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Tekst 4

Samen het park opruimen is een beter idee 

(1) Het Vondelpark is een centrale en 
aantrekkelijke locatie waar toeristen, 
vrienden en families graag samen-
komen. Op een drukke dag zal naar 

5 schatting drie tot vijf procent van de 
bezoekers barbecueën en een groot 
deel van hen zal zijn eigen rommel 
opruimen. 
(2) Heeft het voorstel van de 

10 Vrienden van het Vondelpark (VVVP) 
niet veel meer te maken met de 
algemene rommel in het park? Is een 
algeheel barbecueverbod niet 
misplaatst en willen de Vrienden niet 

15 gewoon een oplossing voor het 
probleem van vuil en rommel in het 
park? Probeert de VVVP haar 
frustratie tegen de laksheid van de 

gemeente niet af te reageren op de 
20 gezellig barbecueënde vrienden- en 

familiegroepen?  
(3) Wij willen meedenken en hebben 
gezien dat festivalorganisaties, in dit 
geval A Day at the Park, vandaag 

25 een grote opruimactie willen uitvoe-
ren die wij volledig steunen. Wij 
hopen dat de VVVP zich niet tegen 
de barbecueënde mensen keert, 
maar meedenkt over een oplossing 

30 met ons, de gemeente en A Day at 
the Park, zodat alle partijen tevreden 
zijn en uitkijken naar het 
zomerseizoen. Laten we voorkomen 
dat een goed gefinancierde lobby bij 

35 de lokale politiek een verbod 
doordrukt.  

naar: Martijn Hoffmans  
uit: Het Parool, 23 april 2015

Martijn Hoffmans is lid van de Facebookgroep stophetbbqverbodinhetvondelpark. 
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1p 32 Formuleer het centrale standpunt van tekst 4 in eigen woorden. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 15 woorden. 

Een kritisch lezer kan in een tekst verschillende drogredenen herkennen, 
zoals: 
1 cirkelredenering 
2 overhaaste generalisatie 
3 persoonlijke aanval 
4 verkeerde vergelijking 
5 vertekenen van het standpunt 
In alinea 2 staan vragen die een kritisch lezer als twee van de 
bovenstaande drogredenen kan zien. 

4p 33 Benoem die twee drogredenen en geef voor elk van die drogredenen aan 
wat er niet zou kloppen in de argumentatie. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik per drogreden 
met bijbehorende uitleg niet meer dan 35 woorden. 

1p 34 Welke van de onderstaande omschrijvingen typeert het best het doel van 
tekst 4? 
De tekst heeft als doel  
A de lezer te laten inzien dat de Vrienden van het Vondelpark 

voornamelijk drogredenen hanteren, wat een goede discussie over 
barbecueën in het Vondelpark moeilijk maakt. 

B de lezers van Het Parool ertoe aan te sporen om in verzet te komen 
tegen de lobby van de Vrienden van het Vondelpark om zo een 
barbecueverbod voor het Vondelpark te voorkomen. 

C de Vrienden van het Vondelpark ervan te overtuigen dat, in 
tegenstelling tot wat de Vrienden zelf beweren, festivalgangers en 
toeristen zich wel degelijk gedragen tijdens barbecues in het 
Vondelpark. 

D de Vrienden van het Vondelpark uit te nodigen om mee te werken aan 
een oplossing die voor zowel voor- als tegenstanders van barbecueën 
in het Vondelpark acceptabel is in plaats van een verbod te bepleiten. 
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