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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover
of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.
Answer all questions.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

LEES EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES
Dit examen bevat een antwoordboekje. Volg de instructies op de voorzijde van je antwoordboekje. Je
surveillant heeft een extra antwoordboekje, als je meer ruimte nodig hebt voor je antwoorden.
Geef antwoord op alle vragen.
Het te behalen aantal punten staat tussen haakjes [ ] aan het einde van elke vraag of deelvraag.

INSTRUCTIES VOOR HET ANTWOORDBOEKJE
Vul de vakjes op de voorzijde van je antwoordboekje met hoofdletters in.
Schrijf met donkerblauwe of zwarte pen.
SCHRIJF NIET OVER DE BARCODES.
Schrijf je antwoorden in het antwoordenboekje. Gebruik de voor- en achterzijde van elke bladzijde.
Laat twee regels afstand vrij tussen je antwoorden op elke vraag of deelvraag.
Schrijf het nummer van de vraag die je beantwoordt in de eerste linkerkantlijn.
Question

Part
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Als de vraag is onderverdeeld, schrijf de letter van de deelvraag in de tweede linkerkantlijn.
Als je een extra antwoordboekje gebruikt hebt, leg het binnen in je eerste antwoordboekje, als je klaar bent
met het examen.
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Lees tekst 1 en beantwoord vervolgens vraag 1.
Tekst 1

De Vlaming gaat met vakantie, de Nederlander viert het
1

2

3

4

5

Wij vertrekken op reis, of we gaan met vakantie. De Nederlander viert het. Op zich is dat al
mooi, en geeft het aan hoe anders de beleving is. De Vlaming neemt zijn vakantie serieus.
Hij smijt er geld tegenaan, en dan mag er niets verkeerd gaan. Ik generaliseer, uiteraard. De
Nederlander, hij reist, en hij ontdekt. Ik generaliseer hier ook. Dat mag, dat is de essentie
van dit soort stukjes, dat je herkenbaar schrijft. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. In België
en Nederland zijn er die al jaren naar hetzelfde plekje trekken omdat het zo vertrouwd is.
Omdat ze er alles kennen en omdat het eten zo heerlijk naar thuis smaakt. Waarschijnlijk
trekken ze zelfs samen op, dat leuke stel uit Gelderland met die vriendelijke mensen uit
Vlaanderen.
Ik herinner me, toen wij vroeger met de auto naar Spanje reden, dan voorzag mijn moeder
proviand voor een heel leger tijdens de barre oversteek. Hardgekookte eieren, gehaktballen,
kippenbouten, we hadden het allemaal mee. Twee volwassenen en drie kinderen, en eten
voor een leger. Eenmaal voorbij Lyon wuifden we naar auto’s met Belgische nummerplaat,
lotgenoten in de ruwe tocht naar Spanje, het avontuur waarvan we niet zeker waren hoe
het zou aflopen. En we zouden met een gezonde kleur terugkomen. Om de buren te laten
zien wat we wel niet konden. Volpension meneer. Voor dat geld kan je immers niet sukkelen.
En cocktails met parapluutjes op de promenade. En souvenirs kopen voor het thuisfront.
We wuifden niet naar Nederlanders, die vonden we om een of andere reden brutaal. We
mopperden toen zelfs al op de Nederlander, die overal luid aanwezig was. De wereld was
werkelijk hun huis en dat zou je weten ook. Lachen, gieren, brullen. Eerlijkheidshalve
hebben we ook ontzettend veel gespeeld met Nederlandse kindjes die ons kwamen
uitnodigen om samen te spelen. Dat durfden wij zelf niet te vragen, ook al hoorden we
overduidelijk dat ze onze taal spraken.
Een paar generaties later is het weinig veranderd. Als je als Vlaming laat vallen dat je
naar Venetië gaat, krijg je goede raad van al je vrienden. ‘Drink geen koffie op het San
Marcoplein, want dat is peperduur, je kunt beter in een zijstraatje gaan!’ Wij gingen toch
op dat San Marcoplein zitten. De prijs voor twee koffies viel immers erg mee … op de
kaart. We zitten, genieten van de zon en de muziek van het stijlvol strijkkwartet. We zijn in
onze nopjes. Het hotel is goed, we hebben geen ongelukken gehad, de vakantie kan nu
echt beginnen. Met een koffietje. Daar komt de rekening. Peperduur. Er staat immers ook
een bijdrage voor de muziek bij. Ik moet erom lachen. Vind het wel een geslaagde zet en
begrijp nu het geheim van de exorbitante prijzen op San Marco. Ik betaal zonder morren en
leg er nog een fooi bovenop.
Iets verder zitten Miep en Hans. Laten we ze zo maar noemen. Met een driftig aangestreept
gidsje, te genieten van hun koffie. Ik vraag aan mijn gezelschap om nog even te wachten. Ik
wil wel eens zien wat er gebeurt als zij hun rekening krijgen. Vijf minuten later is het zover.
De ober zwiert het schoteltje elegant voor de neus van Hans en blijft breed glimlachend
wachten. Hans krijgt alle kleuren. Hij is het Italiaans niet bijster machtig. Dan maar eerst
tegen Miep. Dat het onfatsoenlijk is, dat ze dat toch niet kunnen maken. En dan komt het.
In dat heerlijke onnavolgbare Engels dat Nederlanders overal ter wereld verbindt, ‘I want
to speak to ze managers. I will not leave it here by. Zis is not honest!’ U kunt er zich iets bij
voorstellen. Woest en niet van plan zich in te houden. Het wordt opgelost. Niemand heeft
belang bij geruzie op San Marco.
Wat leer je er uit? Niets, het kan net zo goed toeval geweest zijn. Een driftkikker vind je
in Vlaanderen ook. Maar toch. De dociele, gelaten Vlaming, die niet voor zichzelf opkomt
tegenover de uitgesproken, assertieve Nederlander, die zich niet op zijn kop laat zitten. De
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ene cultuur past zich aan, de andere gebruikt de regels die zij gewend is. Wij ondergaan
andere volkeren en culturen, de Nederlander blijft altijd Nederlander. Ik trek door naar
Umbrië, genietend van wijn, vriendschap en goede gesprekken.
Beantwoord vraag 1 in je eigen woorden.
1

(a) Leg uit hoe de Vlamingen en de Nederlanders hun vakantie beleven. (alinea 1)

[2]

(b) Wat bedoelt de schrijver als hij zegt dat het niet erg is dat hij generaliseert? (alinea 1)

[1]

(c) Leg uit waarom de schrijver ook wel overeenkomsten ziet tussen hoe sommige
Vlamingen en Nederlanders hun vakantie beleven. (alinea 1)

[1]

(d) Waarom spreekt de schrijver over de ‘barre oversteek’? (alinea 2)

[2]

(e) Waarom zorgde de moeder van de schrijver voor zoveel eten? (alinea 2)

[1]

(f)

[2]

Wat moest de familie bij terugkomst aan de buren laten zien? (alinea 2)

(g) Wat bedoelt de schrijver met het feit dat ze Nederlanders brutaal vonden? (alinea 2)

[2]

(h) Wat blijkt uit het feit dat de schrijver vroeger met Nederlandse kinderen speelde?
(alinea 2)

[1]

(i)

Wat vond de schrijver grappig aan de rekening op het San Marcoplein? (alinea 3)

[1]

(j)

Leg uit wat de schrijver van het Nederlandse stel vindt. Beargumenteer je antwoord met
voorbeelden uit de tekst (alinea 4).
[2]

(k) Leg uit waarom de Nederlanders waarschijnlijk niet de hele rekening hebben betaald.
(l)

[2]

Bespreek in het kort drie verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen zoals die in de
laatste alinea naar voren komen.
[3]
[Totaal = 20 punten voor inhoud + 5 punten voor taalgebruik = 25]
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Lees tekst 2 en beantwoord vervolgens vraag 2.
Tekst 2

Liever geen Nederlanders tegenkomen op vakantie
Ze zijn overal. Van Zuid-Frankrijk, waar ze pindakaas smeren op meegebrachte broodjes, tot
aan Thailand, waar ze, met hun rugzak op, zwetend zoeken naar een vrije kamer. Je ziet ze al
van mijlenver aankomen. Je ziet het aan de roodverbrande mannen die in bloemenzwembroek
door de stad lopen. Of aan de vrouwen met het kort geknipte en rood geverfde haar, aan hun
vrolijk gekleurde tuniek en de witte driekwart legging. Het laatste restje twijfel verdwijnt als je ze
hoort praten in een taal die je maar al te bekend voorkomt. Ondanks de verschillen tussen al die
bijna zeventien miljoen mensen, herken je ze meteen: Nederlanders.
Beter moet je kijken om te weten wat voor soort vakantiegangers die Nederlanders zijn. Want
aan de ene kant staan de types die vakantievlees uit Nederland meenemen in de caravan, en
die het liefst ook op een Grieks eiland gewoon een Nederlandse menukaart willen hebben.
De mensen die de onbedwingbare behoefte voelen om te toeteren als ze een Nederlands
nummerbord zien op de Franse autoroute. Het zijn de Nederlanders die altijd een beetje
heimwee hebben en zich ook op vakantie het liefst omringen met alles wat Nederlands is.
De andere groep wil Nederland en alles wat daar op lijkt juist ontvluchten. Deze landgenoot kent
geen heimwee, schaamt zich als hij andere Nederlanders op vakantie tegenkomt en ziet zichzelf
meer als een avonturier. Hij – maar een zij kan het net zo goed zijn – heeft een vreselijke afkeer
van ontmoetingen met zijn landgenoten in het buitenland. De ‘avonturier’ vertelt na zijn vakantie
altijd over hoe klein dat restaurantje was waar ze geen woord Engels spraken. De domper op
zijn vakantievreugde was het moment waarop hij toch op de bekende bloemenzwembroek
stuitte terwijl hij genoot van een obscuur, regionaal drankje. Hij heeft een stille afspraak met zijn
omgeving: wij horen niet van Nederlanders op vakantie te houden.
De ‘avonturier’ probeert zich steeds weer af zetten tegen andere Nederlanders, zelfs als die
precies zo zijn als hij. Dat lijkt op het eerste gezicht erg overdreven. Maar is het wel zo? Een
Nederlander tegenkomen op vakantie is voor de ‘avonturier’ als naar een schoolfeest gaan waar
ouders bij zijn. Het schoolfeest dat – voordat je echt uit kunt gaan – magische proporties kan
aannemen. Een avond waarop de aula niet meer de plek is waar je meegebrachte boterhammen
opeet, waarop je in de gymzaal eens niet in de touwen hangt en school voor een moment geen
school meer is. Die avond dans je, drink je glaasjes fris terwijl je nonchalant op het gymrek leunt
en speel je even dat je iemand anders bent. Terwijl je net doet alsof je luistert naar de muziek,
zie je in je ooghoek het klasgenootje waar je het hele schooljaar lang al naar hebt gekeken, en
die je nu eindelijk een keer zal vragen om te schuifelen.
De Nederlander die onze ‘avonturier’ tegenkomt op vakantie is voor hem als de vader die op dat
moment op de achtergrond met zijn handen over elkaar een oogje in het zeil houdt. Het zijn zijn
ogen die de betovering verbreken. Weg is de spanning, want als je hem ziet staan, zie je jezelf
door zijn ogen. Opeens ben je iemand die te veel cola staat te drinken in een halflege gymzaal,
luisterend naar muziek die gedraaid wordt door de neef van de geschiedenisleraar. Het zijn de
ogen waarmee we onszelf zien in het neonlicht.
Daarom is het begrijpelijk dat de ‘avonturier’ zo’n hekel aan de ander heeft. Hij mag de
pindakaas smerende mensen aan de Spaanse kust haten en doen alsof hij Spanjaard is als er
Nederlanders naast hem komen zitten.
Wij, de mensen die onszelf tevreden moeten stellen met een jaarlijks avontuur van een paar
weken, hebben het nodig te blijven tonen dat wij wel weten hoe het moet, dat wij anders zijn.
Ook al eten wij eenmaal thuis net zo goed een broodje pindakaas.
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In beide teksten worden twee soorten vakantiegangers beschreven. Schrijf een opstel waarin je
bespreekt hoe beide schrijvers vakantiegangers zien. Betrek daarbij ook de meningen van de
schrijvers en hoe ze die meningen naar voren brengen.
Gebruik 200–250 woorden.
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