Eindexamen vwo Fries 2014-I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt.

Tekst 1 Fryslân: it bêste lân of it bêste merk fan d’ ierde?
1

D

2

D

3

A

4

maximumscore 1
De twadde sin jout in foarbyld (fan in ienrjochtingsmonolooch / wat yn de
earste sin beweard wurdt).

5

maximumscore 2
• “beropsmjittige pessimisten” (r. 63-64) en
• “soere (sechtigers)” (r. 67)

1
1

6

maximumscore 1
De kearn fan it goede antwurd moat wêze:
De deputearre wol tefoaren komme dat it projekt KH2018 mei
folksnasjonalisme ferbûn wurdt.

7

maximumscore 2
• stedsfernijing, kulturele ynnovaasje, ekonomyske groei en
oanhâldende imagoferbettering (r.103-106)
• keunst, kultuer en identiteit as belangrike ynstruminten by it yn de merk
setten fan de eigen stêd of regio foar mooglike toeristen, bedriuwen en
ynvestearders (r.109-113)

8

havovwo.nl

1

1

maximumscore 1
De kearn fan it goede antwurd moat wêze:
Nee, want hy is dêr skeptysk oer, omdat er seit dat de langetermyneffekten
foar elke stêd en regio wer oars binne (r. 98-100).
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maximumscore 2
− Earder wie it rjochte op de Friezen sels / in eksklusive saak foar
folksgenoaten, no is it (ek) rjochte op de wrâld bûten Fryslân / in
middel om de oandacht op in konkurrearjende wrâldmerk te lûken.
− Earder wienen de inisjatyfnimmers/oanjagers (út de rûnte fan)
boargerlike yntellektuelen, no binne it ûndernimmers (in Club
Diplomatique mei in ambassadeursfunksje yn de regio).
− Earder wie it (rjochte op) it klassike nasjonalisme, no is it basearre op
(merktermen foar) ‘nation branding’.
as trije tsjinstellingen goed binne
as twa tsjinstellingen goed binne
as minder as twa antwurden goed binne

10

2
1
0

maximumscore 3
De kearn fan it goede antwurd moat wêze:
• It gie earder mear om de promoasje fan de besteande sterke regionale
identiteit / om de promoasje fan lânskip, rekreaasje en sport,
• mar dy hat in nochal iensidich karakter
• No giet it mear om it nei foaren skowen fan oare winsklike
eigenskippen dy’t Fryslân besitte wol

11

maximumscore 1
Ferskillen tusken minsken (yn taal, folksaard en breawinning) wurde lytser
/ nivellearring.

12

maximumscore 2
De kearn fan it goede antwurd moat wêze:
• Se hat útlein wêrom’t neffens har meidwaan oan de ‘global ratrace’ net
nedich is, mar
• docht fia de Koöperaasje wol mei oan in (dwylsinnige)
stêdekompetysje en in fermerkingsproses dy’t de Fryske identiteit
werombringe wol ta algemienheden / docht oan de
KH2018-kompetysje mei

1
1
1

1

1

Opmerking
As foar in goed antwurd mear as 51 wurden brûkt binne 1 skoarepunt yn
mindering bringe.
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13

maximumscore 1
alinea 6

14

maximumscore 1
alinea 12

15

maximumscore 2
• It bêste lân fan d’ ierde
• “Identiteit is by einsluten wat persoanliks dat him net yn merktermen
uterje lit.” (r. 256-258)

16

1
1

A

Tekst 2 De held moat weromkomme
17

D

18

maximumscore 1
“Ferhalen as … wêze moat.” (r. 35-38)

19

A

20

A

21

C

22

maximumscore 2
− Stelling: “Faaks waard ... mear fan.” (r. 59-62)
− Argumint: “Nederlân siet ... de slavernij.” (r. 63-64)
− Subargumint: “Okkerlêsten waard ... slaven hienen.” (r. 65-69)
− Konklúzje: “Al dy ... en skandaal.” (r. 69-71)
as fjouwer antwurden goed binne
as trije antwurden goed binne
as minder as trije antwurden goed binne
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23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 Nederlân hat meidien oan de slavehannel/slavernij.
2 Nederlân hat Yndoneziërs fermoarde.
3 Nederlânske prysters hawwe dingen dien dy’t it deiljocht net ferneare
koenen.
as trije foarbylden goed binne
as twa foarbylden goed binne
as minder as twa foarbylden goed binne

24

maximumscore 1
“(moatte we dochs net fêststelle) dat Jan ... ferlyn libbe?” (r. 128-130)

25

C

26

maximumscore 2
De kearn fan in goed antwurd moat wêze:
• Der wurdt net mear sjoen nei it mienskiplik ferline / nei de (eigen)
identiteit fan de Nederlanners mei-inoar,
• mar nei dy fan yndividuele persoanen / nei de persoanlike identiteit

27

2
1
0

1
1

maximumscore 1
De kearn fan in goed antwurd moat wêze:
Omdat net (mear) it mienskiplike ferline, mar (earder) it yndividu as
wichtich sjoen wurdt. (r. 153-157)
Opmerking
Goed rekkene wurde mei ek: Omdat men in ôfkear fan nasjonalisme
(r. 140) / it bûtensluten fan ymmigranten hat. (r. 148-149)

28

29

30

havovwo.nl

maximumscore 2
De kearn fan in goed antwurd moat wêze:
• Minsken wolle grutsk wêze kinne op it faderlânske ferline
• Minsken skamje har as der wurden en dieden binne dêr’t se net grutsk
op wêze kinne (en meitsje dêrom eksuses)
maximumscore 2
• Nee,
• omdat er de seehelden Tromp, De Ruyter en Piet Hein foarbylden fan
moed en ûndernimmingslust neamt

1
1

1
1

D
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31

maximumscore 1
De kearn fan in goed antwurd moat wêze:
Der is net folle belangstelling foar de helden yn de literatuer / it begryp
‘held’ is yn wearde sakke.

32

maximumscore 1
1 en 2

33

maximumscore 1
3

34

maximumscore 1
De kearn fan in goed antwurd moat wêze:
Omdat se ferballe/feroardiele/bekritisearre binne.
Opmerking
Goed rekkene wurde mei ek: Omdat der ek (nochal wat) negative dingen
oer harren te fertellen binne.

35

B

36

A

Bronvermeldingen
tekst 1

nei: Richard de Boer, de Moanne, nûmer 4, maaie 2012

tekst 2

nei: Martin Sommer, de Volkskrant, 29 septimber 2012
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