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Dit voorbeeldexamen bestaat uit 33 vragen bij vier teksten. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 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, wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
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Tekst 1  Grenzeloze literatuur 
 
De tekst kan onderverdeeld worden in drie delen die met de volgende 
omschrijvingen kunnen worden aangeduid:  
deel 1: Recente ontwikkelingen op het gebied van de literatuur  
deel 2: Achtergronden bij deze ontwikkelingen  
deel 3: Huidige literatuuropvattingen en bezwaren daartegen  

1p 1 Bij welke alinea begint deel 2, dat met de omschrijving ‘Achtergronden bij 
deze ontwikkelingen’ kan worden aangeduid?  

1p 2 Bij welke alinea begint deel 3, dat met de omschrijving ‘Huidige 
literatuuropvattingen en bezwaren daartegen’ kan worden aangeduid?  
 
In alinea 1 wordt de grensvervaging tussen hoge en lage literatuur aan de 
orde gesteld. 

3p 3 Welke drie mogelijke verklaringen voor deze ontwikkeling kunnen uit het 
tekstgedeelte van alinea 1 tot en met 3 worden afgeleid?  
 
Alinea 2 maakt melding van een verschuivende voorkeur bij de 
gemiddelde boekenliefhebber. Voor een deel heeft deze verschuiving 
betrekking op non-fictie, zoals schrijversbiografieën.  

2p 4 Welke overeenkomst is er tussen deze recentelijk ontstane belangstelling 
voor biografieën en de veranderde visie in de literatuurwetenschap, gelet 
op alinea 2 tot en met 5? Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
 
Tot en met de jaren zeventig heerste aan de universiteiten de opvatting 
dat een literaire tekst ‘fictioneel + waardevol’ dient te zijn. (alinea 6) 

1p 5 Welke in het tekstgedeelte van alinea 7 tot en met 10 genoemde opvatting 
staat op gespannen voet met het idee dat literatuur puur fictioneel zou 
zijn? 

1p 6 Welke in het tekstgedeelte van alinea 7 tot en met 13 genoemde opvatting 
staat op gespannen voet met het idee dat literatuur waardevol is?  
 

2p 7 Vat het standpunt samen dat blijkens alinea 8 en 9 in de tekst wordt 
ingenomen inzake de verantwoordelijkheid van de schrijver voor zijn 
literaire scheppingen. Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden.  
 
Een schrijver kan gebruikmaken van verschillende soorten argumenten, 
zoals een argument op basis van: algemene normen en waarden, 
autoriteit, een emotie, een gevolg, een vergelijking, een voorbeeld, of 
ervaring. 

1p 8 Welk van bovengenoemde soorten argumenten wordt gehanteerd in de 
zin: “Zo noemde hij het verkeerd als een schrijver die zich voor belediging 
moet verantwoorden in een rechtszaak, zich verdedigt door te stellen: ‘Dat 
heb ik niet gezegd, maar een van mijn personages.’”? (alinea 7) 
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1p 9 Welk van bovengenoemde soorten argumenten wordt gehanteerd in de 
zin: “De schrijver zou wel heel erg in zijn vrijheid beknot worden als hij 
zich bij iedere uiting van zijn romanfiguren moest afvragen: ‘Kan ik dat wel 
helemaal voor mijn verantwoording nemen?’” (alinea 8) 
 

1p 10 Welk van bovengenoemde typen argument wordt gehanteerd in de zin:  
“Op dit soort vragen is al zo’n 2400 jaar geleden door Aristoteles afdoend 
antwoord gegeven.”? (alinea 11) 
 
Een schrijver kan, als retorisch middel, eerst toegeven dat in het 
standpunt van een ander (misschien) iets waars steekt, om dit standpunt 
vervolgens toch af te zwakken of te weerleggen.  

1p 11 Welke twee alinea’s zijn opgebouwd volgens dit patroon?  
A alinea 9 en 12 
B alinea 9 en 16 
C alinea 12 en 14 
D alinea 14 en 16  
 
In alinea 13 wordt gesproken over het “postmoderne denken”. 

3p 12 Vat in maximaal 20 woorden samen wat volgens de tekst de postmoderne 
opvatting inzake fictie en de lezer inhoudt en welke logische consequentie 
dit heeft. 
 

2p 13 Geef de twee argumenten uit het tekstgedeelte van alinea 14 tot en met 
16 waarmee de tekst de postmoderne opvatting inzake fictie weerspreekt.  
 
Het standpunt van professor Kuitert dat literatuur niet meer gesubsidieerd 
zou moeten worden, wordt in de tekst becommentarieerd met: “Daarmee 
kiest mevrouw Kuitert wel erg onverbloemd voor de smaak van de massa 
en neemt ze blijkbaar voor lief dat met name dichtbundels dan niet meer 
uitgegeven kunnen worden.” (alinea 18) 

1p 14 Welk standpunt van de auteur ten aanzien van de smaak van de massa 
kun je uit deze bewering afleiden?  

1p 15 Welk standpunt van de auteur ten aanzien van poëzie kun je uit deze 
bewering afleiden?  
 

2p 16 Welke positieve invloed heeft, blijkens alinea 22, de ‘hogere’ literatuur op 
onze beleving van de werkelijkheid? Gebruik voor je antwoord maximaal 
15 woorden.  
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1p 17 Welke van onderstaande zinnen vat het beste de boodschap samen van 
de tekst ‘Grenzeloze literatuur’?  
A De literatuur wordt bedreigd door de grensvervaging tussen fictie en 

non-fictie en door de postmoderne opvatting dat er geen verschil is 
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ literatuur. 

B De traditionele aandacht voor literatuur en het literaire werk zelf heeft 
ten onrechte plaatsgemaakt voor aandacht voor de schrijver zelf en 
voor de non-fictionele context. 

C ‘Hoge’ literatuur valt, ondanks de postmoderne miskenning ervan, 
inhoudelijk toch te onderscheiden van lectuur en ook biedt ze dieper 
inzicht in de werkelijkheid dan non-fictie. 

D Nieuwe visies in de literatuurwetenschap en de aandacht voor 
autobiografische aspecten leiden tot verkeerde opvattingen 
aangaande het karakter van literatuur. 

 
De titel van de tekst, ‘Grenzeloze literatuur’, kan op verschillende 
manieren uitgelegd worden.  

2p 18 Kies uit onderstaande mogelijkheden de twee interpretaties van de titel 
die, gelet op de strekking van de gehele tekst, het meest voor de hand 
liggen: 
1 De traditionele afbakeningen tussen hoge en lage literatuur, fictie en 

non-fictie zijn aan het verdwijnen. 
2 Echte kwaliteitsliteratuur heeft waarde over alle taal- en landsgrenzen 

heen. 
3 Literatuur staat een onbeperkte hoeveelheid gelijkwaardige 

interpretaties toe. 
4 Literatuur biedt de lezer ruime mogelijkheden om de wereld te 

ontdekken. 
5 Literatuur biedt vermaak, waardoor je als lezer even ontsnapt aan de 

beperkingen van de dagelijkse werkelijkheid. 
 

1p 19 Welk van onderstaande vragen uit de tekst hoeft niet beantwoord te 
worden in een inhoudelijke samenvatting van ‘Grenzeloze literatuur’?  
A Waar komen deze verschuivingen en grensvervagingen vandaan? 

(regels 23-24) 
B Wat zijn die ideeën en wat valt er tegenin te brengen? (regels 86-87) 
C Kunnen we dan niet met meer winst filosofische of historische boeken 

lezen? (regels 135-137) 
D Waar komt dan die plotselinge twijfel aan een zinvolle strekking van 

literaire werken vandaan? (regels 159-161) 
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tekstfragment 1 
 
(1) Professor Thomas Vaessens gelooft dat er een eind aan de 
leeslampcultuur is gekomen en dat het hoog tijd wordt om vanachter de 
stapel Moeilijke Boeken tevoorschijn te kruipen en de aankomende 
neerlandicus – die geen onderscheid meer maakt tussen musical en 
opera of Beethoven en popmuziek – op een minder intimiderende wijze te 
benaderen. Wat houdt de nieuwe aanpak van Vaessens en zijn 
academische geestverwanten in? 
(2) “De vraag is: waar begin je mee?”, antwoordt hij. “Ik zou zeggen: niet 
met de literatuurgeschiedenis. Die leert dat je een tekst pas goed begrijpt 
als je de literaire context ervan kent. Dat werkt intimiderend, want een 
beginnende student kent die context niet. Literatuuronderwijs begint wat 
mij betreft dus bij de bouwstenen van de literatuurgeschiedenis: 
afzonderlijke teksten, die ik samen met studenten bestudeer op wat ze 
voor hen, vandaag, nog betekenen kunnen.” 
(3) De ouderwetse voorstelling van de literatuur als een piramide, met een 
brede onderlaag van amusementslectuur en een kleine top van kwalitatief 
hoogwaardige literatuur, zou volgens Vaessens niet langer volstaan. 
Carel Peeters serveerde dit denkbeeld vorige week in VN af als ‘wishful 
thinking’ en de vrucht van een doorgeslagen postmodernisme. “Ik was niet 
ingenomen met die reactie”, zegt Vaessens fel.  
 

naar: Hans Hoenjet, ‘Het is verwonderlijk dat literatuur nog zo leeft’, 
interview met Thomas Vaessens,  
uit: HP/De Tijd, 24 februari 2006 

 
 

1p 20 Ontleen aan tekstfragment 1 een reden waarom Vaessens geen 
voorstander zal zijn van een literaire canon voor het onderwijs zoals 
genoemd in ‘Grenzeloze literatuur’, alinea 20.  
 
Professor Vaessens kiest met zijn studenten een benadering die een 
zekere overeenkomst vertoont met de benadering van de 
literatuurwetenschap in de jaren ’70.  

1p 21 Om welke overeenkomst gaat het? 
1p 22 Wat is de centrale vraag in de benadering van Vaessens?  
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Tekst 2  De heilloze weg van het CPB 
 
Met het stellen van een vraag kan een auteur verschillende bedoelingen 
hebben.  

1p 23 Wat is de bedoeling van de vraag op het einde van alinea 2? 
De bedoeling hiervan is de lezer duidelijk te maken  
A dat de redenering van het CPB niet geheel onlogisch lijkt.  
B hoe oneerlijk het voorstel van het CPB in wezen is.  
C waarom de analyse van het CPB te eenvoudig in elkaar zit. 
D welk onderwerp in het vervolg van de tekst centraal staat.  
 

3p 24 Wat is het belangrijkste verschil tussen het voorstel over de zorgkosten 
dat de nieuwe regering in 2012 deed en het voorstel van het CPB?  
Baseer je antwoord op de alinea’s 1 tot en met 3 en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

2p 25 Uit alinea 3 kan een overeenkomst worden afgeleid tussen het voorstel 
over de zorgkosten dat de nieuwe regering in 2012 deed en het voorstel 
van het CPB.  

  Benoem die overeenkomst. Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 
woorden.  
 
In alinea 3 tot en met 5 komen bezwaren van verschillende aard tegen het 
standpunt van het CPB aan de orde. 

4p 26 Formuleer in eigen woorden de drie belangrijkste bezwaren. Gebruik voor 
je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
 

1p 27 Hoe kan de functie van alinea 4 het beste worden benoemd? 
A conclusie 
B oplossing 
C toegeving 
D voorwaarde 
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1p 28 Wat is de hoofdvraag waarop de tekst ‘De heilloze weg van het CPB’ een 

antwoord probeert te geven?  
A Waarom is het een slecht idee om de hoogte van de zorgpremie 

variabel te maken? 
B Waarom is het tijdstip waarop het CPB de discussie over de 

zorgpremie begon, ondoordacht?  
C Welke voor- en nadelen heeft het voorstel van het CPB om de zorg 

betaalbaar te houden? 
D Wie kan uiteindelijk worden verweten dat onze welvaart zo 

nadrukkelijk op het spel staat?  
 
 
tekstfragment 2 
 
Hoeveel mag een behandeling kosten? 
 
Hoe gaan wij de zorg betaalbaar houden? Dat is de vraag die beantwoord 
moet worden de komende tijd. We zullen er niet aan ontkomen om een 
open en eerlijke ethische discussie te starten over de kosten en 
opbrengsten van bepaalde behandelingen. De waarde van een 
mensenleven is niet in geld uit te drukken, maar wat moeten we doen als 
het bedrag daarvoor simpelweg niet meer opgebracht kan worden? 
 
In navolging van landen als Engeland zal de vraag gesteld moeten 
worden wat de maximale vergoeding moet zijn voor een behandeling, 
gelet op de kwaliteitsverbetering van het leven die ermee geboekt wordt. 
Dit betekent dat er in de toekomst soms nee verkocht wordt als een 
patiënt vraagt om vergoeding van een dure maar relatief zinloze 
behandeling. De discussie zal zich dan niet toespitsen op het toevoegen 
van dagen aan het leven maar het toevoegen van leven aan de dagen. 
 

naar: Jarico Vos, voorzitter van de jongerenorganisatie Vrijheid en 
Democratie  
uit: de Volkskrant, 14 januari 2013 

 
 
In tekstfragment 2 wordt voorgesteld om de betaalbaarheid van de zorg 
afhankelijk te maken van een aspect dat in de hoofdtekst niet aan de orde 
is geweest.  

2p 29 Welk punt van discussie voegt fragment 2 daarmee toe aan de voorstellen 
die in de hoofdtekst aan de orde komen? Gebruik voor je antwoord niet 
meer dan 20 woorden. 
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Tekst 3  Breinmythes 

 
 

6p 30 Vat de column ‘Breinmythes’ samen in maximaal 50 woorden, in het licht 
van het genoemde onderzoek. 
 
 
 

Tekst 4  Stemmen voor de Tweede Kamer 
 
“Toch slaagt dat handjevol elkaar omhoog helpende mensen erin te doen 
alsof ze ons allemaal vertegenwoordigen.” (regels 20-23) 

1p 31 Welke van onderstaande redenen geeft het beste weer hoe dat volgens 
de tekst komt?  
Dat komt doordat 
A ze hun cliché-meningen vaak via de media kenbaar maken. 
B ze hun opvattingen steeds op een vlotte manier herformuleren. 
C ze in de media volop discussiëren met kiezers.  
D ze zaken bespreken die het volk bezighouden.  
 
In de tekst ‘Stemmen voor de Tweede Kamer’ wordt een duidelijk 
standpunt ingenomen ten aanzien van het uitbrengen van een stem bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

6p 32 Vat de bijbehorende argumentatie in alinea 3 en 4 samen door het 
onderstaande schema aan te vullen. 
 
hoofdstandpunt: stemmen zonder zeggenschap over coalitievorming is 
zinloos/niet goed 
 
argument:  
 

tegenargument:  
 

weerlegging:  
   want 

onderbouwing:  
      

onderbouwing 1:  
onderbouwing 2:  

 
conclusie: dus we moeten kunnen stemmen over coalitievorming 
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1p 33 Door welke van onderstaande omschrijvingen wordt de houding van de 
auteur tegenover het door haar behandelde onderwerp het beste 
getypeerd? 
A afwijzend, maar berustend 
B kritisch en strijdlustig 
C moedeloos, maar relativerend 
D nuchter en opstandig 
 
 

einde  


