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Examenvragen voor het eindexamen (zomersemester 2014) 

I. Examenvragen: taalkunde/translatologie 

1. Welke woordsoorten heeft het Nederlands? Welke bestaan niet in het Pools en omgekeerd 

welke Poolse woordsoorten bestaan niet in het Nederlands? 

2. Waarom passiveert het Nederlands als een typische continentaal Germaanse taal veel vaker 

dan het Pools? Leg uit. 

3. Welke polen zijn er in de hoofdzin en de bijzin? Leg uit hoe het gezegde hiermee is 

verbonden en waarom deze polen verschillen in hoofd- en bijzin. 

4. Geef een aantal kenmerken van wetenschappelijke stijl. 

5. Uit welke elementen bestaat een bouwplan? Welke rol vervult dit bouwplan in de 

communicatie? 

6. De voorbereiding van een goede presentatie kan het beste stapsgewijs worden aangepakt. 

Hoe? 

7. Welke zinsdelen ken je? Geef een voorbeeld van hun functie. 

8. Waarom mag je het lidwoord in het Nederlands meestal niet weglaten? Welke soorten 

lidwoorden zijn er en welke rol hebben die? 

9. Welk verschil is er tussen sterke en zwakke werkwoorden? Zijn er in het Nederlands veel 

onregelmatige werkwoorden en welke zijn dat? 

10. Welke types tolken zijn er? Waar geef je zelf de voorkeur aan en om welke taalkundige 

redenen? 

 
II. Examenvragen: letterkunde 

1. Geef een periodisering van de Nederlandstalige literatuur. Is er naar jouw mening een 

verschil tussen Nederlandse en Vlaamse literatuur? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet? 

2. Geef een voorbeeld van belangrijke ridderromans. Welke rol speelden deze in de 

ontwikkeling van de Nederlandse literatuur? 

3. Leg uit wat rederijkerskamers zijn en waarom deze belangrijk waren voor zowel de 

ontwikkeling van de Nederlandse taal als de literatuur. Geef een paar voorbeelden van 

belangrijke kamers. 



4. Waarom speelde de uitgave van de Statenbijbel (wanneer?) zo’n belangrijke rol voor de 

ontwikkeling van de Nederlandse schrifttaal? Liet deze vertaling ook haar sporen in de 

literatuur na? 

5. In de algemene perceptie is Nederland (de Republiek der Verenigde Provinciën) een typisch 

protestants land geweest. Klopt dit met de realiteit? Welke belangrijke katholieke of 

katholiek geworden Noord-Nederlandse schrijvers ken je? Geef een voorbeeld van hun 

werken. 

6. Wie waren de Tachtigers? Welke rol hebben ze gespeeld in de vernieuwing van de 

Nederlandstalige literatuur? 

7. Geef voorbeelden van koloniale macht in Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse romans. 

8. Welke rol speelde de tijdschrift Forum en Van Nu en Straks in de ontwikkeling van 

respectievelijk de Nederlandse en Vlaamse literatuur? 

9. Wat beschouw je als de vijf belangrijkste punten in de Nederlandse literatuur van na 1945? 

10. Geef een voorbeeld van de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuur. 

 
III. Examenvragen: cultuur  

1. Verklaar waarom de lager gelegen delen van de Nederlanden veel rijker zijn dan de hoger 

gelegen delen? Waarom zou je dit een paradox kunnen noemen? 

2. Waarom zou de meeste voorkomende Nederlandse familienaam Van den Berg, Van Bergen, 

Vandenberg enz. zijn? 

3. Wanneer is de Nederlandse standaardtaal ontstaan? 

4. Vergelijk de taalsituatie in België in de 19de eeuw met die in Nederland in die periode. 

5. Vergelijk het mechanisme van moedertaalverwerving met dat van tweedetaalverwerving . 

6. Geef commentaar bij de volgende stelling: “De Eerste Wereldoorlog was een catalysator 

van de Vlaamse beweging”. 

7. Bespreek de 3 grote breuklijnen in de hedendaagse Belgische samenleving 

8. Vlaanderen en Nederland: een lange geschiedenis van eenheid en toch verscheidenheid. 

Bespreek de belangrijkste historische momenten die aan de basis liggen van deze paradox. 

9. Wat wordt verstaan onder de taalgrens in België en hoe is deze tot stand gekomen? Kan de 

taalgrens nog verschuiven? Verklaar je antwoord. 

10. Ondanks zeer intensieve pogingen van de Vlaamse overheid om het gebruik van de 

Nederlandse standaardtaal in Vlaamse secundaire scholen als verplicht te stellen blijven 

dialecten nog heel dominant aanwezig. Welke conclusie(s) zou je hieruit kunnen trekken? 

 


