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Tekst 1
Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing
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(1) Over gebrek aan belangstelling
heeft het onderwijs niet te klagen.
Een paar weken geleden schreef
minister Van Bijsterveldt van Onderwijs in een brief aan de Tweede
Kamer dat ouders wel eens wat meer
tijd aan opvoeding zouden kunnen
besteden, desnoods door minder te
gaan werken. Daarmee werd kennelijk een gevoelige plek geraakt,
want er volgden veel geërgerde en
verontwaardigde reacties. Zo zou zij
onder andere de klok vijftig jaar terug
willen draaien naar de tijd dat moeders thuis met de thee klaarzaten als
de kinderen uit school kwamen. Dat
is in deze tijd een onredelijke eis:
moeders hebben banen buitenshuis
om de hypotheek en de steeds hogere materiële eisen van het gezin te
helpen betalen.
(2) Vergeleken met een halve eeuw
geleden is er nog een belangrijk
verschil. De ouders van toen hadden
een zware tijd achter de rug. Ze hadden een oorlog meegemaakt met
schaarste en voor een deel van de
bevolking zelfs met rauwe honger.
Dat wilden zij niet nog een keer meemaken en ze wilden er vooral voor
zorgen dat hun kinderen zouden opgroeien zonder armoede en gebrek.
Onderwijs was voor hen het middel
waarmee hun kinderen materieel en
maatschappelijk vooruit konden komen. Het was misschien belangrijk
als intellectuele vorming, maar in
ieder geval als sleutel tot een welvarender leven. Onderwijs was een
economisch goed.
(3) Dat verklaart ook de grote betrokkenheid van de ouders van toen. Niet
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bij hoe de school het deed, zoals nu,
maar bij de leerprestaties van het
kind. Wanneer je als kind straf kreeg
van de juf of de meester, dan deden
je ouders dat nog eens dunnetjes
over. Als je een potje maakte van je
kostbare leerkansen, gaf dat hun bijna letterlijk aanstoot. Dan dreigde je
uit lamlendigheid in dezelfde situatie
te belanden als die waarin zijzelf
door omstandigheden of het lot terecht waren gekomen en waaraan zij
zich probeerden te ontworstelen. Dat
gaf ergernis en het kon je een draai
om de oren opleveren. Corrigerende
tikken zijn nu strafbaar geworden.
Zorgen om het materiële bestaan
heeft bijna niemand meer en áls ze
er al zijn, dan gelooft niemand dat
onderwijs daar iets mee te maken
heeft.
(4) Sylvia Nasar heeft recentelijk een
belangwekkend boek geschreven,
Grand Pursuit: The Story of Economic Genius, in het Nederlands vertaald als De wil tot welvaart. Daarin
beschrijft zij hoe de ontwikkeling van
het denken over economie sinds het
midden van de negentiende eeuw
heeft geleid tot een ongekende toename van de levensstandaard. Karl
Marx1) had het nog over het uitzichtloze lot van de arbeidersklasse, waar
alleen een revolutie verandering in
zou kunnen brengen. Een fabriek had
hij echter nog nooit van binnen gezien en ‘de arbeider’ was voor hem
een abstract en statisch begrip.
(5) Enkele jaren na Marx ging Alfred
Marshall2) wel de fabrieken in, waar
hij zag dat sommige arbeiders veel
meer verdienden dan anderen. Het
verschil lag in hun productiviteit en
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de sleutel daartoe lag in scholing.
Een geschoolde arbeider verdiende
meer dan een ongeschoolde kracht,
eenvoudigweg omdat hij meer opleverde. Iemand die had geleerd een
graafmachine te bedienen, bracht
meer op en verdiende meer dan iemand die alleen maar met een schop
kon werken. Marshall legde het economische verband bloot tussen productiviteit, scholing en persoonlijk
inkomen en daarmee het verband
met nationale welvaart, invloed en
politieke macht. Zo werd onderwijs
een nationaal belang.
(6) Nog steeds bemoeit de overheid
zich tot in de haarvaten met het onderwijs, maar het verband met welvaart en economie is uit het zicht
geraakt. Het gaat er niet meer om
hoe wij als land meer presteren en
meer verdienen, maar om persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van
het individu. Er is natuurlijk veel voor
te zeggen om niet uitsluitend met
materiële zaken bezig te zijn, al is
het de vraag of persoonlijke ontwikkeling een nationaal belang dient en
dus een overheidsrol rechtvaardigt.
Het ontbreken van het economische
aspect in het denken over onderwijs
is in Nederland een schadelijke misstand die ons nu al veel en in de
toekomst nog meer geld en welvaart
gaat kosten.
(7) Dit is geen recente ontwikkeling.
Met de invoering van de Mammoetwet3) in de jaren zestig raakten bijvoorbeeld de talenpakketten in het
voortgezet onderwijs drastisch uitgedund. Dat was een economische
schadepost van belang. Ooit waren
Nederlanders de talenwonders van
Europa die niet alleen Engels spraken, maar ook Duitse en Franse
inkopers in hun eigen taal konden
bedienen. In theorie kan dat natuurlijk ook allemaal in het Engels, maar
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Duitse en Franse inkopers voelen
zich gewoon meer op hun gemak in
hun eigen taal en zullen liever werken met een leverancier die hun dat
mogelijk maakt. Dat we dat niet meer
kunnen, kost ons omzet, export en
welvaart. Met het verlies van talenkennis zijn we minder productief
geworden. Het is onbegrijpelijk dat
het ministerie van Economische
Zaken daar nooit de noodklok over
heeft geluid.
(8) Een vergelijkbare situatie doet
zich voor in het beroepsonderwijs. In
de week dat de minister van Onderwijs zich druk maakte over ouders op
school, trok een aantal Kamerleden
aan de bel over het verdwijnen van
de ouderwetse, eerlijke ambachtsschool en de schade die dat oplevert.
Daar konden jongens en meisjes die
goed waren met hun handen, praktische vakken leren waarmee ze de
maakindustrie in Nederland overeind
hielden. Nu zitten ze op een school
voor vmbo en vallen in slaap of gaan
klieren als ze in een of andere ‘beroepsgerichte kwalificatiestructuur’
moeten proberen hun weg te vinden,
terwijl ze bezig hadden kunnen zijn
met lassen, stukadoren, timmeren,
metselen of fijnmetaalbewerking. We
importeren voor de aanleg van de
Tweede Maasvlakte honderden lassers uit Portugal en verder, omdat
die in Nederland niet te vinden zijn.
Tegelijkertijd zitten in ons land allerlei jongeren die graag iets concreets
uit hun handen zouden laten komen,
werkloos thuis of ze lopen zich op
straat te vervelen.
(9) Betalen voor vaklieden uit het
buitenland én voor werkloze jongeren
thuis, is dubbele economische schade. Dat de ministeries van Economische Zaken en van Financiën
daarover zwijgen, is onbegrijpelijk en
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een slechte zaak voor ons land. Het
raakt ook Binnenlandse Zaken, vanwege de verveling en lamlendigheid
op straat. Het raakt ook Sociale Zaken, met het oog op de verkommering van mensen en gezinnen die
geen nuttige plek hebben in de samenleving en daar ook geen bijdrage
aan leveren. Het is absurd dat die
ministeries zitten af te wachten wat
de deskundigen van Onderwijs in hun
pedagogenwijsheid op de scholen en
de jeugd loslaten, om vervolgens
vele decennia lang de scherven te
moeten opvegen. Een visie op onderwijs in zijn isolement, alleen getoetst
op zijn onderwijskundige merites, zou
niet mogen bestaan. Onderwijs behoort dienstbaar te zijn aan de economie en de samenleving.
(10) Er is echter een handicap: veel
ouders van nu verlangen geen scholing of opleiding meer van het onderwijs en stellen geen eisen aan hun
kinderen. Als er een conflict is tussen
een leerling en een leraar, trekt tegenwoordig de docent steeds vaker
aan het kortste eind. De school is
niet meer een middel tot maatschappelijke en economische vooruitgang.
Dat vinden we ook niet meer nodig:
we hadden al genoeg te eten en te
verteren. Welvaart hoeft niet verdiend te worden, is de gedachte.
Welvaart is een altijd stromende
limonadebeek in Luilekkerland. De
school wordt leverancier van algemene vorming en kinder- en puberopvang. Alles is er ‘proces’, in lijn
met de beleidsnota-taal die een
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eczeemveroorzakend begrip als
‘beroepsgerichte kwalificatiestructuren’ weet voort te brengen. Inhoud –
‘Wát ga ik hier nou eigenlijk leren?’ –
is en blijft ver te zoeken.
(11) Elk land krijgt de regering die
het verdient en dat geldt ook voor het
onderwijs. Geef de ambachtsschool
terug aan de jeugd die graag praktisch aan de slag wil, is het pleidooi
van eerdergenoemde Kamerleden.
Zolang ouders echter geen eisen
stellen aan wat hun kinderen echt
leren en wat het onderwijs aan feitelijke inhoud biedt, zullen wij over
steeds minder talenkennis, lasvaardigheden en andere beroepskwalificaties beschikken. Dat wordt alleen
nog maar versterkt door het bijna
volledige monopolie dat het door de
overheid gefinancierde en gecontroleerde onderwijs in Nederland heeft.
Die sturing is bedoeld om ontsporingen van individuele particuliere initiatieven te voorkomen. De centrale besturing is echter zelf de weg kwijt en
in zo’n situatie ontspoort het hele
systeem.
(12) Bij voortzetting van het huidige
beleid zal onze welvaart achterblijven. Totdat er weer een generatie
komt die het echt slecht heeft gehad
en armoede heeft gekend, zoals de
ouders van de jaren vijftig hebben
meegemaakt. Zij zal dan opnieuw tot
de conclusie komen dat onderwijs de
sleutel tot persoonlijke en maatschappelijke welvaart vormt. Tot die
tijd blijft het sukkelen.

naar: Johan Schaberg
uit: NRC Handelsblad, 17 & 18 december 2011
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noot 1 Karl Marx (1818-1883) was de meest invloedrijke socialistische denker van de
negentiende eeuw.
noot 2 Alfred Marshall (1842-1924) was aan het eind van de negentiende eeuw een van de
meest invloedrijke economen van zijn tijd.
noot 3 Mammoetwet: een Nederlandse onderwijswet (in werking vanaf 1 augustus 1968) die
vergaande consequenties had voor de structuur en de inhoud van het voortgezet
onderwijs.
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Tekst 2
Samen sterk
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(1) Wanneer hebben mensen geleerd
dat samenwerking tussen vreemden
meer oplevert dan alleen de afwezigheid van conflict? Dat moet al heel
vroeg gebeurd zijn, toen de eerste
mensachtigen in de savannes zagen
dat de fysieke kracht van eenlingen
en kleine familiegroepen onvoldoende was om grote dieren te vangen.
Of misschien kwam dat besef pas
echt toen mensen zich gingen specialiseren en de uitwisseling van
goederen kon ontstaan. De herder
ruilde zijn melk voor graan, de smid
zijn hoefijzers.
(2) Samenwerking tussen individuen
die niet tot een familie behoren, was
en is een kwestie van overleving.
Niemand van ons kan zelfvoorzienend zijn. Er is geen terrein van ons
leven dat niet geworteld is in samenwerking en afspraken. Het is de kern
van de democratie. Nu onze wereld
de hele planeet omvat, is samenwerking ook de kern van de internationale betrekkingen. Zo hangt ons
leven aan elkaar van samenwerken:
de buren hebben de sleutel en zorgen voor de poes; de chauffeur op de
rijstrook naast ons doet netjes zijn of
haar richtingwijzer aan, zodat we
hem of haar in laten voegen; landen
beslissen samen over van alles, van
de maximale hoeveelheid bestrijdingsmiddel in appelmoes tot het
afschaffen van nucleaire wapens.
(3) Er zijn twee vormen van samenwerking: die tussen mensen die iets
verschillends te ruilen hebben (goederen tegen andere goederen of
geld) en die tussen mensen die in
gelijke omstandigheden verkeren.
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Vooral die laatste vorm heeft een geweldige kracht. Dan gaat het erom
samen een vuist te maken, of om samen iets te bereiken waarvoor je als
individu te klein bent. Dergelijke samenwerking is in de geschiedenis de
sleutel geweest tot sociale verandering, van de opstand van lijfeigenen
in het tsaristische Rusland tot de
organisatie van Engelse fabrieksarbeiders.
(4) De meest succesvolle vorm van
sociaaleconomische samenwerking is
de coöperatie. Oude vormen van
coöperatie richtten zich op samen
sparen, waarbij ieder lid per toerbeurt
het ingelegde geld kon gebruiken. In
het Romeinse Rijk bestonden al dergelijke groepen, die fungeerden als
onderlinge begrafenisondernemingen. Ze bestaan nog steeds, van
Afrika tot China. Naar verluidt, ontstond de eerste coöperatie al in de
dertiende eeuw, opgericht door de
Franse bergboeren die de ook nu
nog beroemde Comtékaas maken. Zij
wilden grotere kazen maken omdat
die beter bewaard konden worden en
hadden daarvoor veel melk nodig,
veel meer dan een boer alleen ooit
zou kunnen produceren. Om toch die
honderden liters bij elkaar te krijgen,
besloten ze hun melk samen tot kaas
om te zetten. Bij de verkoop van de
kaas kreeg ieder betaald naar verhouding van de hoeveelheid melk die
hij had ingebracht.
(5) Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstonden de moderne
consumentencoöperaties die we nu
kennen. Het begon met de inkoopcoöperatie van Rochdale (Verenigd
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Koninkrijk), waar textielarbeiders
samen hun eerste levensbehoeften
inkochten om zo minder afhankelijk
te zijn van de verplichte inkoop via de
fabriek. Tegelijkertijd ontwikkelde de
Duitser Friedrich Wilhelm Raiffeisen
zijn gedachten en begon een coöperatieve bakkerij waar arme boeren op
krediet brood konden krijgen en die
uitgroeide tot een gemeenschappelijke spaarbank.
(6) Het jaar 2012 werd uitgeroepen
tot Internationaal Jaar van de Coöperatie. Dat werd tijd, want weinigen
realiseren zich hoe belangrijk coöperaties zijn, alleen al in aantallen.
Volgens cijfers van de Verenigde
Naties is een op de vier Canadezen
lid van een coöperatie, krijgen bijna
achttien miljoen Brazilianen hun
gezondheidszorg via een coöperatie
en heeft een op de drie Fransen zijn
geld ondergebracht bij een coöperatieve bank. In de Nederlandse landen tuinbouw zijn de veertig grootste
coöperaties goed voor een omzet
van 37 miljard euro. Wereldwijd voorzien coöperaties in honderd miljoen
banen, twintig procent meer dan alle
multinationals tezamen.
(7) Wellicht dat dit Internationale Jaar
het begin vormt van de herwaardering van een organisatievorm die
soms neigt tot bureaucratie. Succesvolle professionele coöperaties lopen
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steeds meer het risico dat ze vervreemd raken van hun leden. De
coöperatieve vernieuwing zou weleens uit een onverwachte hoek kunnen komen. Naast de bestaande
coöperaties bloeien steeds meer
burgerinitiatieven op. Dat zijn geen
coöperaties in de juridische zin, noch
zijn ze goed georganiseerd, maar ze
zijn wel gestoeld op de gedachte van
gemeenschapsbelang die Raiffeisen
voorstond. Zo maken buurtbewoners
zich samen sterk voor hun eigen zonnepanelen, worden auto’s, net als
andere duurzame gebruiksgoederen,
zoetjesaan meer gedeeld en zetten
ouderen zich in als kinderoppas in
ruil voor hulp bij computerproblemen.
(8) Juist omdat coöperaties de nadruk leggen op onderlinge afhankelijkheid en solidariteit, zijn ze actueler
dan ooit voor het denken over een
nieuw economisch bestel. Na de desillusie van het ‘graai-kapitalisme’ en
het ‘ieder voor zich’, wordt het
nieuwe motto ‘wij voor elkaar’.
Samen staan we sterk, voor publieke
en private belangen. Dit past wonderwel in het hele politieke spectrum. De
stevige zelfredzaamheid zou de
rechtse partijen moeten aanspreken,
de warme solidariteit de linkse. Daar
zou toch iets moois uit te brouwen
zijn voor Nederland.

naar: Louise Fresco
uit: NRC Handelsblad, 1 februari 2012

HA-1001-a-15-1-b

7 / 10

lees verder ►►►

Tekst 3
Dure eieren
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(1) Later dan afgesproken kwam ik
thuis na mijn zaterdagse fietsrondje
langs onder andere de boerderijwinkel. “Ik heb het met de boer uitgebreid over de economie gehad”,
voerde ik als excuus aan. Dat vergde
enige uitleg. Bij de boerderijwinkel
wachtte mij een onaangename verrassing. Er lag een briefje bij de
eieren om uit te leggen dat ze duurder waren geworden en dat ze niet
meer verpakt mochten worden in de
lege eierdozen die ik had meegenomen. Die kon ik ook niet meer
inleveren. Wat was er aan de hand?
(2) Het Productschap voor Pluimvee
had verordonneerd dat eieren alleen
nog maar verkocht mochten worden
in een nieuwe doos met datumstempel. Ze mochten dus niet vers door
klanten mee worden genomen, maar
moesten eerst naar de veiling om
daarna weer terugvervoerd te worden
naar de boerderij. Toen de boer had
geklaagd dat dit ten koste van het
milieu en de economie ging, was hij
op het laatste punt terechtgewezen
met een kleine introductie in de economische wetenschap. Daar had ik
het met de boer verder over gehad.
(3) Wat er gebeurde, zo kreeg hij te
horen, was namelijk juist heel goed
voor de economie. Er kwam extra
werkgelegenheid voor de transporteurs, voor de benzinepomphouders
en voor de producenten van verpakkingsmateriaal. Bovendien ging er zo
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meer geld in de economie om, wat
ons bnp1) weer omhoog kon krikken.
De vele klanten die klaagden dat ze
zo het milieu vervuilden en minder
verse eieren kregen, waren dom dat
ze deze economische voordelen niet
zagen. Ze kregen toch dagelijks van
deskundigen te horen dat ze meer
moesten consumeren om uit de recessie te komen. Welnu, de prijsverhoging van de eieren was een
mooi begin.
(4) Zelden heb ik zo’n fraai minivoorbeeld gezien van het inmiddels
bekende gegeven dat de groei van
onze nationale economie en van ons
nationaal geluk niet samengaan.
Klanten worden alleen maar ongelukkiger als ze meer geld moeten betalen voor minder verse eieren en als
ze hun lege dozen bij het oud papier
moeten gooien.
(5) Zelden heb ik ook het perverse
grondprincipe van economische groei
zo helder geïllustreerd gezien. Het
bracht mij vele voorbeelden van
milieudenker Wouter van Dieren in
herinnering, die lieten zien dat het
eindeloze heen-en-weergesjouw met
producten goed was voor de economische groei, maar slecht voor het
milieu en de klant. Misschien moeten
we, om uit de recessie te komen, gewoon verordonneren dat Groningse
eieren eerst naar Utrecht moeten
worden vervoerd en die vanuit
Utrecht omgekeerd naar Groningen.

naar: Hans Achterhuis
uit: Filosofie Magazine, april 2012
noot 1 bnp: bruto nationaal product, de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die
door een land in één jaar worden geproduceerd
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Tekst 4
Weg met Duck en Mouse?
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(1) Zou de wereld ooit van Donald
Duck en Mickey Mouse afkomen?
Zouden er landen zijn waar ze de
Amerikaanse eend en muis niet eens
kennen, nooit gekend hebben en ook
niet wíllen leren kennen? Daar denk
ik weleens aan als ik ’s nachts de
slaap niet kan vatten of overdag niets
beters te doen heb. Wat zou er voor
nodig zijn om de eend en de muis
voorgoed uit de gratie te krijgen?
(2) Kan dat gebeuren met de Duck
en de Mouse, of is het met deze
Disneytypes als met suiker en zout:
als je er eenmaal aan gehecht bent,
kun je nooit meer zonder. Deze week
heb ik er eens wat langer over nagedacht, met het internet als houvast.
Een helder antwoord kwam er niet,
maar er werden wel grote lijnen
zichtbaar.
(3) Eerst dit: het stripverhaal is geen
Amerikaanse uitvinding. We hadden
in Europa al vroeg de avonturen van
de Zwitserse Monsieur Cryptogame1)
en de Duitse Max en Moritz2). Die
gingen echter niet eindeloos door en
waren eigenlijk ook niet leuk.
(4) Dan dit: de gewoonte om dieren
als mensen voor te stellen is nog
veel ouder dan het stripverhaal of de
tekenfilm. Je trekt een kat een jasje
aan en laat hem rechtop lopen et
voilà. Op internet zijn prachtige
reproducties te vinden van afbeeldingen met antropomorfe, op de
mens lijkende, dieren uit de negentiende eeuw. Honden, ratten, katten,
konijnen. Steeds komt het antropomorfe tot uiting in het rechtop gaan
en de kleding. Aan uiterlijk en
lichaamsbouw van de dieren zelf
wordt helemaal niets veranderd.
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(5) Als de waarneming niet bedriegt,
zijn het de Amerikanen die met twee
belangrijke vernieuwingen komen. Ze
brengen stripverhalen die voortaan
eindeloos doorlopen en ze brengen
antropomorfe dieren die zijn gestileerd: ontdierlijkt. De eerste is Felix
the Cat (circa 1920), de tweede
Mickey Mouse (1928).
(6) Felix en Mickey zijn aanvankelijk
nog lang niet zo ontdierlijkt als
uiteindelijk haalbaar bleek. Felix the
Cat is in de eerste film een gestileerde kromme kat, met een snor en
gemene tandjes. Mickey Mouse had
oorspronkelijk een ratachtige snoet,
dunne ledematen en kleine ogen en
raakte die pas in de loop van de
jaren kwijt. Stephen Jay Gould heeft
er in het boek A biological homage to
Mickey Mouse op gewezen dat de
muis steeds jonger werd en ook dat
de vroegste Mickey Mouse nog helemaal niet zo’n aardig muisje was.
(7) Bekijk het op internet en bekijk en
passant ook eens hoe onze eigen
Tom Poes3) er begin jaren veertig bij
liep. Beetje krom soms, harige vacht,
een snor en onaangenaam sluwe,
achterdochtige oogjes. Dat is later
allemaal rechtgetrokken. Zowel Felix
als Tom verloor zijn snor, Felix verloor ook zijn tanden en de hele
menagerie kreeg almaar grotere
ogen, inclusief oogwit. Verder verloren ze hun streken en aan het pesten
en kwellen kwam een eind.
(8) Hieraan kunnen we zien dat er na
de ontdierlijking al heel snel een
tweede ontwikkeling in gang wordt
gezet: de verlieving. Na het amuseren ontstond de behoefte aan behagen. Eerst werd van het dier meer

lees verder ►►►

90

95

100

105

110

een mens gemaakt, later werd het
een uitgesproken jong mens. Kleine
kinderen vinden we meestal schattig.
Konrad Lorenz4) heeft ontdekt waardoor we ze schattig vinden: ze zijn
voorzien van allerlei kenmerken die
bij ons, geheel onbewust, maar vaak
onontkoombaar, knuffel- en verzorgingsgedrag opwekken. Dat is evolutionair gezien ontzettend nuttig.
(9) De bedoelde kenmerken vatte
Lorenz samen in zijn Kindchenschema: een relatief groot hoofd (dus
een grote kop-rompverhouding), een
rond hoofd, een mollig lichaam, korte
ledematen, onzekere gang en
vreemd genoeg ook grote ogen, hoewel die geen uitgesproken kenmerk
zijn van baby’s, peuters en kleuters.
Toch is dat waar alle cartoonisten
uiteindelijk op uitkomen: die enorme
ogen en de kopvergroting. Het hoofd
van Donald Duck is een verdubbelde
eendenkop. Tom Poes met zijn reuzenogen kreeg uiteindelijk een hoofd
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dat even groot is als zijn lichaam. In
de natuur lijden alleen embryo’s aan
dit euvel.
(10) Een deel van dit soort aanpassingen voegt niet veel meer toe aan
de schattigheid die al was bereikt.
Dat zou je dan heel voorzichtig de
derde ontwikkeling kunnen noemen:
de cartoonisten hebben ook ontwikkelingen op gang gebracht die min of
meer autonoom zijn, maar die ze gretig met elkaar delen. Bijna altijd wordt
één vinger in de hand weggelaten.
Bijna altijd worden vrouwtjesfiguren
van wimpers voorzien.
(11) Waar brengt ons deze analyse?
Niet heel ver natuurlijk. Hoogstens
biedt zij uitzicht op een heel verre
toekomst waarin alle cartoonfiguurtjes zó op elkaar gaan lijken, dat ze
niet noemenswaardig meer van
elkaar verschillen. Dan en pas dan
raken we de Duck en de Mouse kwijt.

naar: Karel Knip
uit: NRC Handelsblad, 3 & 4 november 2012
noot 1 Monsieur Cryptogame: in Nederland beter bekend als ‘Mijnheer Prikkebeen’, de eerste
stripfiguur in de Nederlandse literatuur, getekend door Rodolphe Töpffer en voor de
Nederlandse jeugd berijmd door J.J.A. Goeverneur
noot 2 Max en Moritz: personages in een Duits beeldverhaal van Wilhelm Busch, een van de
eerste strips
noot 3 Tom Poes: personage in stripverhalen van Marten Toonder
noot 4 Konrad Lorenz (1903-1989): een Oostenrijkse zoöloog en ornitholoog die het
instinctieve gedrag van dieren bestudeerde

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de
vermelde bronnen.
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud
van dit examen.
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