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A ntwoorden

Tekst 2 De veranderlijkheid van de historische waarheid
In een goede samenvatting (maximumscore 23 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 5
(algemene ontwikkeling / aanleiding)
20  • afgelopen jaren zijn in verschillende landen correcties aangebracht op bestaande beelden
van de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog / overal tonen geëngageerde
historici aan dat beeld van jongste verleden eenzijdig is
• dat leidt tot hevig debat
Maximumscore 4
(ontstaan historische beelden en verloop acceptatieproces)
21  • beelden ontstaan als ze gebaseerd zijn op waarachtige verhalen
• wat waarachtig is wordt voor waar gehouden
• wat eenmaal door lotgenoten voor waar is geaccepteerd, wordt door volgende generaties
overgenomen
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Maximumscore 1
(factor die geen rol speelt)
22  • beelden worden niet zomaar gewijzigd met een generatiewisseling

1

Maximumscore 9
(factoren of processen die een rol spelen bij een beeldwisseling)
23  • beelden wisselen / worden bijgesteld / genuanceerd / gecorrigeerd

1

• door ‘overweldigende’ momenten die tot een omslag in denken / tot nuancering van denken

/ een omslag in gevoelens leiden

2

• door een grotere afstand in tijd waarbij nieuwe feiten kunnen worden ontdekt, oude feiten

(door een nieuwe wetenschappelijke methodologie) in een nieuwe context kunnen worden
geplaatst, belemmeringen voor onderzoek worden weggenomen
• door een wisseling van de (politieke, ideologische, intellectuele) macht
Maximumscore 4
(conclusies)
24  • (historische) waarheid is klaarblijkelijk/dus verstrengeld met (intellectuele, politieke,
ideologische) macht
• waarheid omtrent het verleden is (dus) betrekkelijk
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Indien: wat voor waar wordt gehouden wordt (steeds) vervangen door een nieuwe waarheid

1

Indien: wat eerst geloofwaardig/waar lijkt voor de ene generatie, kan voor een andere
generatie ongeloofwaardig/niet-waar lijken

1
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25 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

26 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
Voor de eerste overschrijding met 19 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

noot 1

Bij positie 25 en 26 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Schematisch:
190 - 209: 0 scorepunten aftrek;
210 - 214: 2 scorepunten aftrek;
215 - 219: 4 scorepunten aftrek;
220 - 224: 6 scorepunten aftrek;
225 - 229: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
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