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Tekst 1 

Ik was, dus ik ben 

Laten we in het hiervoormaals geloven 

(1) Ik heb een oud hondje, Binkie. Hij 
is blind. Hij kan zich alleen maar red-
den door in twee tijden te leven. Als 
hij van zijn mand naar de etensbak 
loopt, leeft hij in het heden van zijn 5 

honger en in het verleden van toen hij 
nog kon zien. Hij kan zijn etensbak 
vinden en overleven dankzij het feit 
dat hij zijn verleden actief maakt.  
(2) In principe zijn wij mensen net als 10 

Binkie afhankelijk van het verleden 
om te overleven. We zijn allemaal 
blind en varen op ons verleden om 
voort te kunnen. Elke handeling die 
we uitvoeren, heeft een vracht aan 15 

geschiedenis achter zich. Dat geldt 
voor de allerkleinste dingen, zoals de 
beweging van een vork naar de 
mond, maar ook voor de grotere zoals 
het luisteren naar een symfonie van 20 

Stravinski, die we alleen kunnen 
appreciëren, omdat er een verleden 
van luisteren naar steeds moeilijker 
muziek aan vooraf is gegaan. Wat 
voor ons persoonlijk leven geldt, geldt 25 

des te sterker voor het collectieve 
verleden. Aan onze hap eten op een 
vork is een beschavingsgeschiedenis 
van eeuwen voorafgegaan. Niets 
bestaat zonder een geschiedenis.  30 

(3) Dat wil niet zeggen dat iedereen 
zich dit ook realiseert. Als bijvoor-
beeld voetbalhooligans tribunes van 
het Feyenoordstadion slopen, 
beseffen ze niet dat ze daarmee een 35 

monument van voetbalhistorie ver-
woesten. Het historisch besef is geen 
vanzelfsprekendheid. Wanneer ont-
staat het historisch besef eigenlijk? 
(4) In een interessant essay in NRC 40 

Handelsblad van 29 augustus 2009 

schrijft Hans Goedkoop dat het goed 
gaat met het historisch besef in 
Nederland. Er waren de afgelopen 
jaren veel jammerklachten over een 45 

gebrek aan historische belangstelling. 
Goedkoop meent dat daarmee het 
historisch besef niet in het geding 
komt. De klachten over de teloorgang 
ervan berusten dus nergens op. “Wij 50 

zoeken naar de bril die al een hele 
tijd op onze neus staat”, zegt hij.  
(5) Kun je met een bril op blind zijn? 
Ik ben bang van wel. Natuurlijk gaat 
het goed met de verkoop- en kijk-55 

cijfers voor historie. Daar ben ik ook 
echt blij mee. Het is grandioos dat 
een programma als Andere tijden zo 
goed bekeken wordt en bekroond is. 
Ik ben er blij om dat Geert Mak in de 60 

top 10 van bestverkopende schrijvers 
staat. Het stemt tevreden dat vanuit 
de regering een opdracht is gekomen 
de geschiedeniscanon voor de basis-
scholen samen te stellen. Zelfs een 65 

Nationaal Historisch Museum zal er 
eindelijk komen na een historie van 
meer dan twee eeuwen mislukte 
pogingen er een te stichten.1) 
(6) Mooi, mooi, werkelijk waar. Maar 70 

wat staat daar tegenover? 
Desinteresse, kneutergeschiedenis, 
oplichting, verkitsching van de histo-
rie, geschiedenis als pretpark en 
kermisattractie. Ik kan niet meedoen 75 

met het gejuich over de opbloei van 
de historische belangstelling, omdat 
ik tegenwoordig zoveel veinzerij zie. 
De geschiedschrijving van de historie 
heeft een roddelgehalte gekregen, de 80 

tocht naar het verleden staat gelijk 
aan ramptoerisme, de historische 

- 1 -



Eindexamen vwo  Nederlands  2013-I
havovwo.nl

havovwo.nl examen-cd.nl

sensatie van Johan Huizinga2) is 
sensatiezucht geworden. 
(7) Moeten we soms blij zijn met de 85 

glossy Maarten! waarin Maarten van 
Rossem3) zijn nattevingermeningen 
verkondigt? Moeten we blij zijn om de 
‘Nacht van de Geschiedenis’ met een 
‘War Room’, historische games, 90 

ouderwets bingo en forensisch 
onderzoek naar de very cold case 
Willem van Oranje? Er moet vooral 
geëxperimenteerd worden met het 
buiten academische kringen brengen 95 

van de geschiedenis. Dat is nood-
zaak, maar dat hoeft niet tot ranzig-
heid te leiden.  
(8) Ik geef u nog wat voorbeelden van 
wat ik – met excuus aan Huizinga – 100 

de historische sensatiezucht noem. 
De serieuze geschiedbeoefening 
wordt bijvoorbeeld omgevormd naar 
de behoefte van de massa. Toen de 
studie van Cees Fasseur over Juliana 105 

en Bernhard verscheen, ging alle 
aandacht bij de besprekingen naar de 
sensationele elementen en niet naar 
het historisch belang ervan. De studie 
van Fasseur werd getransformeerd 110 

tot een nummer van de Privé. Een 
ander voorbeeld is de treurigmakende 
voorgeschiedenis van het nationale 
museum. Wat een rots in de branding 
had moeten zijn, lijkt een nieuw pret-115 

park te worden.  
(9) Gaat het goed met het historisch 
besef in Nederland? Het is maar wat 
je onder historisch besef verstaat. 
Laten we daar nu eens beter naar 120 

kijken. Ik denk dat we er goed aan 
doen een verschil te maken tussen 
herinnering en geschiedenis. Mijn 
hondje heeft herinneringen, maar hij 
kan er geen geschiedenis van maken. 125 

Hij kan de herinneringen wel uiten 
door te gaan kwispelen als hij een 
oude bekende ruikt. Herinneren is 

voor mens en dier, geschiedenis voor 
de mens.  130 

(10) Een kind moet door 
geschiedenisonderwijs gaan beseffen 
dat de ontdekking van de werking van 
de bliksem, de uitvinding van de 
elektrische stroom en de gloeilamp na 135 

elkaar moeten hebben plaats-
gevonden. Een cultuur met een 
ontwikkeld historisch besef is erop 
gericht historische monumenten te 
behouden, zelfs als ze hun functie 140 

verloren hebben. Er is een gezamen-
lijk programma voor het behoud van 
erfgoed. Landschappen worden in 
hun historische dimensie bekeken 
voordat er een snelweg of spoorlijn 145 

doorheen getrokken wordt. In een 
dergelijke cultuur is de canon vanzelf-
sprekend. Een historisch museum 
wordt daar niet gemythologiseerd. In 
een dergelijke cultuur zijn 150 

bibliotheken bewaarders van 
historisch drukwerk en zijn musea 
schatbewaarders van de visuele 
erfenis.  
(11) Waar het om gaat, is de erken-155 

ning en waardering van de historische 
dimensie die aan alles kleeft. Dat is 
iets anders dan herinnering, het is 
niet iets wat een mens automatisch 
ziet, het moet wel degelijk aangeleerd 160 

worden. Maar het is wel iets wat 
gemakkelijk aan te leren valt, omdat 
het in een natuurlijke loop der dingen 
ligt. Zelfs een kind van tien jaar voelt 
dat het in zichzelf het kind van vijf 165 

jaar meesleept en zo kan het ook 
begrijpen dat voorwerpen, gebouwen, 
straten en steden een geschiedenis in 
zichzelf meedragen. 
(12) Johan Huizinga heeft de 170 

historische sensatie beschreven. Die 
wordt vaak aangehaald op een wat 
gemakzuchtige manier, als de 
ontroering die een onderzoeker kan  
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aangrijpen als hij iets nieuws of bij-175 

zonders uit het verleden voor ogen 
krijgt. Maar Huizinga bedoelde een 
heel specifiek moment van samen-
smelten van subject en object, heden 
en verleden, in de historische sen-180 

satie. Die sensatie was de aanleiding 
om te gaan schrijven en tot histo-
rische inzichten te komen. De histo-
rische sensatie gaat vooraf aan het 
historisch besef en is een omslag-185 

punt. Iedereen in elke gemeenschap 
kan via die sensatie tot historisch 
inzicht komen. Die omslag is nodig 
om historie voortaan als een deel van 
het dagelijks leven te beschouwen. 190 

Nadien is het niet meer mogelijk 
onhistorisch te kijken.  
(13) Zolang er in een cultuur alleen 
herinneringen zijn, is er nog geen 
sprake van historisch denken. Maar 195 

er kan zich een collectieve omslag 
voordoen. Men moet zich die omslag 
zo voorstellen, dat er een wending 
naar het verleden kan komen die niet 
alleen de geleerden en geletterden 200 

betreft, maar die ook doordringt in de 
hoofden van burgers en boeren. De 
mensen leefden daarvoor tussen en 
met de geschiedenis, maar die had 
nog geen naam gekregen. Die hoorde 205 

nog gewoon bij het leven van alledag. 
Tot er iemand kwam die wees op dat 
wat er kleefde aan een voorwerp of 
een gebouw. Het gewone ding werd 
een ‘ding van herinnering’, het kreeg 210 

een symbolische lading. Een oude 
wandelstok werd ‘het stokske van 
Van Oldenbarnevelt’. Een 
beschadiging in een verweerde muur 
werd aangewezen als de plaats waar 215 

de kogel in de muur gegaan was, 

nadat hij Willem van Oranje dodelijk 
verwond had. Aan de materie werd 
devotie toegekend.  
(14) Historisch besef heeft met de 220 

waarden van het leven zelf te maken. 
Wie geen verleden heeft, heeft ook 
geen toekomst. Waar niet meer aan 
gedacht wordt, bestaat niet meer. 
Voor mij zou het leven te droevig zijn, 225 

als alles wat vóór mij bestaan heeft 
geen deel meer had aan het heden. 
Het historisch besef is een ode aan 
het voorgeslacht, dat eerst de paden 
en daarna de wegen aanlegde, het 230 

alfabet uitvond, de scholen opende, 
de boeken schreef en drukte, het 
water in de huizen bracht, het kunst-
licht maakte. Huizinga was een 
optimist: hij geloofde in de mogelijk-235 

heid om het verleden te ‘denken’ in 
het heden. In de historische sensatie 
zijn ze beide aanwezig.  
(15) Velen geloven niet meer in een 
hiernamaals. Laten we dan in een 240 

hiervoormaals geloven. Dat is niet 
moeilijk. De tekenen van het verleden 
zijn overal zichtbaar. We hoeven 
maar om ons heen te kijken. We 
kunnen de onttoverde wereld her-245 

toveren door het verleden te zien. 
Mijn hondje maakt gebruik van zijn 
herinnering, anders kan hij niet over-
leven. Wij zijn allemaal afhankelijk 
van het verleden om te overleven, we 250 

varen op ons verleden om voort te 
kunnen. Laten we in onze huidige 
maatschappij vaker proberen om 
verleden en heden te laten samen-
smelten, het is onze enige over-255 

levingskans als we er zelf niet meer 
zijn.
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noot 1 Op 7 juni 2011, dus ruim anderhalf jaar na publicatie van deze tekst, werd bekend dat 
de subsidiëring voor de oprichting van een Nationaal Historisch Museum zou worden 
stopgezet. 

noot 2 Johan Huizinga (1872-1945) was vanaf 1915 hoogleraar Algemene Geschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Hier schreef hij het boek waarmee hij wereldfaam verwierf: 
Herfsttij der Middeleeuwen. 

noot 3 Maarten van Rossem is een bekend historicus en commentator op radio en televisie. 
In 2008 richtte hij zijn eigen tijdschrift Maarten! op. 

naar: Marita Mathijsen, ingekorte versie van de Huizingalezing in de Leidse  
 Pieterskerk, uitgesproken op 18 december 2009 

uit:  NRC Handelsblad, Opinie&Debat, 18 & 19 december 2009 
Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse  
Letterkunde en columnist van NRC Handelsblad.  
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Tekst 1  Ik was, dus ik ben 

Een schrijver kan in de inleiding van een tekst op verschillende manieren 
de aandacht van de lezers proberen te trekken.  

1p 1 Welk van onderstaande middelen wordt in de inleiding van de tekst  
‘Ik was, dus ik ben’ vooral gebruikt?  
A bij de actualiteit aansluiten 
B een grappige toonzetting hanteren  
C een onverwachte vergelijking maken  
D een prikkelende stelling poneren 
E het belang van het onderwerp benadrukken 

De tekst ‘Ik was, dus ik ben’ kan door middel van onderstaande kopjes in 
vijf opeenvolgende delen worden onderverdeeld: 
deel 1: De betekenis van het verleden 
deel 2: Belangstelling voor het verleden 
deel 3: Oppervlakkige belangstelling 
deel 4: Historisch besef versus herinnering 
deel 5: De noodzaak van historisch besef 

1p 2 Bij welke alinea begint deel 2, ‘Belangstelling voor het verleden’? 
1p 3 Bij welke alinea begint deel 4, ‘Historisch besef versus herinnering’?  
1p 4 Bij welke alinea begint deel 5, ‘De noodzaak van historisch besef’?   

In alinea 3 wordt geconcludeerd: “Het historisch besef is geen 
vanzelfsprekendheid.” (regels 37-38)  
Een kritische lezer kan zich afvragen of het gerechtvaardigd is om deze 
conclusie te trekken.  

1p 5 Wat voor drogredenering kan de kritische lezer zien in alinea 3?  
A cirkelredenering 
B onjuist oorzakelijk verband 
C overhaaste generalisatie 
D verschuiven van de bewijslast  

“Kun je met een bril op blind zijn? Ik ben bang van wel.” (regels 53-54) 
1p 6 Welke van onderstaande beweringen geeft de strekking van deze 

passage het beste weer? 
Met deze passage wordt aangegeven 
A dat Goedkoop blind is voor bepaalde vormen van historisch besef, ook 

al constateert hij dat het historisch besef alom aanwezig is. 
B dat Goedkoop uitgaat van een simplistische opvatting over historisch 

besef en daarom constateert dat het alom aanwezig is. 
C dat het historisch besef, in overeenstemming met wat Goedkoop 

beweert, wel wijdverbreid is. 
D dat het historisch besef, in tegenstelling tot wat Goedkoop beweert, 

vaak alleen in aanleg aanwezig is. 

- 5 -



Eindexamen vwo  Nederlands  2013-I
havovwo.nl

havovwo.nl examen-cd.nl

Door gebruik te maken van woorden met een bepaalde gevoelswaarde 
kan een schrijver proberen de argumenten van een tegenstander af te 
zwakken.  

2p 7 Citeer vijf woorden die met dat doel gebruikt worden in het tekstgedeelte 
vanaf regel 79 tot en met 98.  

3p 8 In alinea 5 tot en met 7 wordt geargumenteerd over de belangstelling voor 
geschiedenis. Parafraseer de argumentatie in de vorm van drie  
(deel)zinnen volgens onderstaand schema: 
Weliswaar … maar … dus …  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.  

In alinea 8 staat: “Ik geef u nog wat voorbeelden van wat ik – met excuus 
aan Huizinga – de historische sensatiezucht noem.” (regels 99-101) 

2p 9 Leg uit waarom excuus wordt gemaakt aan Huizinga.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden.  

In alinea 10 en in alinea 13 wordt een beeld geschetst van een cultuur in 
relatie tot het historisch besef. In elk van deze alinea’s belicht de auteur 
echter een verschillend aspect.  

3p 10 Hoe verschillen de twee soorten cultuur die worden geschetst in alinea 10 
en alinea 13 van elkaar?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 woorden.  

1p 11 Welke omschrijving geeft het beste de strekking weer van de zin “het is 
onze enige overlevingskans als we er zelf niet meer zijn”? 
(regels 255-257) 
A Als we dood zijn, leeft in een cultuur met een ontwikkeld historisch 

besef het verleden waar we dan deel van uitmaken, op enigerlei wijze 
voort, zodat we op die manier herinnerd worden. 

B Als we dood zijn, zorgt een cultuur met een ontwikkeld historisch besef 
ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle zaken die we 
achtergelaten hebben, zodat die blijven voortbestaan. 

C Als we dood zijn, zullen we in een cultuur met een ontwikkeld 
historisch besef op verschillende momenten in de toekomst herdacht 
worden, zodat we bij velen blijven voortleven. 

D Als we dood zijn, zullen we op enigerlei wijze in een cultuur met een 
ontwikkeld historisch besef reïncarneren, zodat we in welke 
hoedanigheid dan ook zullen voortleven. 

In alinea 15 wordt met verwijzing naar het hondje Binkie gesteld: “Wij zijn 
allemaal afhankelijk van het verleden om te overleven”. (regels 249-250) 

3p 12 Leg uit hoe in de tekst deze bewering voor mens en dier op een 
fundamenteel andere manier wordt uitgewerkt. Gebruik voor je antwoord 
niet meer dan 30 woorden.  
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1p 13 Wat is het belangrijkste doel van de tekst?  
Het belangrijkste doel van de tekst is  
A aan de lezer uiteen te zetten hoe het historisch besef zich geleidelijk 

heeft ontwikkeld en de lezer ervan te overtuigen dat in dit opzicht 
mens en dier van elkaar verschillen. 

B aan de lezer uiteen te zetten op welke manier het historisch besef tot 
stand komt en de lezer ervan te overtuigen dat je het heden anders 
ervaart als je historisch besef hebt.  

C de lezer te informeren over het belang van historisch besef en te 
bepleiten dat er in onze maatschappij meer aandacht wordt besteed 
aan historische gebeurtenissen.  

D de lezer te informeren over verschillende historische visies en de lezer 
ervan te overtuigen dat aandacht voor roemruchte gebeurtenissen uit 
ons gemeenschappelijk verleden noodzakelijk is. 

1p 14 Welke van onderstaande zinnen geeft het beste de hoofdgedachte van de 
tekst weer? 
A Aandacht voor geschiedenis is niet hetzelfde als historisch besef; we 

moeten ons gevoel voor historie versterken, zodat we gemakkelijker 
de historische sensatie kunnen ondergaan. 

B Het historisch besef is in de maatschappij nu amper aanwezig, want 
alles draait om sensatiezucht; het wordt tijd dat die sensatiezucht 
overgaat in een historisch besef, zodat de historie voor ons levend 
blijft.  

C Niet iedereen geeft er blijk van over voldoende historische kennis te 
beschikken; het wordt tijd dat onze maatschappij meer doordrongen 
raakt van de noodzaak om vanuit een historisch besef naar de 
toekomst te kijken. 

D Overal om ons heen zien we blijken van historisch besef; er moet in 
het onderwijs meer aandacht komen voor onze geschiedenis, zodat 
we met die kennis verder kunnen leven. 
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tekstfragment 1 

De ontdekking van de historiciteit 

Historisch besef is niet zo oud als de wereld, maar ook weer niet zo jong 
als heden ten dage vaak aangenomen wordt. Puur voor de duur van dit 
artikel maak ik een onderscheid tussen traditiebesef en historisch besef. 
Traditiebesef is geen historisch besef – het is er zelfs het tegendeel van. 
Traditiebesef is het besef dat men als mens of als samenleving de eerste 
niet is, dat men staat op de schouders van vorige generaties, wier 
overgedragen wijsheid men acht en erkent. De eigen overtuigingen en 
symbolen worden dan ook gerechtvaardigd met een beroep op de 
‘vaderen’ of op de ‘ouden’. Historisch besef ontstaat op het moment dat 
men als mens of als gemeenschap in een bepaald opzicht wel de eerste 
is. Men zal daarom historisch besef juist daar aantreffen waar zich voor 
het besef van mensen een diepgaande, kwalitatieve verandering in hun 
levenservaring heeft voorgedaan. Men kan of wil niet meer terug. Juist 
daar zal men dan ook vaak geschiedenis gaan (her)schrijven.  

naar: Govert J. Buijs, De ontdekking van de historiciteit 

3p 15 In de hoofdtekst en in tekstfragment 1 wordt het begrip historisch besef op 
verschillende manieren geïnterpreteerd. Leg dit verschil uit.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 

tekstfragment 2 

Op een avond aan de afwas horen mijn betere helft en ik ons zoontje in de 
badkamer, spetterend in zijn teil en mompelend, een heel verhaal tegen 
zichzelf afsteken. “Wat zeg je, lieverd?” We kijken om de hoek van de deur en 
zien hem in totale concentratie tegels poetsen met zijn paarse nijlpaardspons. 
“Weet je waarom ik dit doe?” vraagt hij zonder op te kijken. 
“Nou?” 
“Als het huis later oud is en er niemand meer woont… en de graafmachine 
komt… dat dit plekje dan schoon is.” 
Met een druipend bord in handen kijk ik hoe hij verder werkt en overdenk ik 
zijn voornemen. Dit huis is van 1685. Het overleeft al meer dan driehonderd 
jaar, maar het is waar, ooit woont er niemand meer en komt er een machine 
waar je niet aan durft te denken. Ik tenminste niet. Hij blijkbaar wel. Daar in de 
teil reist hij de eeuwen door en stelt het zich vast voor. (…) Hij ziet geen 
aanleiding voor somberheid, dat blijkt wel, hij is lekker aan het werk, hij is iets 
aan het redden. Drie jaar oud ontdekt hij het idee van een verweer tegen de 
tijd. Hij neuriet er nu zelfs bij, de melodie zoemt door de ruimte met een galm 
die hem nog verder inspint in zijn concentratie. Kijk ’m nou toch.  
Een historicus. 

naar: Hans Goedkoop, Goed voor de evolutionaire fitness - Hoe het gaat met  
         ons historisch besef 
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Blijkens tekstfragment 2 beschikt het kind al in zekere mate over 
historisch besef.  

3p 16 Wat is tussen de hoofdtekst en tekstfragment 2 het verschil in opvatting 
over hoe historisch besef ontstaat?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden.

tekstfragment 3 

Gelukkig is de aandacht voor geschiedenis niet afhankelijk van de realisatie 
van zoiets als een Nationaal Historisch Museum, hoewel zo’n museum de 
aandacht wel kan voeden en versterken. Het Tropenmuseum (Amsterdam), 
het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen) 
en diverse andere lokale musea voor oudheden vormen een belangrijke 
stimulans voor het vasthouden van de aandacht voor ons verleden. Maar vele 
van deze leiden momenteel een moeizaam bestaan. Het openluchtmuseum 
Archeon in Alphen aan den Rijn is begonnen met ambitieuze plannen om de 
oude geschiedenis (Romeinen, steentijd, ijzertijd, middeleeuwen in de lage 
landen) voor groot publiek toegankelijk te maken. Maar ook dit park heeft zich 
niet in zijn oorspronkelijke uitgebreide vorm kunnen handhaven. Het loopt op 
dit moment redelijk, maar het heeft zijn naam daarvoor wel moeten 
veranderen van Historisch Themapark in “Pretpark” (sic!). Misschien moeten 
we ons maar op het standpunt stellen dat het doel dit soort middelen heiligt. 

naar: Bert van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam), Ontwikkeling van 
         historisch denken bij leerlingen in de ontwikkelingsgerichte basisschool 

In zowel de hoofdtekst als tekstfragment 3 wordt gesproken over de 
populariserende manier waarop geschiedenis onder de aandacht van het 
grote publiek wordt gebracht.  

3p 17 Wat is tussen beide teksten de overeenkomst en het verschil in opvatting 
hierover?  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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