
Herexamen havo 2011 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde passages 

uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

Dit examen bestaat uit 11 teksten en 40 vragen. Je kunt er maximaal 46 scorepunten voor 

behalen: per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je méér dan een punt 

scoren. In dit examen komen enkele open vragen voor. In de betreffende uitwerkingen tref je de 

tekst aan uit het correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 

In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 

aantal punten. 

Tekst 1 Tom & Jerry, bad inftuences? 

1 B De scène werd volgens de nieuwe beleidslijn uit de film geknipt, dus roken werd hierin 

blijkbaar verheerlijkt. Zie r. 8-10. Dat strookt met de gedachte dat Tom door te roken 

indruk wilde maken op een vrouwtjeskat, en niet dat hij haar rokend wilde (A) kwetsen, 

(C) redden of (D) uitroken. 

2 A Met het weghalen van de scène waarin roken wordt verheerlijkt wordt hopelijk het 

beoogde goede doel bereikt. (In dezelfde zin bespot de schrijver overigens de gedachte 

dat jonge mensen ooit op de gedachte zouden komen om met roken een kat voor zich te 

winnen.) Fout zijn dus (B) in werkelijkheid, (C) ironisch genoeg en (D) helaas. 

3 D De toon is spottend en dus niet (A) agressief, (B) goedkeurend, (C) verontwaardigd of 

(D) verrast. De schrijver maakt hier het antirookbeleid belachelijk door erop te wijzen 

dat kinderen nog steeds het extreme geweld uit tekenfilms op elkaar kunnen toepassen. 

Zie ook vraag 2. 

Tekst 2 Ike 

4 Maximumscore 2 punten 

!) Positief Zie r. 13-14: 'There is". fun' . 

2) Positief Zie r. 3-6: 'Korda's engaging biography ... marked his character' .  

3) Negatief Zie r. 12-13: 'his identity ". at the time' . 

4) Negatief Zie r. 6-8: 'But its . .. is overdone' . 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 

0 punten. 

Tekst 3 Kids gone wild 

5 D Volgens r. 1-3 heeft men in Amerika nu een omslagpunt bereikt wat betreft het tolereren 

van losbandig gedrag van kinderen. Met andere woorden: Amerikanen hebben de buik vol 

van kinderen die zich onhandelbaar gedragen. 
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® Uit niets blijkt dat Amerikanen (A) meer geii1teresseerd zijn in het bemachtigen van goede 

banen dan in goede manieren, (B) bereid zijn de wet aan te passen om de maatschappij 

veiliger te maken voor kinderen, of (C) het alsmaar groeiende aantal jeugdmisdaden zijn 

gaan accepteren. 

6 A In alinea 1 wordt geconstateerd dat de verdraagzaamheid ten opzichte van onhandelbare 

kinderen is afgenomen - zie ook vraag 1. Deze constatering wordt in alinea 2 toegelicht 

(en niet verworpen). Volgens de schrijver is het nog maar de vraag of kinderen zich 

slechter zijn gaan gedragen (r. 14-17). Wél veranderd lijkt het gedrag van ouders en de 

verwachtingen die ze van kinderen hebben. 

7 lvfaximumscore 2 punten; 1 punt per goed antwoord 

Antwoorden met de volgende strekking zijn juist op de vraag waarom geen grenzen 

worden gesteld: 

Ouders (of: ze) zijn (zelf) te moe. 

Toelichting: Zie r. 27-28: 'too tired and worn down by work' . 

Ouders (of: ze) vinden (de tijd met) hun kinderen te speciaal. Of: Ze willen de 

verhouding met hun kinderen (of: de sfeer) niet bederven. 

Toelichting: Zie r. 3 1 -32: 'They don't ...  yelled at' . 

8 lvfaximumscore 1 punt 

The pressure (to do wel! is up) (zie alinea 2). 

Toelichting: Uit de eerste regel van alinea 4 blijkt dat ouders hun kinderen tegenwoordig 

leren prestatiegericht te zijn (r. 33: 'training children to compete'). Datzelfde werd dus 

ook al in r. 1 8  gezegd. 

9 B In de eerste zin van alinea 4 staat dat de eigenschappen die kinderen prestatiegericht 

maken 'help break down society's civility' (r. 35). Het is dus een juiste conclusie dat 

kinderen van wie wordt verwacht dat ze altijd beter zijn dan anderen, onaangename 

karaktereigenschappen ontwikkelen. 

® Niet gerechtvaardigd is de conclusie dat (A) kinderen gewoonlijk liever indruk op 

vrienden maken dan dat ze hun ouders behagen, (C) ouders het gevoel hebben dat het 

ouderwets is om een rolmodel voor hun kinderen te zijn, of (D) ouders die te zacht zijn 

voor hun kinderen riskeren dat ze hen zullen zien mislukken. 

10 Maximumscore 1 punt 

1 )  Niet. (Nergens i n  het artikel is hiervan sprake.) 

2) Wel. Aangehaald worden: Alvin Rosenfeld, 'a child psychiatrist' (r. 23) en Don 

Kindlon, 'a child psychologist' (r. 25-26). 

Opmerking: Bij twee goed: 1 punt; bij één of geen goed: 0 punten. 

Tekst 4 Is there any evidence mind-reading works? 

11 D Hier wordt de uitspraak gedaan dat goede politieverhoorders zelfs 'unaided by machines' (r. 

4-5) leugenaars in 70% van de gevallen eruit halen vanwege hun 'non-verba! signals' (r. 2). 

® Een keuze voor (A) ontmoedigen, (B) beii1vloeden of (C) over het hoofd zien is onlogisch. 
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12 B Alinea 2 geeft een uitwijding op de vraag wie zo gek zou zijn zich evenals DetTen Brown 

te wagen aan een spelletje Russische roulette. Deze uitwijding bestaat uit Browns eigen 

uitleg hoe hij dit met 'psychological tests' (r. 12) klaarspeelde. 

® Deze alinea (A) bekritiseert of (C) herhaalt de vraag dus niet. 

13 B Professor French noemt het lezen van gedachten 'the stuff of fantasy' (r. 22) en gelooft 

dus ook niet dat Derren Brown in zijn eentje hierin verder gekomen kan zijn dan de 

gezamenlijke psychologen 'over many decades' (r. 25-26). Hij verwe1pt dus Browns claim. 

® Het is niet zo dat hij deze (A) l1e1formuleert, (C) aansche1pt, of (D) ondersteunt. 

14 C Er is hier sprake van een tegenstelling, waarvan 'but' in r. 33 het signaalwoord is. 

Proefpersonen vullen zelf de open plekken in, maar doen dat onbewust en hebben 

daardoor toch het gevoel dat de gedachtelezer 'real revelations' (r. 34) heeft gedaan. 

® Er is geen reden te veronderstellen dat de proefpersonen (A) twijfelen aan zichzelf, (B) 

de uitkomst vrezen of (D) de helderziende onderschatten. 

15 B Robert Pearce verklaarde namens Nasa dat Nasa 'does not have the capability to read minds' 

(r. 38-39). Nasa heeft dus publiekelijk bekend gemaakt dat het geen gedachten kan lezen. 

® Op basis van deze alinea is er geen reden aan te nemen dat Nasa (A) de beste helder

zienden het;ft ingehuurd om terroristen tijdig op te sporen, (C) onwillig is om toe te geven 
dat het onderzoek verricht naar gedachtelezen, (D) aan methodes werkt die gedachtelezen 

mogelijk zullen maken, of (E) heeft geprobeerd om een gedachtelezende machine te 

bouwen, maar het project heeft opgegeven. 

16 Maximumscore 1 punt 

Hij is zelf goochelaar (of: illusionist) (geweest). 

Toelichting: Wiseman was ooit een 'award-winning professional magician' (r. 48-49) en is 

dus iemand 'who should know' (r. 45). 

17 B De toon is neutraal, zakelijk. 

Er is geen aanleiding om te spreken van een (A) verontwaardigde of (C) sarcastische 

benadering. 

Tekst 5 Sex? Yes. Fight? Yes. Smoke? No. 

18 A Deze voorbeelden maken duidelijk dat het plan zal resulteren in inconsistentie(= gebrek 

aan samenhang). De schrijver laat zien dat er een gebrek aan samenhang is in de dingen 

die jongeren op een bepaalde leeftijd volgens de wet wel of juist niet mogen doen. Hij 

noemt het dan ook een 'confused and smoky state of affairs' (r. 8). 

® Wat hij hiermee niet wil inwrijven zijn de (B) medische redenen om het plan te steunen, 

of de (C) politieke motieven om het plan te introduceren. 

19 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

(Beide) geloven dat de wet (of: het verhogen van de minimumleeftijd) niet zal helpen 
(om jongeren minder te laten roken). 
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Toelichting: Volgens het Ministerie van Gezondheid is er weinig eenduidig bewijs 'that it 

(= 'raising the minimum age' in r. Il ) can stop young people smoking' (r. 1 2- 1 3). 

Volgens de Wereldbank is een wettelijk rookverbod tot op heden niet erg succesvol 

geweest (r. 1 3-14). 

20 A1aximumscore 1 punt 

The smoking ... for themselves. 

Toelichting: In dit gedeelte zegt de schrijver dat (gaan) roken een overgangsrite is voor 

jongeren, en dat ze hierin alleen zelf een keuze kunnen maken. 

21 lvfaximumscore 1 punt 

In deed, since (of: official statistics, of: few er under-1 6s ). 

Toelichting: Uit deze passage blijkt dat het aantal rokende minderjarigen nu lager ligt dan 

tien jaar geleden. Dit is voor de schrijver een extra argument het wetsontwerp af te wijzen. 

22 A is juist. Als er staat 'soldaten van tienerleeftijd zullen niet mogen roken' is daar geen 

woord (rokers)beeldspraak bij. Het gaat hier om de letterlijke betekenis. 

B 'Deze venvarde en rokerige (= wazige, onduidelijke) toestand'. 

C 'om een sigarettenvloeitje tussen kind en volwassene te schuiven' (= om een scheidslijn te 

trekken). 

D 'hoe hard de lange arm van de wet ook probeert het uit te drukken (= het te stoppen). 

Opmerking: Bij beeldspraak gaat het niet om de letterlijke betekenis, maar wordt een 

beeld gebruikt om naar een situatie te verwijzen. 

Tekst 6 Master swindler 

23 B De typering buitenissig voor het geval van Meegeren past goed bij de voorbeelden 
die volgen: de gigantische bedragen die betaald werden voor de vervalsingen, de 

beroemdheid van Vermeer en het feit dat kopstukken van de Duitse bezetter tot de 

verzamelaars behoorden. Zie r. 23-26. 

® Dit geldt niet voor (A) zeer dubieus, (C) erg simpel, (D) nogal duister of (E) grondig 

onde17ocht. 

24 C Dat van Meegeren in luxe leefde, was het gevolg van zijn succes als vervalser (zie r. 28). 

In dezelfde zin signaleert 'while' (r. 29) ook een tegenstelling met 'his fellow Dutchmen' 

(r. 29) die in de oorlogsjaren moesten afzien en verhongerden. 

® Er is geen enkele reden aan te nemen dat van Meegeren in (A) angst, (B) in Duitsland of 

(D) in armoede leefde. 

25 C Met de 'Vermeer Gap' (r. 35) wordt bedoeld een tekort aan zijn schilderijen in een tijd 

waarin de 'admiration of Vermeer' (r. 37) snel toenam. De handel in Vermeers was een 

'thriving market' (r. 40). Van Meegeren was in staat dit tekort uit te buiten met zijn 

vervalsingen. 

® Het is niet het geval of van enig belang dat hij het tekort (A) kon veroorzaken, (B) 

uitleggen, (D) bestuderen of vergroten. 
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26 D De schilderijen van Vermeer waren zeldzaam, zoals ook blijkt uit 'scarcity' (r. 36) en de 

term 'Vermeer gap' (r. 35). Er zijn immers in totaal 'only three dozen Vermeers' (r. 43). 

® Dat is volgens deze alinea de reden dat ze bij de 'German art scouts' (r. 42) zo gewild 

waren, en niet omdat ze (A) mooi, (B) buitenlands, (C) puur of (E) verfijnd waren. 

27 B Nadat hij door de kunstwereld was afgewezen, richtte Van Meegeren al zijn energie op 

bedriegerij. Dit was 'an arena in which he proved supreme' (r. 46-47). Hij werd immers 

de meest succesvolle vervalser aller tijden. 

® Het is niet zo dat hij zijn energie richtte op (A) ambachten - ook al had hij grote 

ambachtelijke kennis!-, (C) de wetenschap of (D) de handel. 

28 A Het gaat hier om het wezen v.an de kunst. In de slotalinea wordt door Van Meegeren zelf 

de vraag gesteld hoe hetzelfde schilderij de ene dag miljoenen waard kan zijn, en de 

volgende dag niets. 

® Dat het hier out of the blue opeens zou gaan over het wezen van (B) het kapitalisme, (C) 

jalousie of (D) de oorlog is ongegrond. 

Tekst 7 Voice from Jamaica divides Radio 4 listeners 

29 Maximumscore 3 punten 

1) Niet. Er staat slechts dat Nunes er niet over wenst te praten (r. 15-18) en dat de BBC 

weigert 'to disclose any details about Nunes ".' (r. 12-13 ). 

2) Niet. De eenvoud van zijn taalgebruik staat niet ter discussie. Het is zijn 'Jamaican 

accent' (r. 4) ofwel zijn 'pronunciation' (r. 58), waarover luisteraars vallen die geen 

accenten 'from other parts of the globe' (r. 29) willen horen. 

3) Niet. Jane Thynne is juist van mening dat de BBC achter hem zal staan (r. 50-51: 

'stick by Mr Nunes'). Hem ontslaan kan de BBC volgens haar echt niet maken, al 

kan zijn show wel op een ander tijdstip geprogrammeerd worden (r. 52-60). 

4) Wel. Volgens r. 61-62 is er onder luisteraars een traditie van grootschalig verzet tegen 

elke vorm van vernieuwing. 

5) Wel. Damazer noemt Nunes een 'perfectly appropriate voice' (r. 43). Binnen het 

aannamebeleid van de BBC is volgens hem geen ruimte voor overwegingen die met 

ras, demografie, geografie of seksuele voorkeur te maken hebben (r. 38-40). 

Opmerking: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee 

of minder goed: 0 punten. 

Tekst 8 Libraries are not just about books 

30 D Hieruit blijkt dat de Love Libraries-campagne volgens de schrijver nauwelijks iets ten 

goede zal veranderen in de situatie van sommige bibliotheken, zoals de Noord-Ierse 

die hij bezocht. Het zijn bibliotheken waar het, zoals de titel al zegt, niet alleen om 

boeken draait. Zie hiervoor alinea 6. Deze bibliotheken 'wil! not benefit from 'visionary 

1:ransformations" (r. 23-24) die zijn aangekondigd. 

A De schrijver verwacht juist geen radicale verbeteringen voor bibliotheken van het type 

dat hij bezocht. 
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B De schrijver meent inderdaad dat de campagne weinig zal uithalen voor de Noord-Ierse 

bibliotheek die hij bezocht, maar de afstand met Londen is daarvan niet de reden. Zie D. 

C Nergens wordt gesproken over het al dan niet te laat komen van de campagne. 

31 A1aximumscore 1 punt 

Terence Blacker (of: de schrijver van het artikel, of: hijzelf, of: de ik-figuur). 

Toelichting: De 'author' en de Tuit r. 34 zijn dezelfde persoon. Uit r. 38-39 blijkt dat 

hij een jeugdschrijver is. In die hoedanigheid ging hij in gesprek met een aantal jonge 

bibliotheekbezoekers. 

32 B Bibliotheken bieden een veilig onderkomen (r. 57-58: 'a regular refuge') aan minder 

bevoorrechte kinderen. Het zijn immers kinderen die wonen in de 'council housing 

estate' (r. 57) en hun ouders zijn 'out or unavailable' (r. 60). Sommige kinderen hebben 

leesproblemen (alina 4), en soms trappen ze rotzooi in de bieb (zoals Scott en Andrew in 

r. 52). 

® Van bibliotheken wordt niet gezegd dat ze (A) vooral gebruikt worden voor buiten

schoolse activiteiten - de school staat hier letterlijk buiten! -, (C) bij het stadscentrum 

gebouwd moeten worden, of (D) enkel professioneel personeel moeten aannemen. 

33 A1aximumscore 2 punten 

1 )  Niet. Er komt hier geen externe deskundige aan te pas. 

2) Wel. De persoonlijke ervaring is het bezoek dat de schrijver bracht aan de Noord

Ierse bibliotheek. 

3) Wel. De schrijver waarschuwt voor het gevaar (r. 74: '<langer') dat binnen de nieuwe 

plannen geen recht gedaan zal worden aan bibliotheken met een sterk sociale functie. 

Opmerking: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of geen goed: 0 punten. 

Tekst 9 'So, is cycling really bad for men?' 

34 D Reden 1 (dat artikelen over de negatieve bijwerkingen van het fietsen mensen ervan 

weerhouden te gaan fietsen in plaats van auto te rijden) lees je in r. 13-16. 

Reden 2 (dat zelfs een respectabel blad een artikel heeft gepubliceerd over de negatieve 

bijwerkingen van fietsen) blijkt uit het feit dat het betreffende artikel in een 'esteemed 

academie journal' (r. 10-11) stond. 

Reden 3 (dat er al veel artikelen in de pers zijn verschenen over de negatieve bijwerkingen 

van fietsen) blijkt uit 'yet another newspaper article' (r. 3) en uit 'I must". past few years' 

(r. 5-8). 

35 C De schrijver bekritiseert Nargund omdat hij, met alle gevolgen van dien, alleen de meest 

spectaculaire details van zijn verhaal aan journalisten presenteert: 'But was it ... to 

reporting it?' (r. 4 1-46). 

® Het is niet zo dat de schrijver (A) het eens is met Nargund wat betreft de noodzaak 

mensen te waarsclnnven voor het mogelijke gezondheidsrisico van fietsen, (B) de pers 

veroordeelt voor het verkeerd voorstellen van Nargunds uitstekende onderzoek- zijn 

veroordeling betreft niet de pers, of (D) Nargund verwijt dat hij de positieve effecten van 

fietsen op het menselijk lichaam over het hoofd ziet. 
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36 A Aangezien 'the benefits of cycling far outweigh the risks' (r. 74-75) en angstverhalen 

mensen juist ervan weerhouden te (gaan) fietsen, is de juiste conclusie dat publicaties als 

die van Nargund zouden kunnen leiden tot een afiwme van de volksgezondheid. 

® In de laatste alinea wordt dus niet geconcludeerd dat (B) de belangrijkste reden 0111 

artikelen te publiceren over de risico s van.fietsen is de krantenverkoop te verhogen, (C) 

de negatieve effecten die .fietsen heeft gehad op beroemde .fietsers aantoont hoe gevaarlijk 

het is voor mannen, of (D) de risico s die mannelijke fietsers lopen niet serieus worden 

genomen door andere wetenschappers dan Nargund. 

37 A Hier staat dat de kans die mannen hebben om te lijden aan impotentie of teelbal kwetsuren 

groter is wanneer ze regelmatig.fietsen, en dat is ondubbelzinnig een bevestigend 

antwoord op de vraag uit de titel. Dat geldt voor geen van de overige citaten. 

® Bij B moet er al diverse uren per dag ge.fietst worden, en is de schade niet blijvend. 

Bij C gaat het niet over fietsen, maar over zwemmen, en is de toon ook nog eens spottend. 

Ook bij D moet er zo extreem vaak en lang gefietst worden dat er voor nagenoeg niemand 

een risico is. 

Tekst 10 Letters 

38 A1aximumscore 2 punten 

1) Ja, Laura. Zie de laatste zin van de 1 e brief: 'I credit . .. achieves As'. 

2) Ja, James. Zie het slot van de 3e brief: 'together we ... elevates us.' 

3) Nee, Colin. Colin roert dit onderwerp wel aan, maar noemt alleen het gebrek aan 

belangstelling voor jongens met taalproblemen. 

4) Ja, Laura. Ze spreekt over de 'pervasiveness of attitudes discouraging girls from 

pursuing math and science' en over 'societal and peer pressure that made me believe I 

couldn't be smart at science'. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 

0 punten. 

39 C Mannen zijn volgens Bob Bowen slimmer (dan vrouwen) en zullen nooit een shirt kopen 

dat zo lastig dicht te knopen is. Dit is een grappig bedoelde bijdrage aan de discussie, 

want dergelijke shirts zijn in het modebeeld voor mannen niet gebruikelijk. 

® In A, B en D komt het begrip 'intelligentie' niet voor, wat ze ongeschikt maakt. 

Tekst 11 How to use the Library Catalogue 

40 A1aximumscore 1 punt 

(Ja,) How to locate periodicals. 

Toelichting: Het antwoord is snel te vinden wanneer je de vetgedrukte en onderstreepte 

how to-zinnen scant. De zoekinstructies voor boeken zijn natuurlijk niet interessant - het 

gaat om tijdschriftartikelen. 
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