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Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2  

In tekst 2 worden twee standpunten met betrekking tot de stand van 
zaken van de emancipatie tegenover elkaar gezet: het kennelijke 
standpunt van Van Saarloos en het veronderstelde standpunt van Van 
Creveld.  

2p 17 Benoem per auteur het betreffende standpunt. Geef antwoord in een of 
meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 35 
woorden. 

“In werkelijkheid is de redenering van de professor niets meer dan 
verkapte borstklopperij: de kracht van de man verzwakt de man.” (tekst 2, 
regels 14-17) 

1p 18 Citeer uit het tekstgedeelte van alinea 5 tot en met 8 van tekst 1 één zin 
die als onderbouwing van dit standpunt gezien kan worden. 

“Een zaak die mij aan het hart gaat, ook al zal ik nooit één van de jaarlijks 
circa 11.428 mannen zijn die met prostaatkanker worden geconfronteerd. 
Als Van Creveld liever niet aan het KWF doneert, omdat hij nooit één van 
de jaarlijks circa 15.000 vrouwen zal zijn die met borstkanker te maken 
krijgen, is dat zijn goed recht.” (tekst 2, regels 114-124) 
Een kritisch lezer zou – lettend op wat er staat in de tekst van Van 
Creveld – kunnen opmerken dat hier sprake is van een drogreden.  

1p 19 Van welk soort drogreden zou hier sprake zijn? 
A cirkelredenering 
B hellend vlak 
C ontduiken van bewijslast 
D vertekenen van een standpunt  
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In tekst 1 worden argumenten gebruikt om het centrale standpunt in die 
tekst te ondersteunen. Een aantal van die argumenten wordt in tekst 2 
genuanceerd, ontkracht of weerlegd, een aantal andere niet. 

2p 20 Welke twee van onderstaande argumenten worden in tekst 2 
genuanceerd, ontkracht of weerlegd? Noteer de nummers.  

Nummer Argument 

1 De levensverwachting van mannen is in alle landen lager dan 
die van vrouwen.  

2 Er wordt altijd maar verwacht dat mannen zich opofferen voor 
vrouwen en niet andersom. 

3 In crisissituaties worden vrouwen (en kinderen) als eersten 
vrijgelaten.  

4 Mannen dragen financieel meer bij dan vrouwen aan een relatie 
tussen man en vrouw. 

5 Mannen krijgen in Texas veel vaker de doodstraf opgelegd dan 
vrouwen.  

6 Vrouwen spelen nauwelijks een rol van belang in militaire 
conflicten. 
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Uit de teksten 1 en 2 blijken fundamenteel afwijkende visies op hoe de 
medische wereld omgaat met mannen- en vrouwenziektes. De 
argumentatie voor beide visies kan worden samengevat met 
gebruikmaking van onderstaand schema. 

4p 21 Noteer de twee argumenten uit tekst 1 voor het aldaar ingenomen 
standpunt en noteer de argumentatie waarmee in tekst 2 het eerste 
argument van Van Creveld wordt weerlegd.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord in totaal niet meer dan 60 woorden. 

In tekst 1 worden in alinea 3 en 4 enkele al dan niet vermeende 
voorrechten van vrouwen genoemd. Op twee van bedoelde voorrechten 
wordt in tekst 2 kritiek gegeven. 

4p 22 Neem onderstaand schema over en noteer daarin de twee bedoelde 
manieren waarop vrouwen volgens tekst 1 worden bevoorrecht. Noteer 
ook de kritiek daarop zoals verwoord in tekst 2.  
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord in totaal niet meer dan 60 woorden. 

Bevoorrechting van de vrouw 
volgens tekst 1  

Kritiek uit tekst 2  

in alinea 3 

in alinea 4 

Argument 1 (Van Creveld):  

Weerlegging (Van Saarloos):  

Onderbouwing (Van Saarloos):  

Argument 2 (Van Creveld):  

Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor 
vrouwenziektes dan voor mannenziektes.
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