiet der ek in stikje 75 
yn. Benammen de ein dêrfan is, dat 
wol ik hjir perfoarst kwyt, Lok op syn 
bêst. Hy weeft ôf mei it obligate praat 
oer ûnderwiisefterstannen op in tige 
persoanlike wize. Seit ferstannige, 80 
goed trochtochte dingen dy’t út syn 
hert komme. Oer de measte tema’s en 
oer it ôfslutende haadstik leit lykwols in 
sauske: och, der wurdt wol fergadere 
(“eamele”) mar yn wêzen binne de 85 
ferskillen tusken de partijen net sa 
grut. Wat sei, hja hawwe allegearre al 
fyftich jier deselde punten yn it 
program.  
(6) Provinsjale polityk wurdt bedreaun 90 
troch amateurs en dat is goed. Mei-
inoar bestjoere wy de mienskip en it 
kreauwen dat derby heart, is net altyd 
like ferheffend. Dat is demokrasy en 
better hawwe wy net. Prima dat der 95 

sjoernalisten binne dy’t de boel skerp 
hâlde en dêrmei tagelyk de politisy yn 
rieden en steaten it gefoel jouwe dat it 
derta docht wat se by de ein hawwe. 
Politisy dy’t synysk wurde, moatte 100 
ophâlde. Sjoernalisten kinne bygelyks 
oerskeakelje nei oare ûnderwerpen. 
(7) Tsien, fyftjin jier ferlyn, doe’t Eelke 
Lok op syn hichtepunt wie, roppich nei 
nijs, breed ynteressearre, doe’t er 105 
noch net yn it foar fan alles wist hoe’t it 
komme soe, doe hat er wike út wike yn 
bydroegen oan it ynformearjen en 
beheljen fan minsken by de Fryske 
polityk. Eigenwiis wie er doe ek al, dêr 110 
kin in goed sjoernalist ek net sûnder. 
Mar hy koe him noch ferwûnderje oer 
ûntwikkelingen en harkers meinimme 
yn dy ferwûndering. Yn dit boekje hat 
er foaral opskreaun dat er dat alle-115 
gearre net mear kin. Miskien – ik wol 
yn styl ôfslute mei in spekulaasje fan 
mysels – spyt it him freeslik dat er de 
bêste jierren fan syn libben fergriemd 
hat oan sokssawat ûnnoazels as 120 
polityk yn Fryslân. Hoecht net, hy hat 
syn part prima bydroegen. Hy mei der 
rêstich mei ophâlde as er syn nocht 
hat. Mar it hat gjin doel en pleagje de 
wrâld mei in synysk toanset boekje, 125 
dat as ûndertoan hat dat de skriuwer 
eins alles better wit.

 
Nei: Willem Verf út De Moanne 3, 2007 
 
 

Tekst 3 
 

De Wrede Muze 
 
DE WINNER FAN DE GYSBERT JAPICXPRIIS 2005 ABE DE VRIES JOUT DE DOETIIDSKE 
DEPUTEARRE FAN KULTUER BERTUS MULDER IN WJERWURD OP DY SYN OANFAL DAT DE 
DICHTER TE PESSIMISTYSK OER DE TAKOMST FAN IT FRYSK WÊZE SOE. DE VRIES FERWIIST 
DÊRBY NEI DE MUZE; DE GOADINNE FAN (DICHT)KEUNST EN WITTENSKIP BY DE ÂLDE GRIKEN, 
DY’T EK NO NOCH FRYSKE DICHTERS FERLIEDT. 
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1  De wrede muze fan it Frysk fer-
oardielet har frijers te skriuwen yn in 
‘twadde taal’, dy’t yn it ûnderwiis net 
werklik de muoite wurdich is. Yn in taal 
dy’t net heechachte wurdt troch wa’t 
him prate, dy’t amper lêzen wurdt yn 
de stêden en doarpen fan de eigen 
provinsje, dy’t ôfslyt op de dyk en oan 
de oare kant monumintalisearret en 
ferkitscht yn de literêre rûnten fan ús 
tiid; in taal dy’t ynstitúsjonalisearret1) 
oan de fergadertafels fan ús bestjoer-
ders-mei-de-bêste-bedoelingen, en 
tagelyk fan bloedearmoede stadich 
stjert, dêr’t er it leafst brûze en siede 
wol.  
Oanlûke en ôfstjitte: dizze muze is ien 
dy’t jin as skriuwer of dichter folslein 
opeasket èn jin tagelyk ta in soarte fan 
talige ballingskip feroardielet. 

2  Ik tink, alteast foar in part, ek foar 
oare dichters en skriuwers te praten – 
minsken lykas my dy’t op skoalle net of 
amper Frysk hân hawwe; dy’t net út 
ien of oar spesjaal ‘Frysksinnich’ en 
taalgefoelich fermidden komme; dy’t 
har op in protte mominten eins folle 
better rêde kinne yn it Nederlânsk, mar 
dochs besykje yn it Frysk te skriuwen; 
minsken dy’t ek noch sa út en troch 
ferantwurdlik holden wurde foar in 
hjoeddeistige ‘renessânse’ yn de 
Fryske poëzij. 

3  Om te begripen wat it foar in 
dichter betsjut om ferballe te wêzen út 
de eigen taal wei, moat men earst in 
idee hawwe fan de funksje fan taal yn 
it skriuwproses. Foar de Russyske 
dichter Brodsky wie de dichter it yn-
strumint fan syn taal, dejinge dêr’t dy 
taal troch sprekt, en men soe dêroan 
taheakje kinne: fit en linich bliuwt, de 
taal it libben hâldt. Dat is in radikale, 
mar net ûnbegryplike of aparte opfet-
ting. It is ommers foar in grut part de 
taal sels dy’t it gedicht foarmet. Foar it 
ear ropt de spesjale taalmuzyk syn 
eigen ferfolch op, wylst op it ynhâldlike 
flak yn de wurden fan in taal in protte 

betsjuttingen en assosjaasjes meitrilje 
dy’t eardere brûkers dêroan jûn 
hawwe. 

4  In dichter fan myn generaasje hat 
in probleem, of tûzen-en-ien proble-
men, as er syn ear liene wol foar de 
ynflústeringen fan de Fryske ‘ingel fan 
taal’. It wurdboek moat der altyd by, 
oars kin er net alles tsjutte en pleatse. 
De grammatika is er net altyd wis fan. 
Likemin as fan de stavering. Syn 
bondels en essees moatte earst nei in 
korrektor. Hy wit net altyd oft in wurd, 
in útdrukking of in siswize te âlder-
wetsk is, of wannear’t in âldere foarm 
krekt noch wol op syn plak is. 
Unbedoelde effekten slûpe sa syn 
poëzij yn. Hy hat net daliks yn de 
gaten dat er in dialektfariant brûkt. Ek 
al skriuwt er foar syn gefoel ienfâldich, 
dan noch merkbyt er letter faak dat de 
minsken dy’t him it neist binne, syn 
taal ‘dreech’ fine. De moaiste fersen 
kin er meitsje, mar hy sjocht dat der 
mar in ferrekt lyts bytsje publyk is foar 
de muzyk dy’t er makket en dat der net 
folle literêre kultuer is: dat der gjin ant-
wurd genôch komt, dat der te min op 
nivo debattearre wurdt. Net om ’e 
nocht is der in lange rige fan skriuwers 
en dichters dy’t de Fryske literatuer de 
rêch takeard hawwe, út in gefoel fan 
teloarstelling wei, frustraasje, ûnmacht, 
wurgens.  

5  Fansels binne der ek ljochtpunten 
en tûzen-en-ien mominten fan befredi-
ging, fan kontakt, fan opwining. Der is 
in lytse, aktive ploech talintearre 
entûsjastelingen en der binne relatyf 
stevige literêre foarsjenningen en sub-
sydzjeregelingen. Lykwols dogge dy 
pluspunten úteinlik te min ôf oan dat 
gefoel fan ferballe te wêzen, of te 
wurden, út jins eigen taal, en dat komt 
mei om’t ús bestjoerders-mei-de-
bêste-bedoelingen de delgong fan de 
taal net witte op te kearen en, folle 
slimmer, faaks net werklik opkeare 
wolle. In radikale útwreiding en fer-
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bettering fan it ûnderwiis yn it Frysk is 
it iennichste dat dêr ta by steat is, en 
sok belied út te stellen en ta te rieden 
en dêrfoar te fjochtsjen doart depu-
tearre fan Kultuer Bertus Mulder net 
oan. Dêr steane Provinsjale Steaten 
net achter. En it kin it grutste part fan 
de Fryskpraters nei alle gedachten gjin 
donder skele, nuver mar wier. 

6  Is it sa besjoen net ien fan de 
wrede grappen fan ús muze dat der 
krekt yn dizze taalsituaasje en by dizze 
generaasje praat komt fan in ‘renes-
sânse yn de Fryske poëzij’? It liket – 
en ik hoopje dat it net allinnich wishful 
thinking is – as wol dy poëzij har los-
meitsje fan de reëel besteande taal-
omstannichheden yn in ynstinktive kar 
foar de flecht nei foaren. In ‘foaren’ dat 
leit yn it jinsels in selsbewust plak ta-
kenne fan in beskieden, mar dúdlik te 
ûnderskieden ûnderdiel fan de grutte 
Europeeske skriftkultuer. It giet dêrby 
net om it ‘Europa fan de folken’, sa’t 
dat yn de Frysk-nasjonalistyske hoeke 
sa entûsjast heechholden wurdt; wat 
my as dichter dwaande hâldt is it 
‘Europa fan de literatueren’. Dêr moat 
de Fryske literatuer mei syn skiednis 
fan mear as fiifhûndert jier ek ta rek-
kene wurde – al hat Europa dat faaks 
noch net sa yn ’t snotsje. 

7  It is faaks de ‘ûnwennigens nei in 
wrâldkultuer’ dêr’t de útwei leit. Wêrom 

soe it foar in Fryske skriuwer net 
mooglik wêze en jou in sinfolle en 
kânsrike bydrage oan it libbene fuort-
bestean fan syn taal, sûnder dat er him 
yn de âlderwetske sin fan it wurd alge-
duerich as in ‘beweger’, in taalaktivist 
opstelle moat? Dy mooglikheid leit yn it 
omtinken dat syn literatuer om utens 
lûkt, en yn de oansluting dy’t syn 
literatuer om utens fynt. Dêr kinne taal 
en taalbewustwêzen faaks in nije 
dynamyk fan oppikke.  

8  Dy’t him de idealen fan de Jong-
friezen2) yn it sin bringt, tinkt no faaks 
oan âlde wyn yn nije sekken. Mar der 
is wol in grut ferskil: ús wrede muze 
hat net langer in polityk-nasjonaal of 
folksopfiedend skelkje fan de Fryske 
beweging foar. Dêrfoar is it besef 
ûnder dichters dat sy libje yn in ‘ynter-
kulturele romte’ – it skimergebiet fan 
ferfrjemding tusken twa kultueren en 
twa talen yn – hjoed de dei fierstente 
djip en te grut. Lykwols is der ek in 
oerienkomst mei de Jongfriezen: 
Fryske poëzij dy’t besiket in plak te 
feroverjen ûnder de Europeeske sinne 
kin noch altyd in ‘kultuerpoëzij’ wêze 
sa’t Douwe Kalma dy foar eagen stie. 
Dan giet it om in poëzij dy’t it eigene 
fan har literêre tradysje, en har eigen 
ûnderfining fan ferfrjemding, delset yn 
it ramt fan in gruttere en bredere 
kulturele rûnte. 

 
Nei: Abe de Vries út De Moanne 1, 2006 
 

 
 
 

einde  

noot 1 Ynstitúsjonalisearje is it ta in fêste en akseptearre ynstelling meitsjen, yn dit gefal fan it 
 Standertfrysk as fiertaal. 
 
noot 2 De Jongfriezen, Jongfryske Mienskip of Jongfryske Beweging wie yn it begjin fan de  
 tweintichste ieu in groep minsken dy’t ûnder lieding fan Douwe Kalma de Fryske literatuer op in
 heger plan bringe woe om ek it Frysk en it folk omheech te stjitten. De literatuer stie yn tsjinst  
 fan de taal. 

einde  800025-1-002b* 
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700025-1-002o 

Examen VWO 

2007 
tijdvak 1 

donderdag 24 mei 
9.00 – 12.00 uur 

 Fries 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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. 
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Tekst 1  ‘Goed, mar net yn mýn achtertún.’ 
 
 

1p 1 Hokker sinpart yn alinea 1 komt oerien mei de gefoelslading fan it sinpart ‘net yn 
mýn achtertún’ yn de titel? 
 

1p 2 Hokker sin(part) yn alinea 1 is net sarkastysk of iroanysk bedoeld? 
A “As it ... as opknapt” (r. 5-7) 
B “In galerijflat ... te krijen” (r. 11-14)  
C “it klapstik ... anneks skatebaan” (r. 24-26) 
D “In plan ... fiere sichtlinen“ (r. 31-33) 
 

2p 3 Wat is de funksje fan de sin “Yn eardere ... tasein keunstwurk.” (r. 16-22) yn 
relaasje ta it sinpart “sit dêr mar net oer yn”, dat dêr oan foarôfgiet? Jou it 
antwurd mei de motivearring yn heechút 20 wurden. 
 
“It masterplan is makke troch buro NoordPeil út Snits. Yn De Moanne fan 
novimber stie in petear mei oprjochtster/lânskiparsjitekte Els van der Laan, dat 
sadwaande begjin ik der hjir oer.” (r. 37-41) 

1p 4 Wêrom begjint de skriuwer der hjir oer? 
A Omdat buro NoordPeil net yn de stêd Grins fêstige is en dêr dochs in plan 

foar makke hat. 
B Omdat Els van der Laan by de lêzers fan De Moanne om har wurk bekend 

is. 
C Omdat Els van der Laan earder yn De Moanne hiel wat oars beweard hat. 
D Omdat it hjir om in Frysk masterplan giet dêr’t de lêzers fan De Moanne 

grutsk op wêze kinne. 
 

2p 5 Fertel yn eigen wurden wat der yn it ferbân fan de tekst mei “schaamgroen”  
(r. 51) bedoeld wurdt. Brûk net mear as 15 wurden. 
 
Frou Van der Laan wurdt yn alinea 2 tige wiidweidich oanhelle. 

3p 6 Wêrom docht de skriuwer dat? Motivearje it antwurd mei in sitaat dat de 
skriuwer sels yn dy alinea ek brûkt. Brûk foar it sitaat mei de útlis heechút  
30 wurden. 
 

1p 7 Wat is it ferbân tusken de beide sinnen fan alinea 3? 
A konkludearjend 
B redenjouwend 
C tsjinstellend 
D útlizzend 
 
“om it lân te behâlden moasten wy it ferneatigje” (r. 69-70) 

1p 8 Hokker stylfiguer is dit? 
A hyperboal 
B irony 
C metafoar 
D paradoks 
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“Sa kin dat ... arsjitekt wêze...”  (r. 71-73) 
2p 9 Jou oan wat it probleem fan de arsjitekt is dêr’t de skriuwer hjir op tsjut. Brûk net 

mear as 15 wurden. 
 
Alinea 4 beslút mei de sin: “As it ... de pianospiler.” 

1p 10 Wat wurdt yn dit ferbân bedoeld mei it rjocht dat syn beloop krigen hat? Brûk net 
mear as 10 wurden. 

1p 11 Wa wurdt yn dit ferbân bedoeld mei de ‘pianospiler’? 
 
Yn alinea 6 hat Bouke van der Hem it oer de oerheid.  

1p 12 Wat hâldt syn kommentaar yn? 
A De oerheid hâldt gjin rekken mei de beheinings fan stêd en lân.  
B De oerheid hâldt yn haadsaak rekken mei de winsken fan de better betelle 

boargers. 
C De oerheid kin gjin plannen ûntwikkelje dy’t jilde foar de lange termyn. 
D De oerheid oerdonderet de boargers hyltyd wer mei nije frachten nota’s en 

beliedsfoarnimmens. 
 
Yn alinea 7 hat Bouke van der Hem it oer de ynspraakkomitees.  

1p 13 Wat hâldt syn kommentaar yn?  
A De ynfloed fan ynspraakkomitees kin net op tsjin de macht fan de elite. 
B Ynspraakkomitees hawwe meast net goed troch wat it algemien belang is.  
C Ynspraakkomitees wurde gauris manipulearre troch lobbys fan 

machthawwers. 
D Minsken dy’t in sit hawwe yn ynspraakkomitees, binne meast net 

saakkundich. 
 
Yn alinea 8 hat Bouke van der Hem it oer de boarger. 

1p 14 Wat hâldt syn kommentaar yn? 
A De boarger hat yndividueel sokke bysûndere winsken dat it perfoarst net 

mooglik is om him yn alles syn sin te jaan. 
B De boarger hat ornaris meast it each op it eigenbelang. 
C De boarger moat mear ynspraak hawwe by de ynrjochting fan de eigen 

leefomjouwing. 
D De boarger wit better wat goed is foar de buert dêr’t er yn wennet as de 

beliedsfoarmjende ynstânsjes. 
 
Alinea 9 is de argumintaasje by in stelling dy’t yn de tekst letterlik te finen is. 

1p 15 By hokker stelling is alinea 9 de argumintaasje?  
 
Yn alinea 10 is sprake fan in tsjinstelling en fan in oerienkomst.  

2p 16 Om hokker tsjinstelling giet it yn alinea 10? Brûk net mear as 5 wurden. 
2p 17 Om hokker oerienkomst giet it yn alinea 10? Brûk net mear as 15 wurden. 
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1p 18 Wat wol Bouke van der Hem sizze mei de slútsin: “Hup Els ... oerslein hast.”? 
As ik alles nochris oereidzje, moat ik tajaan 
A dat dit projekt foar Els eins net te dwaan wie. 
B dat ik hjirboppe allinne myn eigenbelang telle litten haw. 
C dat ik it dochs mei Els iens bin. 
D dat it plan fan Els net sa radikaal wie as dat ik earst tocht. 
 
It stik kin yn trije parten ferdield wurde. 

1p 19 Mei hokker alinea begjint it twadde part? 
1p 20 Mei hokker alinea begjint it tredde part? 

 
1p 21 Hokker fan de ûndersteande bewearings is korrekt? 

A De tekst kin net sjoen wurde as in útiensetting om’t de skriuwer net mient 
wat er seit.  

B De tekst kin sjoen wurde as in riddenearring om’t de skriuwer by eintsje- 
beslút oan syn útgongspunt fêsthâldt. 

C De tekst kin sjoen wurde as in skôging om’t de skriuwer syn útgongspunt yn 
de lêste sin relativearret. 

D De tekst kin sjoen wurde as in útiensetting om’t de skriuwer de lêzer 
ynformearje wol oer de gong fan saken yn in demokratisearre mienskip. 

 
1p 22 Wat foar arguminten brûkt de skriuwer yn dizze tekst? 

As de skriuwer arguminten brûkt, binne dat meast 
A drôchredens. 
B fergelikings. 
C foarbylden. 
D wittenskiplike bewizen. 
 

1p 23 Wat is de haadgedachte fan dit stik? 
A Els van der Laan docht by eintsjebeslút krekt wat har sels it bêste útkomt. 
B Yn in fierhinne demokratisearre mienskip krijt trochstrings net ien alhiel syn 

sin. 
C It soe better wêze as saakkundigen mear sizzenskip hienen by it 

ynrjochtsjen fan ús leefomjouwing. 
D Planburo’s as NoordPeil út Snits binne in pleach foar de boargers en folslein 

oerstallich. 
 
Trochstrings wurde de folgjende skriuwdoelen ûnderskieden: ynformearje, yn 
omtinken jaan, oertsjûgje en oantrune. 

2p 24 Hokker oar skriuwdoel hat Bouke van der Hem yn dit stik ek noch? Motivearje it 
antwurd yn heechút 10 wurden. 
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Tekst 2  De takomst fan it wittenskiplike boek 
 
 

18p 25 Meitsje in gearfetting fan tekst 2. 
Soargje derfoar dat dy gearfetting net mear as 160 wurden hat. 
Yn de gearfetting moatte de haadgedachte en de struktuer fan it orizjineel 
werom te finen wêze. Yn alle gefallen komme de neikommende ynformaasje-
eleminten foar: 
− de feroaring; 
− de feroarsakers; 
− de foardielen; 
− de problemen; 
− de konklúzje. 
 
 
 
 
 

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 
 

Goed, mar net yn mýn achtertún 
 

(1) Yn Grins, om krekt te wêzen: by ús 
foar de glêzen, helje bulldozers en 
kraanmasines in lange stripe park oer 
de kop. It wie gjin gesicht, dat it waard 
heech tiid, fûn de gemeente. As it oan 5 
my lei, wie fertutearze wol sa moai as 
opknapt, mar soks is no ienkear net oan 
my. Goed 58.000  kante meter oan 
beammen en strewel is kapt en der 
komme aanst 3500 beamkes-tusken-10 
twa-pealtsjes foar werom. In galerijflat 
fol probleemgefallen ferdwûn om dêr 
beskaafde keapwenningen foar werom 
te krijen. In meänderjende wetterloop is 
dimpt, mar foar ôffier sil soarge wurde, 15 
sit dêr mar net oer yn. Yn eardere plan-
nen waard jubele dat by sterk iis om de 
hiele oanbuorjende nijbouwyk hinne 
riden wurde koe sûnder te klunen, mar 
dat idee is ferlitten fanwegen de kosten 20 
fan in echte brêge; no komt der in 
brede daam mei in tasein keunstwurk. 
En fierders: rijgdraden sille it eardere 
stiltegebiet trochkruse en it klapstik 
wurdt in kilometerlange, moai rjochte 25 
promenade anneks skatebaan, mei in 
betonnen wettergoate deromhinne just 
for fun, oan de iene ein útkommend by 
it bernebuorkerijke en oan de oare ein 
by in oan te lizzen basketbalplein 30 
anneks hingplak. In plan fol trochtochte 
ambysjes, respekt foar besteande 
natuerwearden, fiere sichtlinen, multy-
funksjonele ditten en datten, allegear te 
realisearjen mei in heech ôfwurkings-35 
nivo en al sokke dingen mear. 
(2) It masterplan is makke troch buro 
NoordPeil út Snits. Yn De Moanne fan 
novimber stie in petear mei oprjocht-
ster/lânskipsarsjitekte Els van der Laan, 40 
dat sadwaande begjin ik der hjir oer. 
“Landschapsarchitecten zijn de 
plannenmakers, maar de dorpelingen 
moeten op die plek leven en daar heb 

je rekening mee te houden”, seit se yn 45 
dat fraachpetear en op dy útspraak 
soenen wy as begrutlike stedsjers 
graach meilifte wolle. Fierder is my 
bybleaun dat se har útsprekt foar it 
respektearjen fan âlde beammen yn-50 
stee fan nij ‘schaamgroen’. Foar de 
minsklike mjitte, slingerjende foarmen, 
wier! “Ons doel is altijd om weer een 
verbinding tussen natuur en cultuur te 
creëren en dan liefst zodanig dat de 55 
bezoeker zich prettig voelt in die 
omgeving, dat hij bijvoorbeeld een hele 
dag met een boek en misschien een 
picknickmand in het park doorbrengt.” 
By sok praat sizze echte Grinzers: 60 
meneer Mooi Lull’n is ook weer in stad, 
ja. 58.320 kante meter grien kealslein! 
(3) Wat my op it earste gesicht tsjin-
stiet, is dy fernijingsneuroaze, mei in 
tûfke ûnnoazelheid bakt yn fet disres-65 
pekt, ôfblust mei goedpraterich jargon. 
Dan noch leaver dy Amerikaanske 
generaal yn Vietnam dy’t sljochtwei-
hinne rapportearre: om it lân te 
behâlden moasten wy it ferneatigje. 70 
(4) Sa kin dat hjir no wol maklik del-
skreaun wurde, mar fan de oare kant:  
jo sille in casu mar de arsjitekt wêze... 
Ommers: der is oan ynspraak dien. 
Sterker noch: yn dit gefal ha de twa 75 
oanbelangjende wykkomitees en de 
lokale miljeufederaasje regelmjittich by 
jo plannemakkerij sitten. Lang om let 
kinne direkt belanghawwenden formeel 
beswier meitsje tsjin wat jo opdracht-80 
jouwer besletten hat fan de plannen oer 
te nimmen. As it rjocht dan syn beloop 
hân hat, ja, mei it dan einlings dien 
wêze mei dy lekskoaierij, dy sjitterij op 
de pianospiler? 85 
(5) Boppedat, nim grutte projekten dy’t 
rûnom wurdearre wurde: se wienen 
noait ta stân kaam as der net 
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ûnfersteurber trochset wie tsjin alle 
beswieren, tsjinslaggen en boargerlike 90 
smaken yn. Oft it no giet om de Gaudí-
katedraal, it Bois de Boulogne of de 
Erasmusbrêge. 
(6) Lit ús hjir de trije oare spilers noch 
efkes fierder neirinne. Yn it foarste plak: 95 
jo opdrachtjouwende oerheid is in 
opportunistyske kletsmajoar. Desennia-
lang hat er yn in fracht nota’s de lear 
fan ‘de kompakte stêd’ ferkundige: de 
stêd moat foaral stêd bliuwe en gjin 100 
doarp wurde, oarsom likemin, dus leafst 
heechbou om de grinzen te aksintu-
earjen en yn alle gefallen gjin tún-
doarpske tastannen der tuskenyn. Mar 
ja, op in stuit rekket sa’n stêd fol en 105 
ferhúzje de better betelle befolkings-
lagen nei de doarpen, dus dan dochs 
mar wat rommer opsette bûtenwiken 
plenne, guon no sels op it grûngebiet 
fan de gemeente Slochteren en 110 
Tynaarlo. Dan skrikt it gemeente-
bestjoer fan de ûnsjogge oergong dêr-
tusken (“rafelige rand”) en jout arsjitek-
ten opdracht om dat op te kreazjen. 
Hup, âldmoadrich hege flats en flink 115 
wat wyld beamkeguod fuort en, sjedêr, 
romte foar in kontingint urban villa’s, in 
helofytenfilter, plus promenade anneks 
skatebaan neist wettergoate. 
(7) Dan, twad, dy ynspraakkomitees: 120 
dat binne ornaris koartsichtige fergader-
bongels. Yn dy saak hat ien fan dy 
clubs jierren lyn syn krûd al finaal fer-
sketten. Der wie in lobby om dat park te 
beheljen by in oan te lizzen golfbaan, 125 
mar dat fûnen de mannen fan it komitee 
net passen by it karakter fan de neist-
lizzende arbeiderswyk! As der lykwols 
ien bestimming sûn grien is en noait 
werom te draaien, dan is it wol – mei in 130 
heech gehalte oan rjochters, advokaten 
en bestjoerders op de baan – in 
golfcourse. Lêste nijs: de kans is no 
grut dat de oanswettende kûle fierder 
útgroeven wurdt foar de oanlis fan it 135 
wettersky-parkoers foar ynvaliden mei 
al syn lawaai en gestjonk fan motor-

boaten... Tel út dyn winst; waans 
belang behertigje dy ynspraakkomitees 
eins? 140 
(8) Dan, tred, ta beslút: de beswier-
meitsjende boarger. Fansels, wat my 
winlik driuwt, is it goedbegrepen eigen-
belang dat ik alfêst boppe dit stik set 
haw. Skate wol ik op echt iis, basket-145 
balle die ik allinnich om’t it fan de 
gimmestyklearaar moast, hingje doch ik 
wol foar de televyzje, in bernebuorkerij 
is neat as jo op in echtenien berne 
binne en ear’t de nije beamkes boppe 150 
de pealtsjes útkomme dy’t har yn ’e 
stringen hâlde, bin ik der faaks al net 
mear. En it keunstwurk? Ja, dat fyn ik in 
griis, want it bestiet nei’t no bliken 
docht út tolve ôfwikende lantearne-155 
peallen. 
(9) Yn dat krachtefjild moast frou Van 
der Laan elkenien tefreden stelle? By 
ynspraak draait it om draachflak, dat kin 
belangryk wêze, mar in projekt wurdt 160 
der komselden moaier fan. Boppedat is 
smaak beweechlik. It wenblok de 
Swarte Madonna yn Den Haach fan 
ferneamd stedeboukundige/arsjitekt 
Carel Weeber waard nettsjinsteande 165 
fûle protesten boud, it soe dêr 
misstean, mar de gemeente drukte 
troch; no tweintich jier letter lit de 
gemeente it al wer ôfbrekke, lykwols 
ûnder lûd protest, it soe sa moai passe.  170 
(10) Ynspraak en skientme, it einresul-
taat is faak op syn minst sa dubieus as 
by it oare uterste. Hat diktator Ceau-
cescu sûnder in wurd fan de tsjinspraak 
te hearren net in fjirdepart fan it âlde 175 
Boekarest ôfbrutsen en ferrike mei in 
megalomane sûkertaart dy’t no sa unyk 
achte wurdt yn syn soarte, dat se it 
ûnfoege bouwurk foar de takomst 
bewarje wolle? 180 
(11) As lêste dan noch de slepende wei 
fan prosedueres foar beswier, berop en 
heger berop, al dy ego-juristerij: 
ynsidintele sukseskes kinne dermei 
behelle wurde, mar eb en floed yn 185 
belied of smaak litte har dêr net troch 
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keare. Dat ik soe sizze: Hup Els, ik wol 
dy foar de feroaring noch wol in pear 

útwoeksen beammen oanwize dysto 
oerslein hast.190 

 
Nei: Bouke van der Hem, De Moanne 10, desimber 2005 
 
 

Tekst 2 
 
De takomst fan it wittenskiplike boek  
 

1  De Fryske Akademy jout troch, past 
oan en fernijt hieltyd in beskate kanon1) 
fan kennis oangeande Fryslân. Sa liket 
dat al ieuwen gien te wêzen, mar sil it ek 
sa bliuwe? My tinkt fan net. Nei myn 
betinken steane wy yn ús omgong mei 
wittenskip en ynformaasje oan it begjin 
fan feroarings dy’t yn har draachwiidte 
te fergelykjen binne mei de útfining fan 
de boekprintkeunst yn de fyftjinde ieu. 

2  It wittenskiplike boek sil oer 
heechút trije generaasjes ferfongen wêze 
troch in folle funksjonelere, digitale 
fariant. Dat sil dan net allinnich jilde 
foar alles wat dan publisearre wurdt, 
mar ek foar alle boeken dy’t yn it ferline 
publisearre binne. De oare kant fan 
datselde ferhaal is dat alle papieren 
boeken dan museumobjekten wêze sille. 
Trije fernijings kundigje de breuk oan 
mei in eardere wittenskiplike praktyk. 
Alderearst is dat it fotokopiearapparaat 
(yntrodusearre yn de jierren santich), 
dêrnei de kompjûter (jierren tachtich) 
en yn it ferlingde dêrfan ta beslút it 
ynternet (jierren njoggentich). Alle trije 
ha se in slim demokratisearjend effekt, 
yn dy sin dat it ynstruminten binne om 
kennis en ynformaasje folle breder oer 
de maatskippij te fersprieden. It súkses 
fan dy ynstruminten hinget, tinkt my, 
ûnskiedber gear mei de ûnbidige 
ekspânsje dy’t it heger ûnderwiis en it 
wittenskiplik ûndersyk sûnt de jierren 
sechtich fan de foarige ieu trochmakke 
hawwe. 

3  Jo moatte jo de wittenskiplike wrâld 
fan foar dy tiid foarstelle as in betreklik 

lytse, út in net al te grutte maatskiplike 
elite rekrutearre groep. Histoarisy 
koene yn dy hearlike dagen út argiven 
de argyfstikken en út biblioteken de 
âlde boeken noch mei nei hûs ta nimme 
om dy dêr kalm te bestudearjen. Yn myn 
eigen studintetiid, yn de jierren santich, 
wie de útliening fan argyfstikken al 
folslein taboe, mar koene jo op de 
Universiteitsbibleteek yn Grins alle 
boeken fan nei 1800 noch frij liene. 
Tsjintwurdich leit de grins by 1900 en is 
yn de argiven hieltyd mear klam kom-
men te lizzen op it konservearjen fan 
âlde stikken. It proses fan musealisear-
ring fan it argyfstik en fan it boek is mei 
oare wurden al lang geande. 

4  Dat proses koe en kin him – it hat 
wat paradoksaals – ûntjaan, wylst troch 
de ekspânsje fan it wittenskiplik ûnder-
syk it gebrûk fan biblioteken en argiven 
krekt folle grutter waard. De trije 
ynstruminten dy’t ik neamde, oerbrêgje 
dyselde tsjinstelling. Yn prinsipe tsjinje 
se nammentlik alle trije it doel, dat 
orizjinele stikken troch kopiearre te 
wurden folle breder ferspraat wurde 
kinne. Der wurdt earst in kopy makke 
fan de stikken dy’t it meast oanfrege 
wurde en fan de stikken dy’t it seld-
sumst binne, in kopy dy’t it plak ynnimt 
fan it orizjineel.  

5  Trochdat orizjinele argyfstikken, sa’t 
de namme sels al seit, unyk binne en 
âlde boeken net – dy wurde earder yn 
termen fan seldsum en kostber be-
neamd – rinne de ûntjouwings yn it 
argyf foar op dy yn de biblioteek.  
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Mar ek dêr sjocht men dat orizjinele 
eksimplaren fan in boek hieltyd faker 
digitalisearre wurde en dat digitale 
kopyen it plak begjinne yn te nimmen 
fan de papieren eksimplaren. Troch it 
ynternet, dat fan de niisneamde ynno-
vaasjes it ymposante foarriedige slútstik 
foarmet, kinne dy boeken yn prinsipe 
oeral op de wrâld frij rieplachte wurde.  

6  De ûntjouwings yn de lêste twa, trije 
jier binne ek net te miskennen. Wa’t it 
wat byhâldt, sjocht alle dagen de meast 
ferrassende inisjativen op dit mêd. 
Ynienen kin it barre, dat der samar 
12.600 brieven fan Willem fan Oranje 
digitaal ta jins foldwaan steane.  
Yllustratyf foar de ûntjouwings op dit 
mêd is ek it inisjatyf dat de sykmasine 
Google yn desimber 2004 oankundige. 
Yn gearwurking mei fiif topuniversi-
teitsbiblioteken binne se begongen om 
op termyn fan fiif jier sa’n fyftjin 
miljoen boeken yn te scannen en 
digitaal beskikber te stellen.  

7  De resinte ûntjouwings jouwe troch 
de gruttere berikberens en beskikberens 
fan boarnen en literatuer de mooglik-
heid ta breder fergelykjend en tagelyk 
mear yngeand, djipdollend ûndersyk.  
It is tsjintwurdich net allinnich mooglik 
om út jins luie stoel wei sawat alle 
klassikers út de wrâldliteratuer te lêzen, 
ensyklopedyen te rieplachtsjen, it 
ynternet sels as ensyklopedy of wurd-
boek te brûken ensfh. It materiaal is 
troch it digitale formaat ek folle better 
troch te sykjen en te manipulearjen. 
Undersyk dêr’t jo noch gjin fjirtich jier 
ferlyn tsien jier foar útlutsen, kin tsjint-
wurdich yn in pear moanne dien wurde.  

8  It liket my ta dat al dy ûntjouwings 
net keard wurde kinne en hieltyd fierder 
gean sille. Net allinnich it ûndersyk, 
mar ek de publikaasje dêrfan hat foar-
dielen fan digitalisearring. Elke digitaal 
publisearre tekst is fuortdalik op ’e nij 
digitaal te brûken materiaal foar 
folgjend ûndersyk: men kin hieltyd wer 
jins eigen tekst ferbetterje en oanfolje of 

troch oaren oanfolje litte. In moai foar-
byld fan hoe’t dit no al wurket, is de 
Wikipedia, dat is in ensyklopedy dy’t 
troch brûkers fan it ynternet mei-inoar 
makke wurdt. Dêryn wurdt troch ien in 
lemma2) skreaun en in oar kin fuortdalik 
sa’n lemma ferbetterje. Benammen yn 
wat gruttere brûkersmienskippen is dat 
in tige suksesfolle wurkwize dy’t in 
kwalitatyf ferrassend en heechsteand 
produkt opsmyt, sa docht út ûndersyk 
bliken. Dy wurkwize is fansels net 
mooglik mei papieren boeken, mar 
allinnich yn de netwurkstruktuer fan it 
ynternet. It liket dan ek it wierskynlikst, 
dat wittenskiplike ‘boeken’ yn de 
takomst mear lykje sille op hjoed-
deistige websites as op it klassike boek. 

9  As dy mooglikheden safolle grutter 
binne en dy ûntjouwings sa funksjoneel, 
kinne jo josels ôffreegje, wêrom’t it dan 
net noch folle hurder giet. Dat komt 
omdat der fansels ek praktyske en 
juridyske tûkelteammen binne. Op dit 
punt fan myn ferhaal is in lytse analogy 
ferhelderjend. Yn de sechtjinde en 
santjinde ieu makke de wittenskip ek 
grutte ûntjouwings en fernijings troch. 
Yn in klassyk boek is Elisabeth 
Eisenstein fan betinken, dat de útfining 
fan de boekprintkeunst (yn likernôch 
1450 troch Gutenberg yn Mainz) in 
betingst wie foar it ta stân kommen fan 
de moderne wrâld as sadanich. De 
printparse feroare de omstannichheden 
dêr't ynformaasje yn garre, opslein, 
weromfûn en kritisearre waard en 
makke kumulaasje3) en ek emulaasje4) 
fan kennis mooglik. Konkreter: de 
moderne bibel- en tekstkrityk, mar ek 
de santjinde-ieuske wittenskiplike 
revolúsje binne sûnder de printparse 
ûntinkber. Yn earste ynstânsje bleaunen 
doe ek beide systemen fan kennisoer-
dracht, nammentlik skriuwen en 
printsjen, nêstinoar yn gebrûk en wiene 
dy takomstige ûntjouwings net dúdlik. 
Dat is grif net oars mei de digitalisear-
ring fan no. It hat net folle doel om te 
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spekulearjen oer hoe’t it krekt komme 
sil (dat hinget ek fan allegear oare 
faktoaren ôf) en om in eksakte blauprint 
jaan te wollen fan de takomst.  

10  De feroarings sitte net allinnich yn 
it boek sels, mar sille folle breder wêze. 
De fragen dy’t der dêrby ta dogge, 
hingje benammen gear mei twa begri-
pen: autoriteit en eigendom. As jo jo it 
wittenskiplik ûndersyk yndie foarstelle 
as it yn ’e mande meitsjen fan in web-
site, dan ropt dat fragen op oer hoe’t de 
ynbrochte kennis kontrolearre wurde 
kin en moat. Wa makket út wat wier is 
en wat wittenskiplik relevant is? Hoe 
wurdt dat metten? Ik tink dat krekt hjir 
in rol lizzen bliuwe sil foar tradisjonele 

ynstituten lykas bygelyks de Fryske 
Akademy en Tresoar, dêr’t minsken mei 
in spesjalisearre ekspertize oan ferbûn 
binne. De twadde fraach is dy nei it 
eigendom. Op ’e nij: tink jo it boek yn as 
website, wa hat dan it eigendom? Hoe 
wurdt dat eigendom opeaske? Wa is 
ferantwurdlik foar wat? Wa kin ôfrek-
kene wurde op de kwaliteit fan sa’n 
boek? Hoe sit it mei auteursrjochten en 
mei sitear-yndeksen? Sokke fragen 
meitsje fuort dúdlik, dat de beskreaune 
ûntjouwings net allinnich grutte 
ymplikaasjes ha sille foar ûndersyk en 
publikaasje fan ûndersyksresultaten, 
mar ek foar de organisaasje fan it 
wittenskiplik bedriuw as sadanich.

 
Nei: Goffe Jensma, tekst fan in yn justjes oare foarm útsprutsen 
‘Brekpuntlêzing’ op 18 april 2005 op de Fryske Akademy te Ljouwert 
 
 

 
 
 
 
 

noot 1 kanon = samling fan teksten dy’t troch it fakgebiet as wichtich sjoen wurdt 
 
noot 2 lemma = tekst by in stekwurd yn in wurdboek of ensyklopedy 
 
noot 3 kumulaasje = opiensteapeling 
 
noot 4 emulaasje = foarútgong 
 

einde  700025-1-002b* 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 54 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. 

Vragenboekje 
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600025-1-02o 2 Lees verder 

Tekst 1  Oerheidskommunikaasje 
 
 

1p 1  Hokker funksje hat de earste alinea? 
A De earste alinea jout de probleemstelling oan. 
B De earste alinea jout in gearfetting fan de tekst. 
C De earste alinea jout yn it foaren de konklúzje fan de tekst. 
D De earste alinea jout it ûnderwerp fan de tekst oan. 

 
Yn alinea 2 giet it om twa tsjinstellings. 
Earst giet it om de tsjinstelling tusken:   A    en  B. 
Dêrnei giet it om de tsjinstelling tusken:   C    en  D. 

2p 2  Hokker 4 wurden kinne ynfolle wurde op de plakken dêr’t no de letters A, B, C en D 
steane?  
 
Alinea 2 einiget mei de konstatearring dat it der al mei al in soad fan hat dat der mar wat 
dien wurdt. 

2p 3  Is dy konstatearring mei it foargeande yn dy alinea goed genôch beärgumintearre? Ljochtsje 
it antwurd ta yn heechút 25 wurden. 
 

1p 4  Wêrnei ferwiist it wurd ‘Dat’ dêr’t alinea 3 mei begjint? 
It ferwiist nei: 

A de hiele alinea 2. 
B de sin:  “Mar in . . . heart, mist.” (r. 23-24). 
C de sin: “Yn de . . . fûn wurdt.” (r. 24-28). 
D de sin: “It hat . . . dien wurdt.” (r. 29-30). 

 
Neffens alinea 3 moat in oerheidsfoarljochter fan hjoed folle mear dwaan as syn foargonger. 

2p 5  Yn hokker opsicht is it wurk fan de hjoeddeiske oerheidsfoarljochter lykwols makliker 
wurden as dat fan syn foargongers? Jou it antwurd yn heechút 15 wurden. 
 

2p 6  Jou de tsjinstelling oan tusken de taak fan de oerheidsfoarljochter fan earder en dy fan no, 
sa’t dy yn alinea 3 tekene wurdt. 
 
Yn alinea 3 wurdt boarte mei it wurd ‘boadskipjonge’.  

1p 7  Meitsje dúdlik yn hokker twa betsjuttings dat wurd tagelyk brûkt wurdt. Brûk net mear as 
20 wurden. 
 

2p 8  Lis út om hokker spagaat it giet yn alinea 4. Brûk net mear as 20 wurden. 
 
“De sjoernalist set it ommers wol yn de krante” neffens de lêste sin fan alinea 4. 

1p 9  Wat set de sjoernalist yn de krante?  
 

1p 10  Wat is it ferbân tusken alinea 4 en 5? 
A oarsaaklik/redenjouwend 
B opsomjend 
C tsjinstellend 
D útwreidzjend 

 
1p 11  Hokker ynfloed hat de televyzje neffens alinea 5 op de berjochtjouwing oer de polityk? 

A De televyzje jout in ferkeard byld fan it politike nijs.  
B De televyzje liedt de oandacht ôf fan de politike problemen. 
C De televyzje makket de bestjoerders populêr. 
D De televyzje makket de polityk populêr by in grutte groep minsken. 

 
Yn de earste sin fan alinea 6 stiet de passaazje “dat de wierheid … op syn bêst yn it meartal 
bestiet”. 

1p 12  Wat bedoelt de skriuwer mei dy opmerking? Brûk foar it antwurd net mear as 15 wurden. 
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Yn alinea 6 stiet de bewearing: “De demokrasy kin sa ferwurde ta in manipulaasje fan de 
boargers troch politisy, kommunikative helpkrêften en net te ferjitten opinyhifkers” (r. 116-
119). 

2p 13  Is dy ûntjouwing neffens de skriuwer in ûnûntkomber gefolch fan de postmoderne opfetting 
dat de wierheid net bestiet, of tinkt er dêr oars oer? Ljochtsje it antwurd ta yn heechút 35 
wurden. 
 

1p 14  Ferklearje yn eigen wurden wat de skriuwer bedoelt mei syn útspraak yn alinea 6 
“Imagology hat ... ideology ynnommen” (r. 129-130). Brûk foar it antwurd net mear as 10 
wurden dêr’t ‘foarm’en ‘ynhâld’ twa fan útmeitsje. 
 

1p 15  Wat is de funksje fan alinea 7? 
A Alinea 7 is bedoeld as opstapke foar de neikommende alinea. 
B Alinea 7 is in bewiis foar de neikommende alinea. 
C Alinea 7 is in foarbyld by de neikommende alinea. 
D Alinea 7 makket it Fryske beliedsplan bespotlik. 

 
Yn alinea 7 wurdt ferteld hoe’t in moderne oerheid heart te kommunisearjen.  
Yn alinea 8 komme trije punten fan krityk op de Fryske gong fan saken nei foaren.  

1p 16  Hokker trije punten fan krityk binne dat? 
A De oerheidskommunikaasje is misliedend, iensidich en net saaklik. 
B De oerheidskommunikaasje is net dúdlik, subjektyf en net fan grut belang.  
C De oerheidskommunikaasje is net feitlik, persoanlik en te djoer.  
D De oerheidskommunikaasje is net fris, net Frysk, en respektleas. 

 
Yn alinea 9 komt de skriuwer ta in konklúzje. 

1p 17  Ta hokker konklúzje komt de skriuwer? 
A De foarljochters moatte better kontrolearre wurde. 
B De foarljochters moatte better oplaat wurde. 
C De foarljochters moatte har saakliker opstelle. 
D De foarljochters moatte ôfskaft wurde. 

 
It hiele stik troch wurdt der wakker mei Ingelske wurden struid: ‘you get what you pay for’, 
‘lifestyle’, ‘28 foot ... Super Stretch Limo’, ensfh. 

2p 18  Wêrom wurde hjir gjin gewoane Fryske wurden brûkt? 
 

4p 19  Neam twa ûnderskate foarmen fan subjektyf kleure taalgebrûk dy’t de skriuwer brûkt om 
syn miening oer te bringen en sitearje by elk twa foarbylden. 
 

1p 20  Sitearje út it tekstpart dat rint fan alinea 7 o/m 9 de sin dy’t as de haadgedachte fan it artikel 
beskôge wurde kin. 
 

2p 21  Jou yn ien sin fan heechút 10 wurden oan wêrom’t de politisy nei alle gedachten de advizen 
fan Hemminga net opfolgje sille. 

 
4p 22   Jou yn fjouwer aparte sinnen oan wêrom’t de tekst tagelyk ynformearjend, oertsjûgjend, 

aktivearjend en ferdivedearjend bedoeld is. 
 
 
Tekst 2  Oer en wer mei de wrâld 
 
 

18p 23  Meitsje in gearfetting fan tekst 2.  
Soargje derfoar dat dy gearfetting net mear as 200 wurden hat.  
Yn de gearfetting komme de neikommende ynformaasje-eleminten foar: 

• De probleemstelling; 
• It positive gefolch fan de globalisearring; 
• De negative gefolgen fan de globalisearring; 
• De ôfwaging fan de kânsen op sukses foar Fryslân;  
• De einkonklúzje. 

 Einde 
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Tekstboekje 
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Tekst 1  Oerheidskommunikaasje 
 
 

 1  De trend yn de oerheidskommunikaasje 
fan de ôfrûne jierren is ien fan tanommen 
omfang, belang en oansjen. Dat is fansels 
net sa’n grutte ferrassing yn in maatskippij 
dêr’t yn 1999 mar leafst 11.500 buro’s op 5 

kommunikaasjemêd teld waarden. En der 
binne, hiel konservatyf rûsd, op dit stuit sa’n 
5000 oerheidsfoarljochters warber. Mei-
elkoar binne yn Nederlân op syn minst 
55.000 kommunikaasjefunksjonarissen yn it 10 

spier. Dat is mear as twa kear safolle as alle 
wittenskiplike meiwurkers ferbûn oan de 
Nederlânske universiteiten. En mear as de 
helte fan alle ferpleechkundigen yn Neder-
lânske sikehûzen. Nederlân kennislân? Nee, 15 

- wis net: Nederlân kommunikaasjelân!  
 2  Dêr’t earder noch mei in heale foarljoch-

ter folstien wurde koe, is tsjintwurdich in 
ôfdieling kommunikaasje al it minste. En 
dêr’t earder mulo-A, en tagelyk in flotte 20 

prater, mear as genôch wie, is hjoed de dei 
in hbû-diploma kommunikaasjekunde 
werklik it minste. Mar in dúdlik profyl fan 
wat ta it fakgebiet al of net heart, mist. Yn 
de kommunikaasjepraktyk wurdt amper of 25 

gjin gebrûk makke fan ûndersyk en yn alle 
gefallen net fan it ûndersyk dat binnen de 
ûnderskate opliedings fan belang fûn wurdt. 
It hat der al mei al in soad fan dat der mar 
wat dien wurdt. 30 

 3  Dat nimt net wei dat de kommunikaasje-
adviseur de wyn mei hat. Hy of sy is allang 
net mear allinne mar in foarljochter dy’t, 
om’t dat no ienris moat, him of har beheint 
ta it skriuwen fan in parseberjocht. Nee, it 35 

giet tsjintwurdich, en dat jildt foaral foar it 
Haachske, om in topamtner, foar wa’t gjin 
doar lang ticht bliuwt, waans advys foar 
elke amtner fan belang is en dy’t fan it iere 
begjin ôf behelle wurdt yn de beliedsta-40 

rieding en dy’t it meitsjen fan in parse-
berjocht graach oan Vandelinde Consulting 
BV - you get what you pay for - oerlit. Dy 
docht dat foar mar € 1.500 eks. BTW it 
berjocht. Hoewol’t Maarten Huygen it yn 45 

NRC-Handelsblad oer it jierliks ôfstudearjen 
fan ‘honderden nutteloze mediadeskundi-
gen’ hat, liket de trend op it earste gesicht in 
oare kant út te wizen: de eardere boadskip-
jonge is ûnderwilens evoluearre ta ien fan de 50 

machtichste amtners yn oerheidslân.  
 4  Mar it tanommen belang giet lykop mei 

in tanimmende kontroversjelens. It giet om 
de spagaat dêr’t elke oerheidsfoarljochter yn 
telâne komme kin, sels dy fan de gemeente 55 

Wymbritseradiel. As bestjoeren wat langer 
wat mear kampanjefieren wurdt, bliuwt dat 
ommers net sûnder gefolgen foar de 

kommunikaasjestrategy. It giet foar in part 
om in klassike diskusje yn kommunikaasje-60 

lân. Giet it om it útdragen fan fêststeld 
belied, of ek om it krijen fan wat hieltyd 
faker draachflak foar belied neamd wurdt? 
En hoe stiet it mei de persoanlike stipe foar 
bestjoerders by it ûntwikkeljen fan in 65 

kommunikaasjestrategy? Wat posysje kiest 
de oerheidsfoarljochter as it giet om it út de 
wyn hâlden fan in de bestjoerder òf om it 
tsjinjen fan hegere demokratyske belangen? 
En hoe stiet it mei de belutsenens fan de 70 

gemeentlike foarljochter as it giet om it 
kolleezje fan b. en w. oan de iene kant, en 
de ried oan de oare kant? Sa’n spagaat is net 
sûnder gefaren. Ik fyn net dat in bestjoerder 
ûnder in waarme tekken fan kommunikative 75 

warberens hoecht te lizzen. Hy of sy moat it 
belied net ferkeapje, mar fiere. De kom-
munikaasjeadviseur mei bêst ris in jûn 
thúsbliuwe, as it om it krijen fan draachflak 
foar prachtige plannen giet. De sjoernalist 80 

set it ommers wol yn de krante. 
 5  Benammen sûnt de komst fan de 

televyzje is politike kommunikaasje wat 
langer wat mear op de persoan fan de 
politisy rjochte. Net har tinken en kinnen 85 

binne noch nijsgjirrich, mar har optreden, 
persoanlik wjerfarren en imago. En it 
slimste is dat dyselde politisy dêr mar wat 
graach oan meidogge. Ik behein my ta in 
pear Fryske foarbylden. De moderne 90 

boargemaster docht mei oan in ûnnoazel 
spultsje op de televyzje. Is der dan nimmen 
dy’t foar dy eare betanket? In ynterview en 
foto yn de lifestyle rubryk fan in provinsjaal 
katern, ja, dat set grif seadden oan de dyk. 95 

Hokfoar auto hawwe jo en wêr keapje jo jo 
klean? De op de foto sichtbere lytsboarger-
like ynrjochting fan de boargemasterswente 
lit it slimste tinke. In Ljouwerter teater-
premiêre betsjut foar goed tweintich Fryske 100 

boargemasters in ritsje mei in moaie 
rjemmewite ‘28 foot, 8 passenger, Super 
Stretch Limo’. Hollywood as nearzich 
foarbyld, men soe der mislik fan wurde. 
Myn fraach is oft sok dwaan helpt om it 105 

gesach en de yntegerens fan de oerheid te 
stypjen. Soe it net de helte better wêze om 
as bestjoerder dy merke fan idelens hurd te 
ferlitten en fierders foar te behâlden oan 
soapstjerren, beropsbalskoppers en in 110 

inkelde advokaat en makelder? 
 6  Mei’t it postmoderne tinken dat de 

wierheid in yllúzje is of op syn bêst yn it 
meartal bestiet, fierders fjild wint, nimme 
manipulaasje en mislieding yn de polityk ta. 115 

De demokrasy kin sa ferwurde ta in 
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manipulaasje fan de boargers troch politisy, 
kommunikative helpkrêften en net te 
ferjitten opinyhifkers. Ynstee fan wat in 
demokrasy heart te wêzen, te witten in 120 

mooglikheid om de politike lieding te 
beynfloedzjen mei help fan in politike 
argumintaasje op grûn fan politike wearden 
en feitekennis. Sa’n manipulaasje is, sa hat 
dit lân de ôfrûne twa jier sjen litten, ek by 125 

ús net langer ûntinkber. Hoefolle folks-
fertsjinwurdigers fine de eigen presintaasje 
tsjinwurdich wichtiger as de represintaasje 
fan har kiezers? Imagology hat wat langer 
wat mear it plak fan de ideology ynnommen. 130 

Yn dat patroan past ek dat bestjoerders dy’t 
krityk op har belied krije, yn it algemien net 
sizze dat hja better nei de boarger harkje 
moatten hienen, mar ynstee dêrfan witte litte 
dat hja har belied better útlizze moatten 135 

hienen.  
 7  Lit my ris nei de provinsje Fryslân sjen. 

It provinsjaal bestjoer fan Fryslân hat ferline 
jier besocht om in kommunikaasjebelieds-
plân fêst te stellen. Besocht, want it plan 140 

foel yn Provinsjale Steaten sa ferkeard dat 
deputearren twongen wienen om it plan 
werom te nimmen. Op himsels hiel opmer-
klik foar in plan dat neffens eigen sizzen 
opset is ‘vanuit het oogmerk en kijkend naar 145 

hoe een moderne provincie behoort te 
communiceren. Zonder theoretische 
verhandelingen, concreet, praktisch en met 
respect. Op resultaten gericht. Kortom een 
even frisse als Friese aanpak.’ Ik soe net 150 

witte wat dêr fris en Frysk oan is, mar dat 
docht der even net ta. 

 8  Slimmer is dat it plan gjin ûnderskied 
makket tusken ynformaasje oer foarnommen 
en fêststeld belied. Feitlik hat it krekt wat 155 

tefolle fan in opsetsje om it provinsjaal 

belied te ferkeapjen en, as ik it goed sjoch, 
om provinsjale bestjoerders te promoaten. 
Elke Fryske deputearre hat no syn eigen 
foarljochter, en dat yn in provinsje dy’t noch 160 

gjin 650.000 ynwenners telt, en, noch folle 
wichtiger, in provinsje dy’t noch twa 
deiblêden hat dy’t alle dagen wer ferskine 
en folskreaun wurde. It hat der in soad fan 
dat de omfang fan de provinsjale ôfdieling 165 

kommunikaasje rjochtstreeks it produkt is 
fan it oerskatten belang fan it provinsjaal 
bestjoer. 

 9  ‘Overheidscommunicatie dient feitelijk 
van aard en zakelijk van toonzetting te zijn. 170 

Ook dient de communicatie herkenbaar te 
zijn als afkomstig van de overheid’, sa seit 
de kommisje-Wallage yn syn rapport oer 
oerheidskommunikaasje. Sa is it mar krekt. 
Der hoecht gjin ideaalbyld presintearre te 175 

wurden om’t de werklikheid no ienris net 
goedernôch is. Der hoecht gjin nijs betocht 
te wurden, lit stean in kommunikaasje-
adviseur oanlutsen te wurden, allinne om’t it 
ferlet om yn de krante te kommen befredige 180 

wurde moat. Ik ferset my tsjin mislieden en 
manipulearjen, tsjin mantsje- en wyfke-
makkerij en oare windowdressing en tsjin it 
foarbygean oan it eksklusive karakter fan de 
publike saak. Ik bin foar iepenheid en it 185 

ôflizzen fan ferantwurding, mar tsjin it 
rjochtpraten fan wat krom is. En ik pleitsje 
foaral foar in harkjend ear. Lit my it nochris 
op ’en nij sizze: it is de heechste tiid dat de 
oerheid syn tsjinstfeint, boargemaster, 190 

deputearre of kommunikaasje-adviseur, in 
opmerksum hert jout om it folk rjochtfear-
dich te bestjoeren en goed en kwea te 
ûnderskieden. Wa wit, wurdt it mei de 
oerheidskommunikaasje dan ek noch wolris 195 

wat.
 
 Nei: Piet Hemminga, De Moanne, desimber 2003 
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Tekst 2  Oer en wer mei de wrâld 
 
 

 1   Douwe Kalma woe in brêge slaan tusken Skandinavië en Ingelân. Hy bringt it yn 
1916 mei de rede ‘Fryslân en de wrâld’ nei foaren. De Friezen moatte in ferbining foarmje 
tusken it troch in mienskiplike skiednis ferbûne Ingelan en Skandinavië. Yn it ferbân fan dy 
lannen sille de Fryslannen as kultuerfaktor in eigen plak ynnimme. Fryslân hat oan himsels 
net genôch. Anno 2003 binne wy op it stik fan de relaasje tusken ‘Fryslân en de wrâld’ in 
nije faze yngien. Wie Douwe Kalma syn wrâld net grutter as de Noardseeregio, hjoed de dei 
is hast elke feroaring by it wurk, by it iten, yn it ferkear, by it ferwurkjen fan ynformaasje 
en yn de sûnenssoarch dy’t him yn Fryslân foardocht, de lêste skeakel fan in wrâldwiid 
keatling fan oarsaken dy’t de Friezen net oersjen kinne. 

 2   Gong it Kalma benammen om it ferwerklikjen fan in kultureel ideaal, folle mear noch 
as yn 1916 libje de Friezen tsjintwurdich yn in risikomaatskippij. Managers yn 
haadkantoaren (fier) bûten de provinsje beslute oer de fuortgong fan grutte dielen fan de 
Fryske ekonomy. Yn de multynasjonale ratrace wurde wurknimmers oanset hieltyd gruttere 
prestaasjes te leverjen. Burn-out komt ek yn Fryslân foar. De Fryske Steaten binne by it 
bestriden fan earmoede en wurkleazens foar in grut part oan hannen en fuotten bûn. It 
ynternasjonaal bedriuwslibben siket de plakken op dêr’t de leankosten en de 
belestingtariven it leechst binne. It ynternasjonale bedriuwslibben en de oerheden wurkje 
oan ferdraggen dy’t ek foar Fryslân yngripende gefolgen ha. Multinationals ha aansen frij 
baan by it dwaan fan ynvestearrings oangeande de tsjinsten dy’t se oanbiede. In grut diel 
fan it iepenbier ferfier yn Fryslân is yn hannen fan in Ingelsk bedriuw. Dat hat him no noch 
te hâlden oan wat it provinsjaal bestjoer foarskriuwt. 

 3   En dan ha wy it noch net iens hân oer de ekologyske fraachstikken dêr’t Fryslân as 
diel fan de wrâld mei te krijen hat. De bewenners hingje as libbene wêzens ôf fan fysike 
omstannichheden dy’t har yn de natuer foardogge. Dy soene neffens ekologen yn in 
dynamysk lykwicht wêze moatte, mar troch it yngripen fan de minske wurdt dat fersteurd. 
De measte gelearden binne it der wol oer iens dat it broeikaseffekt ta it opwaarmjen fan de 
ierde liedt, dêr’t de seeën troch omheech komme. Dêrom moatte de Fryske seediken ophege 
wurde en is der om it wetter op te slaan op it fêstelân ferlet fan opfanggebieten.  

 4   Genôch foarbylden fan feroaringen yn Fryslân troch wrâldwide oarsaken. Hjir is 
sprake fan it ferskynsel globalisearring dat net altyd negatyf útpakke hoecht. Gjin inkeld 
yngripend maatskiplik probleem - oft it no it miljeu, de migraasje, de wurkleazens of it 
ûnbehearske kapitaalferkear oangiet - kin langer binnen lânsgrinzen oplost wurde. 

 5   Hoefolle mear oarlochsgeweld soe der wêze, as der gjin Feriene Naasjes wiene. De 
managers fan de ‘Wrâldbank’ dogge ek wolris goede dingen mei it jild dat se earme lannen 
taskikke. Dat sa'n Turkske hoareka-ûndernimmer yn Ljouwert jild makket, om dêr yn syn 
bertedoarp in hotel mei yn te rjochtsjen, dêr’t er syn eardere doarpsgenoaten in ynkommen 
mei ferskaft, dat is dochs prachtich! Alle hulde oan de lêzers fan in Frysk deiblêd dy’t by 
gelegenheid fan it hûndertjierrich bestean fan har krante yn Fryslân in bosk oanplantsje en 
tagelyk bydrage oan de oanplant fan in stikje reinwâld yn Súd-Amearika.  

 6   Neffens de gongbere opfettings fan ekonomen en politisy ûnderfynt elke 
wrâldbewenner de foardielen fan de frijhannel en fan de ynternasjonalisaasje fan merken en 
ûndernimmings. Produkten wurde guodkeaper en kinne flugger en yn in grutter ferskaat 
levere wurde. De werklikheid is lykwols oars: hegere winsten troch kostereduksje liede ta 
legere leanen en minder banen. De prizen meie dan wol sakje, de keapkrêft rint troch it 
omleech gean fan de leanen ek tebek. It foardiel fan de iene wurket troch yn neidielen foar 
de oare. De kleau tusken rike en earme minsken en lannen wurdt noch hieltyd grutter troch 
de neo-liberale ynkleuring fan de globalisearring.  

 7   Globalisearring - neffens de neutrale betsjutting fan it wurdboek dat ferskynsels har 
oer de hiele wrâld ferspriede - liedt sa ta ‘globalisme’: alle maatskiplike ferskynsels wurde 
rûnom yn de wrâld ienfoarmiger en dêrmei giet it eigene ferlern. Om’t ‘globalisearring’ ta 
‘globalisme’ wurden is, binne (yn it grutte ferbân besjoen) de neidielen folle grutter as de 
foardielen dy’t it hieltyd mear op mekoar ynwurkjen fan ferskynsels op de wrâld meibringt. 

 8   Frjemdernôch binne de gefolgen fan de globalisearring foar de provinsje by it publyk 
debat yn Fryslân alhiel gjin tema. Binne de Friezen der allang oan wend dat hja mei tûzenen 
triedden oan minsken en ferskynsels bûten har provinsje bûn binne? Komt it dêrtroch dat it 
de Friezen likefolle is wat de globalisearring by de ekonomyske, de sosjale, de kulturele en 
de ekologyske omstannichheden yn har provinsje útrjochtet? Foar wa't it sjen wol, binne de 
gefolgen fan it alles oerhearskjend ‘globalisme’ yn Fryslân oars dúdlik genôch. Nim 
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bygelyks it lot fan de Fryske boeren. Alle wiken hâlde gemiddeldwei fjouwer mei har 
bedriuw op. Pleatsen dêr’t generaasjes lang deselde boerefamyljes op wurke ha, krije in 
oare bestimming.  

 9   Spesjalisaasje en yntinsivearring fan de agraryske produksje wurde troch de 
gongmakkers fan de multynasjonale agro-yndustry needsaaklik achte. It Lânbouministearje 
en de Fryske Steaten geane mei yn de noch fierdergeande skaalfergrutting en konsintraasje. 
De boerestânsorganisaasje NLTO ferwachtet dat de Fryske lânbou troch spesjalisaasje yn 
fokfee en poatierappels en troch kennisyntensivearring yn it geweld fan de wrâldwide 
ûntjouwings in konkurrearjende sektor bliuwe sil. Dat yn tsjinstelling mei twa ûndersikers 
fan de Lânbou-universiteit yn Wageningen dy’t de ûndergong fan de Nederlanske lânbou 
foarsizze. Neffens har is dat it gefolch fan de liberalisearring fan de wrâldhannel en de 
útwreiding fan de EU mei miljoenen bunders guodkeape grûn en miljoenen guodkeape 
arbeidskrêften. 

 10   Der binne fansels ek Friezen dy’t troch de kop derfoar te hâlden oan it boerestjerren 
besykje te ûntkommen. Hja leverje in bydrage oan it ûnderhald fan de natuer, meitsje 
streekprodukten, litte minsken op har hiem kampearje, rjochtsje in soarchpleats yn of dogge 
oan berne-opfang op it boerebedriuw. Hja ferbreedzje har affearen en meitsje banen ynstee 
fan dy ôf te brekken. It jild dat se fertsjinje besteegje se yn de eigen streek. Hja wurkje mei 
oan in lokale ekonomy. Mar it oangean fan sa’n ‘twadde tûke’ is net foar elke boer weilein. 
De omstannichheden moatte derneffens wêze en dat is lang net altyd it gefal. 

 11   Noch wer oaren sykje in útwei foar de negative útwurking fan it globalisme troch dat 
mei it lokale te ferbinen. Marketingmanagers yn Japan ha de wurdkombinaasje 
‘glokalisaasje’ útfûn. It globale kin net sûnder it lokale, it lokale net sûnder it globale, fine 
se. Doe't de multinational Kaufmarkt him yn Ljouwert fêstige, beaën se har produkten 
dêrom yn it Frysk oan. It waard in misrekken. It publyk fûn it mar nuver. Wêr wie dat goed 
foar? Der waard gau in ein oan makke. ‘Glokalisaasje’ yn Fryslân yn praktyk bringe, 
ûnderstelt al dat de eigen kultuer yn it selsbyld fan de Friezen yn it deistige dwaan in 
wichtich plak ynnimt .... 

 12   Kalma hie yn 1916 mei syn ‘Fryslân en de Wrâld’ gjin sukses. Giet it no wer om in 
ûnmooglike opdracht? Krekt as soene de yndividuele bewenners, it bedriuwslibben, de 
tsjerken, de maatskiplike organisaasjes en de bestjoerders yn Fryslân in eigen paad útsette 
kinne by it ynwurkjen fan ‘de wrâld’ op har provinsje ta behâld fan wat hja hoedzje en 
noedzje wolle. Bestean of net bestean, dat is yn in wrâld fol risiko’s de fraach wurden dêr’t 
se in antwurd op fine moatte.
 
 Nei: Johannes Spyksma, Fryslân en de Wrâld, Essays, 2004 
 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1 Taalbelied 
 
 
Mei it wurd ‘lykwols’ (r. 2) wurdt in tsjinstelling tusken de earste beide sinnen oanjûn. 

2p 1  Lis út wat dy tsjinstelling ynhâldt. Brûk net mear as 20 wurden. 
 

1p 2  Hokker bedoeling hat de skriuwer mei it tekstpart fan alinea 1 o/m 3? 
A De belangstelling fan de lêzer te lûken mei in aardige anekdoate. 
B De lêzer út te lizzen wat him dwers sit. 
C De oanlieding te fertellen wêrom’t er dit stik skreaun hat. 
D Foarbylden te jaan fan it probleem dêr’t de tekst oer giet. 

 
Yn alinea 2 en 3 wurde trije situaasjes neamd dêr’t Friezen yn oergean op it Hollânsk. 

2p 3  Wat is de oerienkomst tusken dy situaasjes? Brûk net mear as 15 wurden. 
 
Oan it begjin fan alinea 4 fertelt de skriuwer dat ‘it foarfaltsje’ him yn it sin kaam. 

1p 4  Sitearje de sin of it sinpart dêr’t er fierderop yn dúdlik makket wêrom’t dat foarfaltsje him 
yn it sin kaam. 
 

2p 5  Wêrom kiest de skriuwer foar it wurd ‘bekearing’ yn de sin: ‘Bekearing’ bart net op grûn 
fan nota’s (r. 34)? Brûk net mear as 20 wurden. 
 

4p 6  Hokker twa soarten fan arguminten brûkt de skriuwer om de lêzer derfan te oertsjûgjen dat 
adaptive taalbegelieding wol effekt hat? Nûmerje de twa soarten en jou de arguminten dy’t 
dêrby hearre. Brûk net mear as 20 wurden. 
 
Yn alinea 5 seit de skriuwer dat it belied sa as dat beskreaun is yn de nije Taalnota, in 
dúdlik effekt hawwe sil. 

1p 7  Wat wurdearret de skriuwer neffens alinea 5 yn de nije Taalnota? Brûk heechút 12 wurden. 
1p 8  Wêrom is hy lykwols net tefreden oer de nije nota? Jou it antwurd yn eigen wurden. 

 
1p 9  Wat is it ferbân tusken alinea 5 en alinea 6? Brûk net mear as ien wurd. 

 
2p 10  Wêrom fynt de skriuwer it net foldwaande as de bern op skoalle knap Frysk leare? (al. 7) 

Brûk net mear as 20 wurden. 
 
Yn alinea 7 brûkt de skriuwer in drôchreden.  

1p 11  Hoe kin dy riddenaasjeflater it bêste omskreaun wurde? 
A De skriuwer bestriidt in opfetting dy’t oaren miskien net iens hawwe. 
B De skriuwer brûkt mei de formulearring ‘it gewoane rûfeltsje dat wy al withoefaak heard 

hawwe’ ten ûnrjochte kleure taal. 
C De skriuwer docht in ferkeard berop op de skiednis.  
D De skriuwer makket syn bewearing wier troch in berop te dwaan op de konsept-nota dêr’t 

hy it sels net mei iens is. 
 
Yn de tekst wurde twa foarmen fan taalbelied foar inoar oer steld.  

2p 12  Hokker twa foarmen binne dat?  
 

1p 13  Mei hokker sin kin dit artikel it bêst gearfette wurde? 
A De Konsept-Nota Taalbelied Provinsje Fryslân is foar it Frysk in ramp. 
B Der moat noadich in kultuerfilosofyske konferinsje op priemmen set wurde. 
C It Frysk moat net allinnich mei papieren plannen stipe wurde. 
D Taalûnderwiis kin net bûten in taalfilosofysk ramt. 

 
De skriuwer is fan betinken dat der oan it ûnderwiis yn it Frysk nochal wat mankeart. 

2p 14  Is syn argumintaasje foar dy miening op feiten basearre, of mear op mieningen?  
Jou in koarte taljochting. 
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1p 15  Wat is de bedoeling fan dizze tekst? 
A ferdivedearje 
B ynformearje 
C oantrune 
D oertsjûgje  

 
 
 
Tekst 2 Meartaligens yn it alfabetisearringswurk 
 
 

1p 16  Wat hawwe de dielnimmende lesjouwers fan de proefkursus Frysk leard as it giet om it 
alfabetisearringsûnderwiis yn Fryslân? 
It grutste probleem fan de Fryske analfabeten is 

A dat se Frysk prate. 
B dat se har yn it Hollânsk net uterje kinne. 
C dat se net genôch selsbetrouwen hawwe. 
D dat se net lêze en skriuwe kinne. 

 
2p 17  Wat is it ferskil tusken de Frysk- en de Nederlânsktalige dosinten op de proefkursus Frysk 

as it giet om de fraach hokker ynfloed in taal hat op it selsbyld fan de sprekker fan dy taal? 
Brûk net mear as 15 wurden. 
 
“Guon jouwe de skuld oan it feit dat se Frysktalich binne”, stelt Nico Visser úteinlik fêst. 
(r. 35-36) 

2p 18  Is Nico Visser it mei de opfetting fan dy kursisten iens? Motivearje it antwurd yn heechút 
15 wurden. 
 
“Prate en harkje, dat kin elkenien wol.” (r. 40) 

1p 19  Wat betsjut dat? 
Dat is: 

A de miening fan Mulder. 
B in miening dêr’t elkenien it wol oer iens is. 
C in miening dêr’t Mulder it yn dit gefal net mei iens is. 
D in miening dêr’t nimmen it mei iens wêze kin. 

 
2p 20  Wêrom fynt Mulder it gjin goede saak, dat minsken op alfabetisearringskursussen fierstente 

faak mei de stavering te krijen hawwe? Motivearje it antwurd mei help fan de tekst.  
Brûk net mear as 25 wurden. 
 
 
 
Fragen by tekst 1 en tekst 2 
 
 
Yn tekst 1 skriuwt Koen Zondag oer it ûnderwiis oan Frysktalige bern, yn tekst 2 hat Bertus 
Mulder it oer it ûnderwiis yn Fryslân oan folwoeksenen dy’t net lêze en skriuwe kinne. 

2p 21  Hokker krityk hawwe Zondag en Mulder beide op de besteande gong fan saken by it 
taalûnderwiis?  

2p 22  Yn hoefier binne Zondag en Mulder it net alhiel mei-inoar iens wat de oanpak fan it 
alfabetisearringswurk oangiet? 
 
 
 
Tink derom: de lêste fraach fan dit eksamen stiet op de oare side. 
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Tekst 3 Taal is mear as saaklike ynformaasje 
 
 

18p 23  Meitsje in gearfetting fan tekst 3. 
Soargje derfoar dat dy foldocht oan de neikommende betingsten:  

• de gearfetting hat net mear as 250 wurden. 
• de gearfetting hat deselde opbou as de oarspronklike tekst. 

Ferdiel de gearfetting yn fjouwer dielen en brûk dêrby de folgjende kopkes yn de hjirboppe 
fereaske folchoarder: 

• Fryslân; 
• Funksjes fan taal; 
• Gefolgen fan in grutter wurdende wrâld; 
• Takomst fan de talen. 

 
 
 
 

Einde 

Pagina: 190Voor 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).



500018-1-2t  Begin 

Fr
ie

s 20 05
Tijdvak 1

Vrijdag 3 juni
9.00 – 12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

   

Tekstboekje 

Pagina: 191Voor 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).



500018-1-2t 2 Lees verder 

Tekst 1 
 
 

Taalbelied 
 

 1  Okkerdeis wiene wy, alhiel tsjin ús gewoante yn, in wykein fuort. De sneintemoarns 
giene wy lykwols, lykas oars, nei tsjerke, yn dit gefal de pleatslike Samen-op-Wegtsjerke. 
Dy gemeente hie, sa fertelde in freon ús de sneontejûns, sûnt koarten in nije dûmny, ien mei 
in hiel positive hâlding foar it Frysk oer. Nei in healjier brûkte er yn de tsjinsten 
konsekwint de Fryske en de Hollânske bibeloersetting, de beide lieteboeken en yn it 5 

pastoraat wie de lokale fariant fan it Frysk, it Súdwesthoeksk, al ridlik gau de omgongstaal. 
 2  De tsjinst wie treflik, dat ik komplimintearre by de útgong dûmny mei syn preek en it 

linich brûken fan de beide talen. Myn Frysktalige freon die der ek sines ta, mar ta myn 
fernuvering wiene syn opmerkings yn it Hollânsk. As ús yn de tsjinst net foarholden wie om 
de namme fan de Hear net te misbrûken, hie ik in raar wurd sein. No mompele ik yn mysels 10 

dat it healslachtige taalgedrach fan myn maat in dúdlik foarbyld wie fan de kromwoeksen 
realiteit dêr’t dûmny Bernard Smilde1) it ris oer hie. 

 3  As yllustraasje fan dy realiteit twa foarbylden. As earste de gewoante fan in hiel soad 
Frysktaligen om it berjocht fan it antwurdapparaat yn it Hollânsk yn te sprekken. My tinkt 
dat de lju der gjin noasje fan hawwe dat hja by dat ynsprekken 'stjoerd' wurde troch in 15 

ferskaat fan (ferburgen) sosjaal-psychologyske prosessen. As twadde it feit dat de measte 
Frysktalige tsjerkegongers harren yn de rin fan de tiid, troch bygelyks de 'Statenvertaling' 
fan 1637, sa yndoktrinearje litten hawwe dat hja tinke dat in Hollânsktalige tsjinst moaier 
en foaral frommer is. 
 

 4  It foarfaltsje dat hjirboppe beskreaun is, kaam my yn ’t sin by it lêzen fan de Konsept-20 

Nota Taalbelied Provinsje Fryslân 2003-2007. Yn dy nota is oanjûn hokfoar belied en 
maatregels oft de provinsje foar eagen hat yn it ûnderwiis, de soarch en de gemeenten. 
Dêrnêst wurde inkelde opmerkings makke oer ict, it Berie foar it Frysk en it ynterne 
taalbelied fan de provinsje. Dan folget in oersjoch fan de minsken en middels (struktureel 
giet it om ryklik € 700.000,-). Ta beslút folgje fjouwer bylagen, bygelyks it taalstatút foar 25 

Tresoar2). Mannich ynstitút yn Fryslân soe dat as foarbyld brûke kinne. 
 5  It Frysk sil it, yn de tsjintwurdige iepen wrâld, net rêde sûnder ekstra stipe. Yn de 

taaltún moat it iene blomke, it Frysk, ekstra omtinken krije, wylst it oare, it Hollânsk, sa no 
en dan wat snoeid wurde moat. Dy help foar it Frysk is yn de nota Taalbelied oer it generaal 
aardich dúdlik omskreaun en mei de ynset fan in hiel soad middels en minsken mei men 30 

ferwachtsje, dat der oan de ein fan 2007 feroarings te merken wêze sille. Dat it kolleezje en 
de steaten op 'e nij aktyf taalbelied fiere wolle, fertsjinnet alle lof, mar it is de fraach oft 
myn freon troch sa'n plan syn hâlden en dragen oangeande it Frysk feroarje sil. Om earlik te 
wêzen leau ik der gjin sprút fan. 'Bekearing' bart net op grûn fan nota’s. 

 6  Ik leau, mei op grûn fan in hiel soad stúdzjes oer ynnovaasje en ûnderfining, wol yn 35 

adaptive begelieding, dat wol sizze: begelieding dy't him rjochtet op de yndividuele skoalle 
mei syn eigen mooglikheden en swierrichheden. Oars sein: in foarm fan begelieding dy’t dy 
skoalle op ferskate nivo's – yn de groepen, mei it hiele team, mei de (boppeskoalske) 
direksje en it bestjoer, op âlderjûnen en mei learmiddels – helpt om de stelde kearndoelen 
foar it Frysk op in konkrete en passende wize te berikken. Neffens my soene de provinsje 40 

en GCO3) Fryslân dêr in grut part fan har kaarten op sette moatte. Wachtsje asjebleaft mei it 
oanstellen fan koördinatoaren; ferwachtsje net al te folle fan taalbeliedsplannen en leau net 
dat it ûntwikkeljen en meitsjen fan in nije metoade de oplossing wêze sil.  

 7  Op side 6 fan de nota steane opmerkings oer it funksjonearjen fan in taal yn it libben fan 
in minske. It giet bygelyks oer de earste taal ‘dy’t it tichtst by de minske stiet’. Op de side 45 

dêrnei wurde de kearnsifers út taalsosjologysk ûndersyk neamd. It is it gewoane rûfeltsje  
 
 
Bernard Smilde = bekende dûmny dy’t in soad dien hat foar it plak fan it Frysk yn tsjerke 
 
Tresoar = it Frysk histoarysk en letterkundich sintrum; argyf, bibleteek en letterkundich museum 
 
GCO = Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleidingsdiensten in Fryslân 
 

noot 3 

noot 2 

noot 1 
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dat wy al withoefaak heard hawwe. Hyltyd mear kom ik ta de oertsjûging dat wy it Frysk 
(op skoalle) tefolle beheine ta in ûnderwiiskundige kwestje. Guon binne fan betinken dat it 
probleem fan it Frysk (op skoalle) oplost is as (hast) alle bern dy taal oan de ein fan it 
basisûnderwiis ferstean, lêze, prate en skriuwe kinne. Dat soe yndied hiel aardich wêze, mar 50 

my tinkt dat de opfieder folle fierder sjen moat as syn noas lang is. It giet him net om it 
Frysk, mar om it bern. De opfieder moat yn heldere termen formulearje kinne dat it goed is 
foar de identiteits-ûntwikkeling fan bern dat hja – ek yn de kromwoeksen realiteit fan hjoed 
de dei – yn ’e kunde komme mei it Frysk en kennis opdogge fan Fryslân, bygelyks de 
skiednis. 55 

 8  Dy’t sa redenearret, leit it Frysk gjin omkromte by, mar set it yn in opfiedkundich, better 
sein in kultuerfilosofysk ramt, en dat is wêr't ik op ta wol. Der is literatuer genôch dy't ús 
helpe kin om te kommen ta sa’n pedagogyske ferantwurding en in kultuer-filosofyske basis 
datoangeande. Ik tink bygelyks oan de sammele artikels fan Freark J. Bergstra, Skiep binne 
der inkeld om skeard te wurden en de biografy oer de (taal)filosoof Cornelis Verhoeven. 60 

Beide boeken befetsje safolle filosofyske en pedagogyske wiisheden dat ik derfoar pleitsje 
wol om dy útjeften, op in lytse wurkkonferinsje, te brûken foar it ûntwikkeljen fan in earste 
oanset fan it troch my bedoelde ramt. Dêrnei sille wy ta konkretisearrings en útwurkings 
foar it ûnderwiis komme moatte. Sa kinne wy, op termyn, net allinnich op papier, mar ek yn 
de praktyk ta echt taalbelied komme.65 

 
 nei: Koen Zondag, De Pompeblêden, 2003 
 
 
 
Tekst 2 
 

MEARTALIGENS YN IT ALFABETISEARRINGSWURK 
 
By it sympoasium ‘Meartaligens yn de basisedukaasje’ (novimber 1995) gong deputearre 
Bertus Mulder mei in taspraak yn op it plak fan it Frysk by it lêzen en skriuwen learen by 
analfabeten. 
 

 1  By gelegenheid fan de gearkomste oer de negative útslach fan in ûndersyk nei it 
alfabetisearringswurk yn Fryslân seine wy tsjin de lesjouwers: witte jimme eins wol dat 
fierút de measte folwoeksenen oan wa’t jim les jouwe, net Hollânsktalich binne? Hawwe 
jimme wol echt stilstien by de minsken sels, har kundichheden, har ûnderfinings, har 
libben? Of jouwe jimme samar les út in boekje, sûnder de minsken acht te slaan? En as 5 

jimme sizze út te gean fan it prinsipe fan it ‘ûnderfinend learen’, soe dat dan gjin ynfolling 
krije moatte foar harren twatalige situaasje? Of dogge jimme dêr neat oan om’t jimme dat 
net kinne? 

 2  Ien fan ús oanbefellings doe wie, dat der in kursus ‘deskundigheidsbevordering 
tweetaligheid’ komme moast. Ik wie ek fan betinken dat der lesmateriaal komme moast, 10 

‘lesmateriaal, dat naast taaldidaktisch materiaal ook informatie moet bevatten over taal, 
taalbeleid en tweetaligheid’. 

 3  Dat wie, al sis ik it sels, in aardige oanrikkemandaasje. Aardich, om’t er in ferfolch 
krige. 

 4  Alderearst yn in proefkursus Frysk foar de lesjouwers. Dêr haw ik op ’e nij in lytse 15 

enkête holden ûnder de dielnimmers. Dat wie in betreklik lytse groep fan ynteressearre 
froulju, Frysk- en Nederlânsktalich.  

 5   Twa opmerkings nei oanlieding fan dy sessy: 
 • alderearst de konklúzje dat it miskien wol goed wie dat de minsken dy’t by har in 
kursus folgen, learden om Nederlânsk te skriuwen, mar dat it eins folle mear fan belang wie 20 

dat se learden har te uterjen, foar harsels op te kommen, en dat it winliken miskien folle 
mear gong om sosjale feardichheden as om (technyske) taalfeardichheid. 

 6   • yn it twadde plak dat der ferskil waar te nimmen wie tusken Frysk- en 
Nederlânsktalige dosinten oer de rol fan de taal by de kursisten. De Frysktalige lesjousters 
ferbûnen de taal earder mei de maatskiplike posysje fan de minsken en fan dêr út wei 25 

hienen se mear each foar de dûbelslachtige wurdearring fan harren Frysktalige kursisten 
foar har eigen taal oer; de minderweardigens dy’t se fielden om’t se gjin lêzen en skriuwen 
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leard hienen, waard fersterke om’t se har ek noch skammen dat se gjin Hollânsk prate 
koenen. De Nederlânsktalige lesjousters makken taal en posysje earder fan elkoar los. 

 7  Noch wer letter is yn it ramt fan in Europeesk programma wurke oan in grut projekt oer 30 

analfabetisme. Dat projekt is ôfsletten mei in ynternasjonale konferinsje. Nico Visser sei it 
by dy gelegenheid sa: 

 8  “De winsk om goed Nederlânsk te learen is by minsken dy’t net lêze of skriuwe kinne, 
tige grut. Alderhande beweegredenen spylje dêr yn mei. It gefoel minder wurdich te wêzen, 
of sels minderweardich, libbet oe sa by dy minsken. Guon jouwe de skuld oan it feit dat se 35 

Frysktalich binne. It is fan belang om yn dy groepen mei dy kursisten de learfraach 
earnstich te nimmen en dêrneist te wurkjen oan de eigen identiteit, keppele oan de eigen 
mooglikheden en dat is ek de eigen taal, de memmetaal om sa te sizzen.” 

 9  Fierstente faak hawwe de minsken dy’t op in alfabetisearringskursus komme, mar mei 
ien faset fan de taal te krijen hân: de stavering! Prate en harkje, dat kin elkenien wol. Mar 40 

dat ferrekte lêzen en skriuwen . . !
 
 nei: Bertus Mulder, Taalpolityk, Boalsert 1997, s. 89-91 
 
 
 
Tekst 3 

Taal is mear as saaklike ynformaasje 
 
Yn de njoggentiger jierren, yn de jierren fan de fierdere ienwurding fan de Europeeske Uny, 
waard der troch Nederlanners yn de media in soad praten en skreaun oer it ferdwinen fan it 
Nederlânsk. Deputearre Bertus Mulder fan kultuer woe dêr nei in reis bûten de Nederlânske 
en Europeeske grinzen wolris wat tsjin ynlizze. 
 

 1   In soad minsken tinke dat grutte talen 
de takomst hawwe. Lit ús bygelyks it 
Nederlânsk, c.q. it Frysk mar oerjaan, lit ús 
oergean op it Ingelsk. De wrâld wurdt ommers 
hyltyd grutter; kommunikaasje wurdt 
makliker as wy allegear ien taal prate. Lit ús 
ús dêrom net dogmatysk mar foaral soepel 
opstelle. Ut dy hâlding wei wurdt de eigen 
taal al gau as in anagronisme4) beskôge. “Let’s 
speak English and forget about the rest”. 

 2   Ingelsk is in wrâldtaal. It machtige 
Grut-Brittanje fersprate it Ingelsk oer de hiele 
wrâld, nei Kanada, Amearika, Súd-Afrika en 
Australië ta. In wrâldtaal, in taal mei macht 
en oansjen. Mar, nuver genôch foar de 
minsken dy’t tinke dat lytse talen mar oerjûn 
wurde moatte, dochs net de taal fan elk yn it 
Ingelske eilanneryk. Yn Grut-Brittanje binne 
yn parten fan Skotlân, mar foaral yn Wales, 
gâns minsken foar wa’t it Ingelsk ‘noch 
hyltyd’ net de earste taal is. Sterker noch: 
doe’t ik in tal jierren lyn op besite wie yn 
Wales, wienen krekt de lêste sifers fan de 
folkstelling bekend wurden. Ta myn 
ferrassing die bliken dat it persintaazje 
Welsh-sprekkers oanwûn wie. Dat, hielendal 
net “let’s speak English and forget about the 
rest”. It plak fan it Welsh wie sterker wurden. 

 3   In oare ûnderfining: de lêste 
simmerfakânsje holden wy yn Australië ta. 
Australië is lid fan it Gemenebest, en dus  

Ingelsktalich. Dat jildt likegoed foar de media 
as foar it ûnderwiis. Ymmigranten wie yn de 
fyftiger jierren boppedat foarholden dat se sa 
gau mooglik op it Ingelsk oerstappe moasten. 
Wy ferwachten yn in lân te kommen dêr’t 
oare talen as it Ingelsk gjin rol yn spylje. 
Wêrom soenen minsken har ek net oerjaan 
oan de taal fan harren nij heitelân? 

 4   Mei dat idee gongen wy der hinne. 
Doe’t wy werom wienen, wisten wy better. It 
belied om minsken op it spoar fan it Ingelsk 
te setten wie by eintsjebeslút mislearre. Der 
besteane yn Australië grutte taalminderheden. 
Yn in stêd as Melbourne wenje in pear 
hûnderttûzen Griken dy’t ‘noch hyltyd’ 
Gryksk prate. It giet net om minsken dy’t dêr 
krekt kommen binne te wenjen, mar om de 
fiifde generaasje Griken yn Australië. En dat 
jildt foar mear taalminderheden. It Australysk 
regear hat dêrom de taalpolitike koers folslein 
feroare. Op in útstalling yn Sydney oer de 
Australyske identiteit wurdt dat sa 
omskreaun: “Being able to speak more than 
one language is important to many people and 
is also important as a national resource for 
Australia”. 

 5   Dêrom is it taalûnderwiis feroare. 
Australiërs kinne harren net genôch rêde mei 
inkeld Ingelsk. Yn it ûnderwiissysteem waard 
de ferplichting opnommen om op syn minst 
ien frjemde taal te learen, lykas Japansk, 

 
anagronisme = net passend yn dizze tiid noot 4 
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Yndonesysk, Spaansk of Vietnameesk. Foaral 
it Sineesk is wakker populêr. Fierders waard 
in minderhedepolityk op priemmen setten. 
Der binne periodiken yn sa’n 200 ferskillende 
talen en yn de media wurdt tsjintwurdich fia 
‘special broadcasting’-programma’s de romte 
jûn oan in grut tal talen. Der wurdt plak 
ynskikt foar minderheidstalen yn 
ûnderwiisprogramma’s. Wetten wurde yn 
ferskillende talen ôfkundige. 

 6   Ik neam dy ûntjouwingen om te 
ferdúdlikjen dat der net yn Ingelân en ek net 
yn Australië sprake is fan in dúdlike 
fersterking fan de dominante taal (Ingelsk) en 
ôfbraak fan ‘minderheidstalen’. Krektoarsom. 
Sa’t it skynt is der mear te rêden mei taal. 
Sa’t it skynt is taal mear as in ‘effisjint 
kommunikaasjemiddel’. 

 7   Taal, sa soe ik stelle wolle, ferwiist 
altyd nei ferskillende libbensdomeinen. Taal 
wurdt brûkt yn de húshâlding, op skoalle, yn 
freonerûnten, by sportferieningen, yn it 
sakelibben en yn de wittenskip. Ien fan de 
slimste misferstannen mei taal is dat de taal 
yn dy ferskillende domeinen altyd deselde 
wêze (moatte) soe. Latyn spile ieuwenlang in 
grutte rol yn de wittenskip en docht dat noch 
yn de wrâld fan teology en medisinen. Frânsk 
wie lang de taal fan de ynternasjonale 
diplomaatsy. Ingelsk wie de taal fan de 
ynternasjonale hannel, Dútsk is de taal fan it 
kommende Europa. 

 8   Yn dy sfearen hat de taal primêr in 
funksjonele betsjutting; oer de grinzen fan de 
eigen taal hinne foarmje dy talen in saaklik 
kommunikaasjemiddel. Mar foar oare 
domeinen leit dat oars. De taal dêr’t men mei 
opgroeit, is tige nei ferbûn mei de húshâlding 
dêr’t men yn opgroeit. Dy taal stiet foar de 
yntimiteit en fertroudens fan dy omjouwing, 
dy’t fansels breder is as inkeld de eigen 
húshâlding. De earste taal fertsjintwurdiget 
solidariteit en werkenning. En dat ferklearret 
foar in part wat de taalkenner Douwe 
Tamminga oait ‘de taaiheid fan de taal’ 
neamde. 

 9   Dat jildt ek foar it Frysk. Yn 1998 
bestienen de Steaten fan Fryslân 500 jier. It 
Nederdútsk, letter Nederlânsk, hat al dy 
jierren de dominante taal west yn de polityk, 
de rjochtspraak, it leger, it ûnderwiis en ek de 
tsjerke. Ek al is it Frysk as skriuwtaal 
ferdreaun út Kânselarij en gritenijen, der is 
dochs altyd in lytse stream skriftlik Frysk 
bestean bleaun dy’t syn woartels fûn yn it 
sprutsen Frysk. Nei fiifhûndert jier moatte wy 

nei de útkomsten fan in taalûndersyk fan de 
Fryske Akademy út 1994 fêststelle, dat wy ek 
hjoed de dei yn in twatalige provinsje wenje 
en boppedat, dat de taalferhâldingen 
opmerklik stabyl binne. De sombere 
ferwachtingen fan Wassenbergh, heechlearaar 
oan de ein fan de 18-de ieu, en in ieu letter 
fan Waling Dykstra en Piter Jelles Troelstra 
oer de takomstige ein fan it Frysk, binne net 
útkommen. 

 10   De wrâld wurdt hyltyd grutter. CNN kin 
yn alle wenkeamers ûntfongen wurde. Dy 
ûntjouwing liket foarút te wizen nei 
ienfoarmigens en ientaligens. Mar dat is in te 
simpele foarstelling fan saken. Yn dizze 
moderne tiid besteane der tal fan op syn minst 
like fûnemintele prosessen dy’t ta hiele oare 
konklúzjes liede. Op it foarste plak de 
demokratisearring fan it politike en 
maatskiplike libben. Oant de ynfiering fan it 
algemien kiesrjocht ta wie it de hegerein dy’t 
bepaalde wat der praat en skreaun waard. Pas 
mei it opkommen fan it liberalisme, de 
arbeidersbeweging en de striid foar it 
algemien kiesrjocht, krige de folksynfloed in 
kâns. Nei de ynfiering fan it algemien 
kiesrjocht fan 1917 waard de Fryske taal in 
polityk ûnderwerp. Dêrby gong en giet it noch 
hyltyd om it goed rjocht om yn Fryslân it 
Frysk te brûken. Om net langer in analfabeet 
yn eigen taal te wêzen. 

 11   Fan grut belang hat dêrby west dat 
gewoane minsken, dy’t eartiids mar in pear 
jier ûnderwiis hân hienen, trochlearden, sadat 
se har net mear sa ôfhinklik fielden fan it 
gesach en har hyltyd frijer fielden om it Frysk 
te brûken. Dy’t tsjintwurdich op in tsjerkhôf 
om him hinne sjocht, sil opmerke dat de 
Fryske grêfteksten fan de lêste desennia 
binne. Eartiids wie soks ‘not done’. 

 12   Op it twadde plak liedt mondialisearring 
net samar ta ienfoarmigens en ientaligens. It 
liket der op dat de wrâld ien grut doarp wurdt, 
dêr’t mar ien taal by past. Mar passe der 
minsken yn dat grutte doarp, dat tekene wurdt 
troch oarloch, hongersneden, moardnerijen, 
falutakrises, wurkleazens en politike 
skandalen? Hoe fertroud is dy wrâld? En hoe 
is dy te fertrouwen? De mondialisearring fan 
de wrâld liedt net samar ta in ôfnimmend 
ferlet fan fertroudens, fan in eigen sfear. 
Krektoarsom: it liket der op dat taal en 
taalidentiteit punten fan werkenning wurde yn 
in wrâld dy’t hyltyd grutter wurdt. En it liket 
my ta dat dat de reden is, dat it tal 
bibeloersettingen noch hyltyd oanwint.

 
 nei: Bertus Mulder, oerset út Taalpolityk, Boalsert 1997, s. 82-87 
 
 
 Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 18 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 18 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 Bliuwt de Ljouwerter Krante bestean? 
 

1p 1  De funksje fan de earste alinea kin it bêste omskreaun wurde as: 
A fraachstelling. 
B gearfetting yn it foaren. 
C in priuwke fan de ynhâld. 
D oankundiging fan it ûnderwerp. 

 
1p 2  Wêrom is de lêshonger fan ‘dûbeldlêzers’ (r. 2) deun? 

A Om’t dy fan beide kranten mar ien betelje.  
B Om’t dy net it folle abonnemintsjild betelje wolle. 
C Om’t harren lêshonger net grut is. 
D Om’t harren lêshonger samar wer oer is.  

 
2p 3  Jou oan hoe’t de skriuwer komt oan it tal fan twahûndert en fyftichtûzen minsken dy’t de 

Ljouwerter Krante lêze. 
 

3p 4  Is de konklúzje fan alinea 2 dat de Ljouwerter Krante de wichtichste ynformaasjeboarne is 
foar de ‘lytse wrâld’, goed ûnderboud? Jou in motivearre antwurd. 
 

3p 5  Wat is neffens alinea 3 it gefolch fan de saneamde ‘ontlezing’ foar de oare deiblêden yn 
Nederlân? Lied it antwurd ôf út dyselde alinea. 
 

2p 6  Binne de fragen yn alinea 4 lykskikkend, ûnderskikkend, of komme allebeide skikkings-
foarmen hjir foar? Jou in motivearre antwurd. 
 

1p 7  Hokker wurden yn deselde alinea slute oan by ‘ien oerkoepeljend format’ (r. 29)? 
 
It stik dat bestiet út alinea 5 oant en mei 9 kin yn trije parten opdield wurde. 

1p 8  Dy dielen kinne oantsjut wurde mei de kopkes: 
A byld – klisjee – ferskil. 
B finster – sfear – missers. 
C funksje – foarm – kwaliteit. 
D tichteby – nivo – ferfrjemdzjend. 

 
2p 9  Hokker artikels yn de Ljouwerter Krante binne minder fan kwaliteit as de oaren en hoe 

komt dat? 
 

2p 10  Wat is de gefoelswearde fan alinea 10?  Motivearje it antwurd mei trije foarbylden út de 
tekst. 
 
Yn de Ljouwerter Krante binne eins nea primeurs te finen (sjoch r. 58-59). 

3p 11  Neam fjouwer persoanen, ynstânsjes of omstannichheden dy’t dêr de oarsaak fan binne. Jou 
by elk in koarte taljochting. 
 
Alinea 12 bestiet út in kettingriddenaasje. Dat hâldt yn dat it gefolch fan it iene, wer in 
oarsaak is fan it oare. 

2p 12  Hokker kettingriddenaasje is dat yn alinea 12? Beneam de oanbelangjende eleminten as 
‘oarsaak’ en/of ‘gefolch’. 
 

1p 13  Hokker elemint út de gearfetting fan alinea 13 is net earder yn Jansma syn artikel neamd? 
 

2p 14  Hokker ynhâldlike tsjinstelling falt op by de fergeliking fan alinea 2 en 14? 
 

3p 15  Op trije plakken wurdt de reden oanjûn wêrom’t it ek foar de Ljouwerter Krante dreech is 
om in funksje yn nijsfoarsjenning en opiniearring foar in grut publyk fêst te hâlden.  
Sitearje dy trije plakken. 
 

1p 16  Op grûn fan de twa fragen yn de earste alinea kin de tekst ferdield wurde yn twa parten. 
Mei hokker alinea begjint it twadde part? 
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Yn alinea 4 stelt Jansma de fraach: “Wat hat dy krante dat him sa sterk makket?” Hy 
opperet in stikmannich mooglikheden.  

  1p 17  Wat is úteinlik Jansma syn oardiel oer de kwaliteit fan de Ljouwerter Krante? 
A Hy fynt dat der neat op de kwaliteit oan te merken is. 
B Hy fynt de kwaliteit eins mar min. 
C Hy fynt de kwaliteit net goed, mar ek net min. 
D Hy fynt de kwaliteit oer it generaal goed, mar der binne in pear minpunten. 
E Hy fynt de kwaliteit teloarstellend, al binne der wol in stikmannich pluspunten te neamen. 

 
  6p 18  Jou in krityske reaksje op de lêste alinea. Brûk dêr op syn minst trije sitaten út de tekst by 

en skriuw net minder as 50 wurden. 
 
 
 
Tekst 2  Lân, molke, boeren en boargers 
 
 

18p 19  Meitsje in gearfetting fan tekst 2. 
Soargje derfoar dat dy gearfetting foldocht oan de neikommende betingsten: 

• de gearfetting hat net mear as 200 wurden. 
• de gearfetting hat deselde opbou as de oarspronklike tekst. 

Yn de gearfetting moatte de neikommende ynformaasje-eleminten yn de folchoarder fan de 
oarspronklike tekst foarkomme: 

• de âlde wearden; 
• de diminsjes fan de wearden; 
• de fraachstelling; 
• de nije wearden foar lânskip en iten; 
• de oplossingen; 
• de stânpunten fan beide partijen oer de nije wearden foar lânskip en iten. 

 
 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
Yn it earste nûmer fan De Moanne (septimber-oktober 2002) skreau Klaas Jansma by it 
250-jierrich jubileum fan de Ljouwerter Krante in stik oer de kwaliteiten en de ambysje 
foar de takomst fan dy krante. Tekst 1 is in ynkoarting fan dat stik. 
 
 
BLIUWT DE LJOUWERTER KRANTE BESTEAN? 
 

 1  Alle dagen wurdt er op mear as hûnderttûzen fan de 220 tûzen adressen yn Fryslân 
besoarge: de Ljouwerter Krante. Troch de deune lêshonger fan ‘dûbeldlêzers’ dy’t de kosten 
en it genot fan it abonnemint diele mei buorman, sil de krante by sa’n 125 tûzen húshâldens 
komme. En al moat men altyd fraachtekens sette by marketing-sifers, ik leau wol dat de 
‘Leeuwarder Courant’ (LC) ûnder eagen komt fan gau 250 tûzen fan de healmiljoen 5 

krantlêzende ynwenners fan dizze provinsje. In sterk medium. Hoe komt dat sa? En is de 
LC de takomst treast? 

 2  De Ljouwerter Krante is grut yn Fryslân. Alle oare min of mear konkurrearjende 
deiblêden mei-inoar hawwe hjir minder lêzers. Sjoernaals fan de NOS en RTL4 bringe in 
pear weachjes yn in see fan nijs. Hjoed fan Omrop Fryslân komt mei de kamera aldergeloks 10 

net oer de Fryske grinzen. Dat de Ljouwerter Krante is foar de measte Friezen likegoed de 
wichtichste ynformaasje-boarne oer de grutte wrâld as oer de lytse. 

 3  Fan de kultuerferneatigjende ‘ontlezing’ is yn ’e abonneesifers noch mar in bytsje te 
fernimmen. It abonnemintetal sit al in mennich jierren net folle feroaring yn. Yn ferhâlding 
ta de groei fan it tal Fryske adressen en ynwenners sakket it wol wat, mar dat is nei lange 15 

jierren fan sterke groei yn ferliking mei gâns oare deiblêden nóch in prestaasje, alhielendal 
foar in middeisblêd.  

 4  Wat hat dy krante dat him sa sterk makket? Kwaliteit? Komt it fan de sterke eigen 
identiteit fan Fryslân? Of rint dizze konservative úthoeke yn ’e ôfbraak fan skreaune media 
like bot efterop as by it sportfandalisme, de ynkommens, de huzeprizen en it dielnimmen 20 

fan froulju oan it arbeidsproses?   
 5  Oan sjoernalistike kwaliteit ferwachtet men fan in krante dat er in betrouber byld fan ’e 

werklikheid jout en jin ferriket mei nije, ûnbekende feiten en ferrassende ynsichten. Men 
moat jin der ek wat thús by fiele, en yn positive mominten respekt ha kinne foar de 
kwaliteit, de ynset en it nivo fan de redakteuren. 25 

 6  It ôfsliten klisjee bliuwt wier dat de krante in finster op ’e wrâld is. De regionale krante 
beljochtet dy útsoarte op twa nivo’s: oer de grinzen en provinsjaal. Wat fan fierôf 
opnommen wurdt, is miskien faak wichtiger, tichteby sprekt mear oan.  

 7  De Ljouwerter Krante bringt dy ûnderskate sfearen yn ien oerkoepeljend ‘format’. 
Hoewol’t it papier sunich brûkt wurdt, bliuwt dat fan de earste oant de lêste pagina’s 30 

oersichtlik. Fêste yndielings- en opmaakskema’s rinne troch de hiele krante hinne. It Regio-
katern is mar justjes losser opmakke as de binnen- en bûtenlânsiden. Kultuer en Ekonomy 
wike fisueel net bot fan elkoar ôf. De sportkaterns binne wat flitsender opmakke, Sneon en 
Snein wat moadieuzer, Opiny en Geastlik Libben wat stiver. Sa heart it. 

 8  Dat oan it pagina-byld it ferskil yn nivo net te sjen is, wurket wolris ferfrjemdzjend, mar 35 

docht rjocht oan dit bêste lân. De resinsje fan in toanieljûn op ’e Tynje kriget deselde útris 
as in nije Joop van den Ende-musical. Poetin is op ’e foto mei byskrift neat grutter as 
Nijpels, in AIDS-konferinsje yn Súd-Afrika kriget deselde, of minder oandacht as in 
Ljouwerter sympoasium oer wetterskipsfúzjes. De Voorstraat yn Bûtenpost ûnder wetter is 
mear in ramp as hûnderttachtich minsken ferdronken yn Bangladesh. De krante ûnderhâldt 40 

sadwaande it provinsjalisme, ien fan syn besteansgrûnen. Dat hoecht net oars, want de 
wrâld is noch lang net ien doarp. 

 9  Der is oars wol in wichtich ferskil tusken de ûnderskate lagen: nijs út ’e provinsje komt 
fan eigen sjoernalisten, nasjonaal en ynternasjonaal nijs fan parseburo’s. Dat is bytiden 
goed te fernimmen yn ’e kwaliteit fan ’e ynformaasje. Der binne by de LC wol spesjaIe 45 

fakredaksjes, mar it binne mar lytse klupkes minsken dy’t sa’n maatskiplik gebiet ‘coverje’ 
moatte. Dan hawwe je it talint net foar it útsykjen. Sa stuitet de ynwijde, it kin hast net oars, 
gauris op klisjees en missers yn artikels dy’t oars serieus eagje. 

 10  Hoe’n benearjend protte items der op ien dei yn sa’n krante steane, wurdt men as 
meilibjend boarger gewaar as men nei twa fakânsjewiken de hiele bringst troch moat. Men 50 

gappet op ’t lêst nei de siken, siket om hâld en struktuer yn in nijsbrij. Kropjend freget men 
jin dan ôf wat it doel fan dit alles is. Dat is in sinleaze fraach. It doel is ferskaat en folle, en 
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as de lêzer sêd is, slacht er mar wat oer. Je klauwe op ’t lêst yn in kafetaria ek net alle 
automaten leech. 

 11  Dat konsept biedt net folle romte foar refleksje. Dêr’t de lanIike media gâns siden brûke 55 

kinne foar ferdjipping by de grutte feitlikheden, moat de Ljouwerter Krante ek nochris de 
Regio beljochtsje. Dat docht er mei ynmoed, warber en mei in bjusterbaarlike behearsking 
fan ’e logistyk yn regionaal ferskillende edysjes. Kompletens giet foar, neat misse. It tal 
grutte primeurs is beheind. It brave apparaat fan de GPD leveret se hast net, en de 
provinsjale werklikheid is der gauris te lyts foar. In nijsfeit mei skokkende ymplikaasjes falt 60 

yn ’e deistige diarree ek amper op. Komt de LC om tolve oere mei in ‘breaking the news’-
primeur, dan is er tsjin ienen al troch Omrop Fryslân stellen en heart men it yn alle 
nijsblokjes foar’t de krante om fjouwer oere by de lêzer komt. 

 12  By grutte produksje foar in breed publyk is in fyn gefoel foar taal en styl net altyd fan it 
heechste belang. It fermogen om ‘moai’ te skriuwen en aventoerlik te formulearjen is, sa’t 65 

skynt, gjin kritearium foar nije meiwurkers, en grif net foar op te nimmen bydragen. It is 
gauris de toarre kant it neist. Folle mear stylfoarmen as de platte betoochtrant of de irony, 
soms útrinnend op synisme, wurde ‘efter it nijs’ net beoefene. Dat hat ta gefolch, dat de 
boeiendste diskusjes en eigensinnichste mienings, fermaaklike hyperboalen ek, gauris yn ’e 
rubryk Ingezonden steane. 70 

 13  Alles gearfetsjend yn krantestyl: de Ljouwerter Krante is breed fan ‘scope’ en warber yn 
ferslaggen, mar gauris wat oerflakkich, trendfolgjend en soms mei tsjinsin provinsjaal mei 
in beskieden sicht op ’e grutte wrâld. It is as ha ’k it oer Fryslân en de Friezen. 

 14  Neffens it ‘jubileum-kommentaar’ fan 1 augustus 2002 ferbynt de haadredaksje it lot fan 
’e krante oan it tal krantelêzers dat hja yn ’e takomst bine kin. Dy pragmatyske opstelling 75 

tsjûget fan beskiedener ambysjes en pretinsjes as yn ’e deistige provinsjale aktualiteit soms 
blykt. De toan en de omgong mei minsken dy’t hjir wat prestearje, tsjûgje gauris fan de 
macht fan it tal. Dochs stiet de krante al jierren op ferlies yn ’e mediastriid om tiid en 
oandacht fan ’e konsumint. Dy wurdt mobiler en zapt sûnder problemen fan Nova nei de 
nachtfilm. Minsken en mienskip feroarje hurd, hjir ek.  80 

 15  De situaasje is no foar in provinsjale krante folslein oars as yn ’e jierren santich, it lêste 
tiidrek fan sterke groei en grutte bloei fan ’e Ljouwerter Krante en ferheftige aksje yn 
Fryslân. Konkur-rinsje wie der ek amper mear. It Friesch Dagblad mei syn beheinde rûnte 
fan otterdokse lêzers rûn neffens in redakteur fan de LC “op krukken”. Dat wie ôfhinklik 
fan ’e goederjouskens fan lêzers en sympatisanten en it hie mar in beheind ploechje 85 

redakteuren. 
 16  Gâns streekblêden mei boppe-lokale ambysje waarden yn ’e gouden tiid opnommen yn it 

Friese Pers-ympearium. Foaral yn ’e jierren tachtich en njoggentich is it folk geastlik en 
fysyk op drift kommen. Dat hat grutte konsekwinsjes foar alle media. Hja moatte alle dagen 
de geunst fan lêzers, harkers en sjoggers op ’en nij fertsjinje. Gjin kyksifer leit fêst, de 90 

risping fan abonnee-aksjes wurdt hieltyd ûnwisser. 
 17  Hat de redaksje fan ’e Ljouwerter Krante dêrtroch de kramp foar sjauvinisme skipe, dy’t 

hjoed de dei bygelyks blykt út it omgean mei de Fryske taal? Mar inkelde redakteuren 
skriuwe geregeld Frysk. Foaral losse meiwurkers as Eelke Lok, Jabik Veenbaas, Hylke 
Tromp en Trinus Riemersma moatte dat front ferdigenje, tsjin singeliere uteringen fan 95 

redaksjonele eigenwille yn. It koe wol oars en moediger as de LC-lieding werklik in 
ûnmisbere funksje yn nijsfoarsjenning en opiniearring foar in grut publyk hâlde wol. 

 18  Mei de fûleinige passy fan idealen en kultureel-polityk ‘commitment’ is der foar in 
finansjeel sûne krante likegoed noch genôch te betinken om sels de takomst stal te jaan. 
Sels as Fryslân ea opgiet yn in bestjoerlike Noord-regio, wat Fryske sjauvinisten ferhoedzje 100 

meie, kin hjir in libben regionaal medium bestean dêr’t in moai part fan it publyk him by 
thúsfielt. Want ynformaasje oer de eigen biotoop is foar elkenien suver hast in eask om te 
oerlibjen.
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Tekst 2  
 
Lân, molke, boeren en boargers 
 

 1  De Nederlânske lânbou is yn swierrichheden en yn opspraak. Wearden yn de maatskippij 
binne feroare en de lânbou sil dêr mei lykop rinne moatte. De wei nei feroaring leit fol mei 
tûkelteammen. De maatskiplike wurdearring foar de lânbou is feroare, mar gâns funksjes 
fan de lânbou en de wearden dy’t dêr mei gearhingje, komme net oan bar yn ’e diskusje. 
Wat wolle boeren en boargers mei lân en molke? Om hokker wearden giet it har wat de 5 

lânbou oanbelanget? 
 2  Minsken weagje ûnophâldlik saken tsjininoar ôf. Eat is moai of leaf, omdat it moaier of 

leaver is as wat oars. In gefoel, mear is it meastal net. Troch saken foarinoar oer te setten 
wurdt fêststeld oft eat wichtich genôch is om oer yn te sitten of om ynspiraasje te jaan. 
Alles kin wearde ha: minsken, skuon, loften, leafdes, fijânskippen. Ek iten of in lânskip. 10 

 3  Wearden kinne op in protte manieren yndield wurde. Faak sjogge we mar nei ien 
diminsje fan in saak. Nim ús iten, de produkten fan de Nederlânske lânbou. Wy wurdearje 
dy foaral mei ús sintugen. De rook en de smaak fan aaiwyt of sûkers jouwe wearde oan it 
iten. Wittenskippers hâlde fan mjitbere wearden. De oerflakte fan it lân is yn bunders, yn 
mjitbere wearden, fêst te lizzen. Politisy farre dêr soms blyn op.  15 

 4  Mar der is mear. It sosjale aspekt fan alles om ús hinne spilet ek in rol. Foar minsken is 
net allinne wat se waarnimme wichtich, mar ek wat se deroan ha kinne. Sa wurdt it lânskip 
bygelyks in sosjaal ‘framework’, oanklaaid en funksjonearjend sa’t wy mei-inoar ôfpraat 
ha. Sa kin iten de diminsje hawwe dat it op in autentike wize produsearre is. Tink oan 
biologysk iten en ek oan streekprodukten, dêr’t de sosjale omjouwing de wearde mei fan 20 

bepaalt. 
 5  Der is noch in diminsje: it ferhaal en de skiednis fan iten en lânskip. Dêr sûnder ‘libbet’ 

it net, is it net ôf, bliuwt it keal en kâld. Kultuer makket diel út fan de wurdearring. Potstro 
en sûpenbrij hawwe dan wol gjin kulinêre wearde foar my, de ferhalen fan ús pake oer seis 
dagen wyks potstro en sneins sûpenbrij wol. Dy jouwe wearde oan myn fanyljefla en 25 

ierdbeiejoghert. Wat is it Reaklif sûnder de Slach by Warns? 
 6  Oait wiene stêd en plattelân ôfhinklik fan inoar. It lân produsearre it iten foar de stêd. 

De stêd droech by oan de ûntjouwing fan it lân omdat in merk ûntstie foar wol, flaaks en 
bûter. It lânskip waard foarme troch de fraach fan de stêden. Sûnder de fraach nei wol wie 
de skieppehâlderij nea opkaam en wiene gjin heidefjilden ûntstien. Histoarysk hearre stêd 30 

en plattelân byinoar. It ferhaal fan de stêd is ek it ferhaal fan it lân. 
 7  Nei de Twadde Wrâldoarloch is de lânbou hurd feroare. Lânboukundich ûndersyk waard 

fertaald nei de boeren troch foarljochting en proefbedriuwen. Boeren waarden hieltyd heger 
oplaat. De produksje gong kwalitatyf en kwantitatyf hieltyd fierder omheech. 

 8  Nea hat iten better, feiliger en goedkeaper west as hjoed de dei. En de ein is noch net yn 35 

sicht. Alderhande kontrôle- en sertifisearringsystemen wurde betocht om de feiligens noch 
better te garandearjen. Genetyske manipulaasje, feefokkerij en planteferedeling sille in noch 
hegere en effisjintere produksje mooglik meitsje. Technologyske ûntjouwingen sille de 
útstjit fan net winske ôffalprodukten en it enerzjyferbrûk ferminderje. 

 9  Koartsein, oan noch goedkeaper iten fan noch hegere kwaliteit sil it ús grif net 40 

ûntbrekke. Dy wearden fan de lânbou wurde troch hast elkenien ûnderskreaun. Fansels 
wolle wy goede en goedkeape molke. Mar guon minsken wolle in protte oare wearden net 
kwyt. 

 10  In wearde fan de Nederlânske lânbou dy’t net troch eltsenien dield wurdt, is wissichheid 
fan iten. Fansels wolle wy tefoaren komme dat wy honger hawwe. De Nederlânske 45 

feehâlderij produsearret fiif kear safolle as wy op kinne. Hartstikke moai is dat  - op it 
earste each. “Oaren kinne goed ite en wy fertsjinje der ek noch wat oan”, is faak it argumint 
foar dy hege produksje. Mar de ûntjouwing fan earme tropyske lannen stûket troch 
hannelsbarriêres en de te lege prizen dy’t ûntsteane troch oerproduksje yn de EU. Trije 
wearden hawwe achteromsjend de grûnslach fan de ûntjouwing fan de Nederlânske lânbou 50 

west: genôch, goed en goedkeap iten.  
 11  Neist dy wearden waard it lân lykwols ferjitten. De skaadkant dêrfan wurdt hieltyd 

dúdliker. Allinne grutte en spesjalisearre buorkerijen kinne de ynternasjonale 
konkurrinsjestriid noch oan. Guon boeren hâlde der mei op. It lânskip wurdt ientoaniger. 
Tagelyk is der neist dy ûntjouwing noch in oare, in mear moderne tendins: it plattelân kriget 55 

in nije funksje foar de stêd. It plattelân bringt de rêst, stilte en romte dy’t yn de stêd net te 
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finen binne. De rekreaasje dêre nimt ta. Tal fan boeren hawwe campings, ferhiere boatsjes 
of kapweinen, biede in poldersurvival of bernefeestjes oan en hjir en dêr ferskynt in 
teeskinkerij. Natuer makket sûn en jout minsken grif in ‘oergefoel’. Natuer, tagonklike 
natuer, wurdt rûnom ûntwikkele.  60 

 12  Ek de wearden fan it iten feroaren. Iten is fan bettere kwaliteit as ea wurden. De risiko’s 
binne lykwols ek grutter as ea. Dioksine, BSE en baktearjes dy’t resistint binne tsjin 
antybioatika, binne gefaren dy’t mei de hjoeddeiske foarm fan feehâlderij gearhingje. 
Kontrôlesystemen binne dêrom sterker oanwêzich as earder. Neat wurdt neilitten om de 
feilichheid fan de produkten te garandearjen. Dochs binne minsken bang foar ûnsichtbere 65 

saken yn it iten. Dêrby wurdt iten assosjearre mei bestridingsmiddels, genetyske 
manipulaasje, bisteleed en miljeufersmoarging. In nije beweging is ûnmiskenber: 
streekprodukten, biologysk iten en ferkeap op de pleats binne foarbylden fan it oanbieden 
fan iten bûten de wegen fan de gongbere lânboukanalen om. Oare wegen, mei minder 
kontrôle en mear betrouwen. Gâns konsuminten fan biologysk iten miene dat dat sûner is. 70 

Wittenskiplik bewiis dêrfoar bestiet net, mar it lit sjen dat der in kleau bestiet tusken de iter 
en de produkten fan de technologyske lânbou. Betrouwen yn en witte wêr't, hoe't en troch 
wa't it produsearre is, binne wichtige wearden fan iten. 

 13  De kleauwen binne sichtber makke. De kleau tusken stêd en plattelân en de kleau tusken 
it iten en de iters. Dy kleauwen binne djip. Boeren en boargers steane foarinoar oer en raze 75 

om ’t lûdst. Boeren sizze gjin kant op te kinnen no’t alle regels en wetten en de 
ekonomyske ûntjouwings it buorkjen hieltyd slimmer meitsje. Boeren hawwe it lân nedich 
om te oerlibjen, grutskalich en yntinsyf. De boargers wolle de romte ha foar huzen, natuer 
en regionaal lânskip. De lânbou moat mear produsearje en it kontrôle-apparaat oanskerpje 
om goed en goedkeap iten te eksportearjen. De konsuminten binne oan de oare kant krekt 80 

wer bang foar ynsidinten dy’t mei de hjoeddeiske produksjemetoaden gearhingje en meitsje 
harren drok om it wolwêzen fan bisten en om it miljeu.  

 14  Dy patstellings kinne wy út komme troch in stapke tebek te dwaan en by alle stânpunten 
en fisy’s de fraach te stellen: wêr giet it no einliks om? Dêr’t wy it net oer iens binne, 
moatte wy in oplossing foar sykje yn ferskaat. Grutskalich neist lytsskalich, technologyske 85 

neist biologyske lânbou. Regels en wetten moatte sa’n ferskaat stimulearje en beskermje, 
net op de wize sa’t no faak bart, troch alles ien kant op te stjoeren. Dêr’t wy it oer iens 
binne, moat de romte krije. Jou it in kâns, wurkje gear dêr’t dat mooglik is en kom derfoar 
út. De iene freget wat en de oare, meastal in boer, kin it leverje.
 
 nei: Simon Oosting yn: De Moanne nr. 1, septimber-oktober 2002 
 
 Einde 
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Tijdvak 1

Vrijdag 17 mei

9.00 –12.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 90 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 14 vragen en een 

samenvatting. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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Tekst 1 Fryslân mei gjin Nuon-lânskip wurde 

Kearnsin fan alinea 1 is: „De diskusje … frjemde kanten.” (r. 1) 

3p 1  Dêr bedoele Hosper en Willemsma mei dat se it frjemd fine: 

A dat der noch hieltyd minsken binne dy’t fine dat de ynfloed fan wynmûnen op it Fryske 

lânskip noch net genôch bestudearre is. 

B dat der noch hieltyd minsken binne dy’t it oandoare en freegje Provinsjale Steaten om útstel 

as it giet om in plan foar de bou fan wynmûnen. 

C dat it Nuon besoarge minsken yn it iepenbier it leksum lêst. 

D dat it Nuon docht of is dy ûndernimming foarstanner fan it brûken fan wynenerzjy. 

Alinea 2 bestiet út in opsomming fan oarsaken en gefolgen.  

4p 2  Sitearje de 5 sinnen út alinea 2 yn de folchoarder fan oarsaken en gefolgen. 

4p 3  Hokker sin(nen) út alinea 3 hie(nen) better yn alinea 2 past? Motivearje it antwurd. 

Brûk foar de motivaasje net mear as 10 wurden.

Lês de ûndersteande bewearings. 

 I  Hosper en Willemsma binne it mei de argumintaasje fan it Nuon, sa as dy yn alinea 2 en 

3 jûn wurdt, iens. 

II  Hosper en Willemsma binne it mei de einkonklúzje fan de argumintaasje fan it Nuon, sa 

as dy yn alinea 2 en 3 jûn wurdt, iens. 

3p 4 Hokker bewearing(s) is af binne wier? 

A I is wier. 

B II is wier. 

C I en II binne wier. 

D I en II binne net wier. 

„Dan hawwe wy it noch net … oalje en gas.” (r. 25-26) Dy opmerking is bedoeld as in 

oanfoljend argumint. De stelling dy’t dêrmei ferdigene wurdt, is net mei safolle wurden yn 

alinea 4 opnommen.  

4p 5  Formulearje dy stelling, of helje him út de tekst. Brûk net mear as 20 wurden. 

4p 6  Hokker soarte drôchreden brûke Hosper en Willemsma yn de twadde helte fan alinea 4? 

Motivearje it antwurd. Brûk foar de motivaasje net mear as 15 wurden. 

2p 7  Hokker twa beswieren hawwe Hosper en Willemsma tsjin it brûken fan wynenerzjy? 

Nûmerje de beswieren en brûk foar elts beswier net mear as 10 wurden. 

It Nuon ferwyt Hosper en Willemsma dat se út eigenbelang tsjin it brûken fan wynenerzjy 

binne. 

4p 8  Yn hoefier is it wier dat Hosper en Willemsma tsjin wynenerzjy binne út eigenbelang?  

Brûk foar it antwurd net mear as 20 wurden. 

4p 9  Is de reaksje fan Hosper en Willemsma yn alinea 7 op it ferwyt fan it Nuon dat se út 

eigenbelang hannelje, oertsjûgjend? Motivearje it antwurd.  

Brûk net mear as 20 wurden. 

Yn alinea 8 brûke Hosper en Willemsma in drôchreden om har stelling „Skielk wol … eigen 

Nuon-lânskip.” (r. 52-53) te ûnderbouwen. 

3p 10  Wat foar soarte fan drôchreden is dat en wat kin dêr tsjin ynbrocht wurde? 

3p 11  Wêrom stiet ’einleaze mooglikheden’ (r. 61) tusken skrapkes?  

A It ferwiist nei de multinational-plannen fan it Nuon.  

B It is in sitaat út alinea 1. 

C It is in sitaat út alinea 1 en it is iroanysk bedoeld. 

D It is net letterlik bedoeld en ferwiist iroanysk nei de moardzjende ynfloed fan de wynmûnen 

op de fûgelstân (benammen de wetterfûgels). 
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2p 12  Op hokker manier wurde de lêzers yn de lêste alinea troch Hosper en Willemsma 

beynfloede? 

4p 13  Neam de saaklike en de emosjonele oanlieding foar it skriuwen fan dit artikel. 

Brûk net mear as 15 wurden. 

Hosper en Willemsma binne it net iens mei de plannen sa’t dy nei foaren komme yn it 

Streekplan Wynstreek 2000. Se komme mei harren eigen ideeën. 

6p 14  Neam trije fan dy ideeën. Nûmerje dy en jou by elts in kritysk kommintaar yn de foarm fan 

in fraach of in tsjinargumint, basearre op de tekst. Brûk foar elts nûmer heechút 15 wurden.

Tekst 2 Hâlden en kearen mei it Frysk yn de krante 

40p 15  Fetsje de tekst gear yn maksimaal 175 wurden. De gearfetting moat in goedrinnende tekst 

wêze yn goed Frysk, dy’t ek te begripen is foar lju dy’t de oarspronklike tekst net lêzen 

hawwe. Lit de riddenaasje fan de auteur goed útkomme. Fetsje de tekst gear yn eigen 

wurden; allinne begripen dy’t net mist wurde kinne, meie út de oarspronklike tekst 

oernommen wurde, mar gjin hiele sinnen. 

Soargje derfoar dat yn de gearfetting de folgjende aspekten goed beljochte wurde: 

• de krityk fan lêzers oangeande it Frysk yn ’e krante; 

• de reaksje fan Pieter de Groot; 

• ûntjouwings; 

• it ideaal en de tûkelteammen. 

Einde 
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Tekst 1 

It Nuon is troch fúzje ûntstien út eardere provinsjale elektrisiteitsbedriuwen en fersoarget 

foar hiel Fryslân, Gelderlân en Flevolân de stroomfoarsjenning en foar in part ek de 

levering fan gas en wetter. De plannen fan Provinsjale Steaten om mei help fan wynmûnen 

te soargjen foar miljeufreonlike stroom waarden troch it Nuon mei gragens oernommen. 

Mar net eltsenien wie dêr wiis mei. 

Fryslân mei gjin Nuon-lânskip wurde 

Troch Ultsje Hosper, biolooch, en Ids Willemsma, byldzjend keunstner, yn de rubryk ”Te 

gast” yn de Ljouwerter Krante fan 10 oktober 2000. 

1    De diskusje oer wynenerzjy krijt wat frjemde kanten. Yn in advertinsje freegje in 1

stikmennich besoarge minsken oan Provinsjale Steaten fan Fryslân om útstel fan it 2

Streekplan Wynstreek 2000. Hja binne fan betinken dat dat plan in grutte negative ynfloed 3

hat op de romtlike kwaliteit en de leefberens yn Fryslân. Dat soe earst neier ûndersocht 4

wurde moatte. En it Nuon reagearret as wie it stutsen troch in waps en pleatst in 5

paginagrutte advertinsje yn de Fryske deiblêden. Fryslân en Kanada wurde lokwinske en de 6

besoarge minsken fan de advertinsje wurdt it leksum lêzen troch it enerzjybedriuw dat altyd 7

sa’n reklame makket mei de saneamde einleaze mooglikheden. 8

2    In tal saken is dúdlik: it komt sa net goed mei de wrâld. De ierde waarmet hieltyd mear op; 9

dat komt troch it broeikaseffekt. Dêrtroch driget it iis fan de poalkappen te teien en komt de 10

seespegel omheech. It tal bewenners op de wrâld nimt tige hurd ta: yn de ôfrûne jierren is 11

dat útkommen op seis miljard en dat sil yn tritich jier oant njoggen miljard tanimme. 12

Minsken brûke foar ferwaarming, ferfier, yndustry en bedriuwen hyltyd mear de saneamde 13

fossile branje, sa as oalje, stienkoal, gas en hout. 14

3    Benammen yn de Earste Wrâld is grutte wolfeart; auto’s, fleantugen, skippen en yndustry 15

brûke in soad enerzjy. De útstjit fan koaldioksyde is tige grut. Sûnt de ramp mei de sintrale 16

fan Tsjernobyl is kearnenerzjy út de tiid rekke: it probleem fan kearnôffal is te grut. Wy 17

moatte oerskeakelje op skjinne en duorsume enerzjy. Wolle wy in takomst op ierde hawwe, 18

dan moatte wy sunich mei enerzjy omgean en it ferbaarnen fan fossile branje ferminderje. 19

Hoe krije in biolooch en in byldzjend keunstner it dan yn de kop om sa’n advertinsje te 20

ûnderskriuwen? It koe har wol yn de plasse slein wêze! 21

4    Mar wat is der oan de hân? It regear wol it brûken fan skjinne enerzjy útwreidzje. En 22

Fryslân docht mei, mar it wol sa gau net slagje. Nei jierren fan wrotten en wramen is it 23

oandiel fan wynenerzjy yn Nederlân fan it totale elektrisiteitsferbrûk noch mar 0,08 persint 24

(2,3 fan de yn totaal 3056 Peta Joule). Dan hawwe wy it noch net iens oer it brûken fan oalje 25

en gas. En dêr soene Fryslân en Kanada troch it Nuon mei lokwinske wurde moatte? Der soe 26

foar it earst ten noarden fan Kanada delfearn wurde kinne? Dat kin al hûnderten jierren, alle 27

simmers wer. Nee, it Nuon kin de Kanadezen allinne mar ’lokwinskje’ mei it feit dat se de 28

Eskimo-kultuer útroege ha, krektlyk as de Amerikanen dien hawwe mei de Yndianen en de 29

Australiërs mei de Aboriginals. 30

5    En Fryslân wurdt blykber lokwinske mei it feit dat it lânskip hieltyd mear modernisearre 31

wurdt ta in Nuon-lânskip. It Nuon mient dat wynmûnen yn in modern lânskip hearre, mar de 32

skaal is hjir fierstente lyts. De wynwettermûntsjes fan de santjinde en achttjinde ieu wiene 33

folle beheinder. Wynmûnen fan sechstich meter heech (en heger) binne mei klam 34

oanwêzich: men kin der net ’omhinne’ sjen. Wy wolle hjir net in modern lânskip, mar in 35

Frysk lânskip! 36

6    En it Nuon makket it hielendal bûnt, as it seit dat wy foar ús ’eigenbelang’ tsjin wynmûnen 37

binne. Ja fansels, ús lânskip is ús hillich. Fryslân is in prachtige provinsje om yn te wenjen, 38

te wurkjen en te rekreëarjen. Dêr passe gjin wynmûnen yn, mar fansels wol oare foarmen fan 39

skjinne enerzjy, sa as sinne-enerzjy en ierdwaarmte. 40

7    Nee, dan it Nuon, dat hat allinne mar in eigen finansjeel belang. It elektrisiteitsbedriuw is 41

allang gjin ’nutsbedriuw’
1)

 mear, it is no in ’stroomfabryk’. En it wol in noch folle gruttere 42

stroomfabryk wurde. En as it heal kin, wurdt it ek in ’drinkwetterfabryk’. Minister Pronk 43

44

noot 1 In bedriuw dat net op it earste plak op winstmeitsjen út is, mar dat him yn tsjinst stelt fan it 

algemiene belang fan de befolking. 
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akselet noch wat tsjin. Dy wol dat de drinkwetterfoarsjenning noch in nutsbedriuw bliuwt. 44

Mar sjoen de reaksjes by de iepening fan it nije Nuongebou rêdt er dat net op. Nuts-45

bedriuwen hawwe yn it pearse kabinet gjin takomst mear. Stroom en wetter wurde skielk 46

ferkwânsele oer de hiele wrâld. Want sa’t jim witte, wol it Nuon in ’multinational’ wurde, 47

en dan giet it om winstútkearingen en regearret it jild. 48

8    En kinne dy lede-administraasje en dy parsegearkomsten fan de Alvestêdetocht noch wol by 49

it Nuon bliuwe? Dêr kin dochs likegoed in oar ûnderkommen foar socht wurde as it Nuon-50

gebou? It wurdt skylk krekt as by de troch it Nuon sponsore fuotbalklub Vitesse. Yn Arnhim 51

hat it Nuon ek syn eigen moderne fuotbalstadion. Skielk wol it ús Alvestêdelânskip ek 52

omfoarmje ta syn eigen Nuon-lânskip. Oeral wêr’t men sjocht, wynmûnen yn it Fryske 53

lânskip. It wurdt tiid om de Alvestêdetocht wer ûnder te bringen by ús iennichst oerbleaune 54

nutsbedriuw, nammentlik it Wetterskip Fryslân. 55

9    It Nuon seit dat it rekken hâldt mei natoer en lânskip yn Fryslân en dat der mei syn help in 56

takomst bliuwt. Wy hawwe lykwols de oertsjûging dat dy 0,08 persint wynenerzjy der neat 57

ta docht; it is minder as in drip op in gleone plaat. Wy moatte ús kaarten sette op it 58

ferminderjen fan it brûken fan enerzjy en op de ûntjouwing fan duorsume enerzjy fan sinne 59

en ierde. 60

10    Wy moatte it Nuon keare yn syn ’einleaze mooglikheden’. En fierder hinget it benammen 61

fan de minsken yn Fryslân ôf, oft wy hjir in prachtich lânskip hâlde om yn te wenjen, te 62

wurkjen en ús te fermeitsjen. 63

.

Tekst 2 Hâlden en kearen mei it Frysk yn de krante 

Pieter de Groot 

Yn it lêste Trotwaer-nûmer fan 2000 stie in artikel fan Pieter de Groot. Under de titel 

’Hâlden en kearen mei it Frysk yn de media’ ornearre de skriuwer dat it net ienfâldich is en 

meitsje it eltsenien nei it sin as it giet om publikaasjes yn it Frysk. Pieter de Groot is 

redakteur fan de Leeuwarder Courant en âld-redakteur fan De Strikel.  

Understeande tekst is in bewurking fan in stik fan dat Trotwaer-artikel. 

1    Frysk en drammen – it hat hiel lang synonym west, en út en troch stekt it de kop wer op, 1

ûnder oaren yn de gemeente Wûnseradiel, dy’t men foar in moai Frysksinnige gritenij hâlde 2

oant ynienen de rapen gear reitsje yn Surch en bliken docht dat se ek yn oare doarpen 3

beswier ha tsjin it ferfryskjen fan de nammen. Mei útstellen dy’t it Frysk op ien of oare wize 4

fierder bringe yn it maatskiplike ferkear, moat o sa hoeden omsprongen wurde. It is op aaien 5

rinnen, want ear’t jo der erch yn ha, kwetse jo de meiminske en binne jo dwaande om him jo 6

wil op te lizzen, him dingen troch de strôte te triuwen. De Fryske Beweging en de FNP lizze 7

by harren út soarte op in kweade namme, om’t dy derop út wêze soene om Fryslân te 8

ferfryskjen en ôf te skieden. 9

2    Dat is in byldfoarming dy’t út noch yn net doocht fansels, mar dêr’t jo algeduerigen wer 10

tsjin oan rinne en dêr’t jo mei te rekkenjen hawwe. Dat jildt ek foar de ideeën dy’t by de 11

minsken libje oer it Frysk en de krante. Fierwei de grutste mearderheid fan de lêzers 12

stroffelet der net oer en dy hearre jo dus net. Jo hearre allinnich de utersten. 13

3    Oan de iene kant ha jo de minsken dy’t fan betinken binne dat de krante grôtfol Frysk stiet 14

en dêrtroch foar harren ûnlêsber wurdt. As bewiis stjoere se dan in krantepagina mei dy’t 15

grôtfol Hollânsk stiet, op in pear sitaten nei dy’t se read kleure ha of ûnderstreke, mei foarse 16

útroptekens derby. Wy skriuwe sokken dan in freonlik briefke, of skilje, dat is faak noch 17

better. As jo se mei de feiten konfrontearje, slane se as in blêd oan ’e beam om en litte se 18

har kenne as ferstannige lju dy’t alle begryp ha. Want de measte minsken gripe noait nei de 19

pinne, en as se it dan in kear dogge, is it yn in hite hei. 20

4    Ut en troch berikke ús ek lûden fan minsken dy’t fine dat der fierstentemin Frysk yn ’e 21

krante stiet. Ik wit net oft dy groep dy’t dat fynt, grutter is as de groep dy’t anty-Fryske 22

lûden hearre lit. Nuver is dat dy har wol op alderlei plakken – yn tydskriften en op 23

gearkomsten – oppenearje, mar dat se har, in inkeling dêrlitten, mei dizze klacht nea 24

rjochtstreeks ta de krante rjochtsje. 25

5    In kollektive rop om mear Frysk, ûnderboud mei arguminten, hat ús noch nea berikt. Dat hat 26

my wolris fernuvere, om’t de measten dochs aardich mei de mûle en de pinne oer ’e wei  27
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kinne. Beskôgje se de krante as in natoerferskynsel dêr’t jo gjin ynfloed op ha kinne? Of, in 28

typysk Fryske trek, as in komplot, in gearspannen fan redakteuren dy’t it Frysk út de krante 29

keare wolle? 30

6    No, om dêrmei daliks ôf te weven: de krante is gjin komplot tsjin of foar it Frysk, mar in 31

bûnte samling fan ûnderwilens om de hûndert redakteuren, dy’t elk harren eigen yndividuele 32

ynbring ha, mei al har Hollânske lek en Fryske brek. Om’t de Ljouwerter yn syn 33

redaksjestatút fêstlein hat dat de krante in bysûndere ferantwurdlikheid hat foar de Fryske 34

taal en kultuer oer, binne der in tal soms al, soms net skriftlik fêstleine regels dy’t ien kear 35

yn de safolle tiid op redaksjegearkomsten wer tsjin it ljocht hâlden wurde. Mei oan de hân 36

fan ûntjouwingen yn de mienskip en lûden út de praktyk, wurde dy dan nei wat diskusje oer-37

en-wer al of net bysteld. 38

7    Dy lûden út de praktyk tendearje, dat mei dúdlik wêze, nei mear Hollânsk en minder Frysk. 39

En as der net mear tsjinoer stiet as in pear ferdwaalde klachten fan yn ’e regel âldere lêzers, 40

steane redakteuren dy’t it Frysk bêst stypje wolle – en wier, dy binne der genôch – al gau  41

mei lege hannen. De stipe fan de lêzersachterban is fan libbensbelang: de krante is, oars as 42

de omrop, in kommersjeel produkt. De wurden fan Sjoerd van der Schaaf, âld-haadredakteur 43

fan de Heerenveense Koerier, binne noch altyd aktueel: „De krante moat it earst fan syn  44

lêzers hawwe, foar’t de lêzers it fan him hawwe moatte.”  45

8    Ik wol der wol op wize dat it net sa is, sa’t him dat yn it slim fertekene ûnthâld fan âldere 46

lêzers fêstsetten hat, der der tsjintwurdich folle minder Frysk yn de krante stiet as eartiids. 47

De stikken binne wol koarter, dy ûntjouwing nei minder tekst en mear byld hat de krante 48

fansels, ûnder ynfloed fan de feroarjende tiid, wol trochmakke. Sawol sjoernalisten dy’t 49

leafst mar foar it faderlân wei skreaune, as lêzers dy’t net om de lingte male, as de ynhâld 50

mar nijsgjirrich genôch is, hawwe omstean leare moatten. De fêste Fryske side yn ’e 51

freedsbylage is út de histoarje oerbleaun, mar wa’t de kranten út dat griis ferline (de jierren 52

sechstich) der by pakt, sil sjen dat dy destiids folle faker Hollânsktalich wie as no. Sokken 53

as S.J. van der Molen en Jaap Kalma skreaune destiids meast yn it Hollânsk oer Fryske 54

ûnderwerpen. 55

9    Men kin sizze: sa’n side is in Frysk reservaat yn ’e krante; kin it Frysk net gewoan lyk 56

behannele wurde as it Hollânsk en yntegrearre wurde yn ’e rest fan de kranten en bylagen? 57

Dat soe ideaal wêze, mar dat hat in skaadkant. Om’t it in minderheidstaal is dy’t ek mar 58

troch in minderheid fan de redakteuren skreaun wurdt, is it gefaar grut dat dy der yn it 59

Hollânske geweld ûnderstrûpt en op in stuit sels ferdwynt. Sa’n reservaat biedt beskerming 60

en de plicht om dat yn stân te hâlden en miskien, wa wit, sels út te wreidzjen. Soms dogge 61

we dat al. 62

10    De ûnderwerpen op dy side beheine har oant no ta ta it gebiet fan de Fryske taal en kultuer. 63

Dat soe om my trochbrutsen wurde moatte: it Frysk soe foar alle sektoaren en domeinen 64

brûkt wurde moatte, yn ’e krante. It is net iens in ideaal: it heart foar in taal normaal te 65

wêzen.66

11    Dat ik de hannen dêr dochs net sa maklik foar op elkoar krij, is oan ien kant wol te begripen. 67

Los fan it útjouwersbelang ha ek de yndividuele redakteuren der belang by dat it boadskip  68

dat se oerbringe moatte, troch safolle mooglik lêzers ferstien wurdt, en as út lêzers- 69

ûndersiken dan bliken docht dat mear as de helte – it lêste ûndersyk skommele sels om de 70

tachtich persint – gjin bek op it Frysk sette wol, dan is de kar gau makke. 71

12    Oan de oare kant hâld ik altyd mar út dat as in ûnderwerp in lêzer ynteressearret, dy wol oer 72

de taaldrompel hinnestapt. Der is dan wol in ‘mits’ by. Sa’n stik moat wol tagonklik en  73

lêsber skreaun wêze – en dat is in keunst dy’t in protte skribinten dy’t har fan it Frysk 74

betsjinje, spitigernôch net yn ’e macht ha.  75

Einde 
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