
Tekst 1 
Praise for Zara Philips 

Oriëntatie vooraf 

Een kort artikeltje. Geen foto. Wel een titel, met daarin 

een voorlopig voor vele lezers wellicht nog onbekende 

naam: Zara Philips. Bij de tekst hoort maar één 

vraag van het type ABCD in de vorm van een aantal 

stellingen. Lees deze vraag eerst, voordat je de tekst in 

detail doorneemt. De noot onderaan de tekst legt uit 

wie Zara Philips is. 

Inhoud van de tekst 

Het artikel waarover het in de tekst gaat, blijkt te 

komen uit de Guardian Weekly (zie regel 2). De 

schrijfster van een ingezonden brief (zie naam en 

woonplaats onder de tekst), ergert zich er aan, dat de 

kleindochter van de Engelse koningin (Zara Phillips) 

in het artikel wordt besproken, puur op basis van 

haar achtergrond en niet vanwege haar aanzienlijke 

sportieve prestaties. De krant gebruikt de gelegenheid 

om op een gemakkelijke en ordinaire manier af te 

geven op mensen van koninklijke bloede: (zie regel 

14-15: for a cheap bit of sarcasm and royal-bashing).
Vooral de laatste zin van de tekst maakt duidelijk, 

hoezeer de schrijfster Susan Garvin het met een 

dergelijke gang van zaken oneens is. 

Uitwerking van de vraag 

1. C

De vraag, die boven de vier stellingen gesteld

wordt, wil weten welk punt Susan Garvin met haar

ingezonden brief nu eigenlijk wil maken. Welnu, Susan

maakt zich er druk over, dat het in het artikel van de

Guardian Weekly niet zo zeer gaat om Zara's prestaties,

(achievements) maar veel meer om haar koninklijke

(royal) achtergrond (background), een makkelijk

doelwit van spot en pesterij (regel 11-15: she was not
there ... royal-bashing. (bash - inhakken op, meppen)

Niet A Wat in deze stelling wordt uitgedrukt, is op

zichzelf genomen waar. In de laatste zin van 

de tekst staat echter, dat het respect ( regel 

18-19: acknowledgement and credit) gegeven

moet worden aan iedere sportbeoefenaar

die dat verdient, ongeacht van welk geslacht

of achtergrond, zelfs als ze vrouw en van

koninklijke bloede zijn.

Niet B In deze stelling staat dat Susan alleen 

maar (only) over mensen van koninklijk 

bloed zou schrijven, indien deze mensen 

ook daadwerkelijk iets noemenswaardigs 

gedaan zouden hebben. Wat Susan, enigszins 

sarcastisch misschien, in feite tracht te 

beweren is, dat ze over iedereen over wie iets 

noemenswaardigs te melden is, zou schrijven, 

zelfs (even) als het vrouwelijke personen van 

koninklijke bloede zouden zijn. 

Niet D Er staat nergens in de tekst vermeld, hoe 

Zara zelf omgaat met het gegeven dat zij een 

sportvrouw van koninklijke bloede is en in 

hoeverre dat voor haar een belemmering 

vormt bij de invulling van haar carrière. 

Tekst 2 
The flip side of Internet fame 

Oriëntatie vooraf 

De titel geeft aan, dat deze tweede tekst gaat over 

de keerzijde (flipside) van internetberoemdheid. Het 

artikel is onderverdeeld in 8 alinea's. Er zijn geen foto's 

en er is geen ondertitel. Je weet dus eigenlijk nog 

vrij weinig, als je begint met het lezen van de eerste 

vraag. Het is in zo'n geval is het handig om de eerste en 

laatste alinea van het artikel vluchtig door te lezen om 

je een indruk van de inhoud te vormen. 

Inhoud van de tekst 

Het artikel beschrijft de risico's van het (onbedoeld en/ 

of ongewenst) plaatsen van persoonlijke informatie 

of beelden op het internet. De inhoud ervan kan 

wereldwijd worden bekeken en niet meer worden 

verwijderd, zonder dat daar juridisch erg veel tegen 

te doen is. De gevolgen, vooral op psychisch gebied, 

kunnen iemand levenslang blijven achtervolgen, zoals 

ook het geval blijkt te zijn bij de hoofdpersoon van dit 

artikel. 

Uitwerking van de vragen 

2. B

De eerste alinea komt met een voorbeeld van waar

het in dit artikel over gaat. Het betreft een Canadese

tiener, Ghyslain Raza, die zichzelf had gefilmd, terwijl

hij op een wat onhandige manier (regel 2: awkward
performance) bezig was een scene uit Stars Wars 

na te spelen. Een medescholier plaatste het filmpje

een jaar later op het internet, met alle beschamende

en pijnlijke gevolgen voor Raza's imago vandien.

Ziehier een duidelijk voorbeeld van de keerzijde van

internetberoemdheid ofwel the flipside of internet
fame.

'

Niet A Nergens in deze alinea geeft de schrijfster aan,

dat er sprake is geweest van een persoonlijk 

belang bij het schrijven van dit artikel. 

Niet C Er staat in de tekst dat het optreden van Raza 

in het filmpje weliswaar grappig was (regel 2: 



funny), maar eigenlijk alleen maar, omdat het 
nou net niet grappig bedoeld was ( regel 3: it
wasn't meant to be). Het zijn juist de pijnlijke 
gevolgell voor Raza van het plaatsen van 
het filmpje op het internet, die hier worden 
belicht: publiekelijke schande en schaamte 
(regel 10: shame and embarrassment).

Niet D Het gaat wel over iets dat in het verleden 
is gebeurd, maar dit voorval wordt niet in 
verband gebracht met de tijd waarin het 
gebeurde; dat is niet relevant hier. het gaat om 
de gevolgen 

Niet E Na het lezen van alinea 1 krijg je zeker het 
idee, dat een waarschuwing tegen het te 
gemakkelijk plaatsen van dit soort filmpjes op 
het internet, bedoeld is. De waarschuwing zelf 
echter is nergens te vinden; het blijft hier bij 
een voorbeeld en de conclusie wordt aan de 
lezer overgelaten. 

3. Na een dubbele punt in een tekst komt meestal de,
soms kernachtige, samenvatting en conclusie van wat
er voorafgaand in dezelfde tekst staat verwoord. In
deze alinea vinden we na de dubbele punt het woord
humiliation (vernedering). Het toont de nadelige kant
(regel 13: dark side) van een onmiddellijke (regel 13:
instant) internetberoemdheid.

4. C
In deze alinea wordt gesteld dat public shaming

niets nieuws is. Het publiekelijk te schande zetten
van mensen gebeurde al in de tijd van de Romeinen
of in de koloniaal Amerika, om maar eens twee
voorbeelden te noemen. Maar ook nu nog komt
het voor: in sommige plaatsen in Amerika moeten
zedendelinquenten een bord in hun voortuin plaatsen
met een waarschuwing. Op deze manier wordt het
onderwerp in een bredere context geplaatst.
Niet A Alinea 3 laat voorbeelden zien van hoe

mensen soms publiekelijk te schande werden 
en worden gezet. Er wordt over deze feiten 
echter geen veroordeling uitgesproken 
(condemn). 

Niet B Wat het belang zou zijn voor een maatschappij 
om mensen publiekelijk te schande te zetten, 
wordt in deze alinea niet besproken. 

Niet D Het publiekelijk te schande zetten kan zeer 
wrede vormen aannemen (zie alinea 3 voor 
voorbeelden uit het verleden). Dat het er 
in het heden minder wreed aan toe gaat op 
dit gebied, kunnen we nergens in de tekst 
terugvinden. 

S. Online bestaat er weinig controle en zijn er nauwelijks
regels (regel 26: few checks and hardly any

monitoring) maar bovendien (regel 26: moreover

(nog een reden) biedt het internet anonimiteit aan

de daders (regel 26: anonimity) die weer extremere 
reacties uitlokt of maakt dat mensen verder gaan 
dan anders in het gewone leven (regel 28: a stage

for bigoted rants (kortzichtige tirades en racistisch 

geschreeuw) and stories that identify people by 

name). 

Het antwoord moet dus de volgende strekking hebben: 
- weinig controle/ regels
- anonimiteit (lokt extremere reacties uit/ maakt dat

mensen verder gaan dan anders (in het gewone

leven))

6. 1 Niet

In Amerika worden de bedrijven juist niet aansprakelijk
gesteld voor wat gebruikers doen (regel 33-34: .. US
law specifically protects the operators of websites

trom liability (aansprakelijkheid) tor the speech of

their users).

2 Niet

In de VS moet het slachtoffer kunnen aantonen dat de 
dader kwaad in de zin had (regel 31: intended malice -
kwade opzet) wat nu juist zo heel lastig is om te doen. 

3 Niet

Er staat hierover niets in de tekst. 

4 Niet

Hierover staat niets in de tekst. 

5 Wel

Alinea 6, regel 36-37: he can do so anonymously

and suffer no repercussions (geen gevolgen er van 

ondervinden) Hieruit wordt expliciet duidelijk, dat het 
wel erg moeilijk is om mensen te straffen, die van alles 
en nog wat op het internet zetten. 

6 Niet

Alinea 7, regel 40: Shaming victims, meanwhile,

have little recourse (kunnen weinig uitrichten). 

Slachtoffers kunnen dus nauwelijks juridische stappen 
ondernemen. Zelfs in het geval dat er een dader kan 
worden aangewezen, zal het in veel gevallen zo zijn, 
dat deze persoon over te weinig middelen beschikt om 
een schadevergoeding te kunnen betalen. 

7. C
Ondanks dat zijn zaak in der minne is geschikt (regel
47: settled out of court), is daarmee de kous nog
niet af voor Ghyslain Raza en zijn familie. De schande
en schaamte die ze hebben gevoeld tijdens het hele
proces, zullen ze nooit meer van zich af kunnen
schudden: regel 49: the shame shall always be upon

you.

Niet A Het videofilmpje van Ghyslain is waarschijnlijk
wel een hype is geweest in het begin, maar er 



staat nergens dat het de eerste internethype 

was. 

Niet B Er wordt met geen woord gerept over het 

feit dat de Star Wars Kid nog steeds een fan 

zou zijn van Star Wars. Wel wordt er gezegd 

dat zijn eigen video nog steeds makkelijk te 

vinden is op het internet (regel 48: still widely 

available) en waarschijnlijk dus nog steeds 

door veel mensen bekeken wordt. 

Niet D Nadat het onheil was geschied, zijn Ghyslain 

en zijn familie in therapie gegaan om de hele 

zaak beter te kunnen verwerken. Dat betekent 

niet dat hij al daarvoor een mentale afwijking 

had; het kwam door de publieke schande dat 

hij en zijn familie therapie nodig hadden. 

Tekst 3 
Beatles and the Bard 

Oriëntatie vooraf 

De titel en de plaatjes bij de tekst leren ons dat de 

tekst gaat over de Beatles, de bekendste popgroep 

uit Engeland en William 'the Bard' Shakespeare, 

Engeland's grootste dichter en toneelschrijver aller 

tijden. De illustraties bestaan uit een foto van de hoes 

van het Beatles' album Sergeant Peppers Lonely Hearts 

Club Band en een afbeelding van William Shakespeare. 

Inhoud van de tekst 

Het artikel gaat over (de invloed van) het album van 

de Beatles en hoe de Beatles daarmee Shakespeare 

hebben verdrongen van de eerste plaats als Dichter 

des Vaderlands. Het artikel bespreekt ook hoe 

belangrijk hun muziek geweest is, omdat het aangeeft 

hoe anders de westerse mens is gaan denken in de 

tweede helft van de 20ste eeuw (regel 15-17: the 

Beatles addressed the effects of a huge mindshift 

in the western mindset in the middle of the 20th 

century). Niet alleen de liedjes waren populair. Ook de 

hoes zelf was vanwege alle raadseltjes en mysteries 

erom heen, razend populair. 

Uitwerking van de vragen 

8. B

Bij deze vraag word je geacht uit te zoeken waar het

voor een tweede keer gezegd wordt dat het album

van de Beatles inmiddels meer populariteit geniet dan

Shakespeare's Hamiet en Romeo en Julia. De eerste

keer wordt dit gezegd in alinea 2 (regel 7-11: the

collection ... reference point). Daarna kun je het vinden 

in alinea 4 al is het in andere bewoordingen. Hier 

wordt door Jane Sheridan gezegd dat er vroeger elke

dag wel ergens een studie over Shakespeare's Hamiet

verscheen, terwijl die eer tegenwoordig toekomt aan 

het album van de Beatles (regel 18-20: When 1 ..... 

Sergeant Pepper). 

Niet A In alinea 3 wordt van alles verteld over de 

betekenis van het album van de Beatles, maar 

nergens wordt deze betekenis vergeleken met 

de betekenis van de werken van Shakespeare. 

Niet C · In alinea 5 wordt gezegd dat het album 

geworteld is in de massacultuur van die tijd, 

en dat ook de hoes van groot belang was. Dit 

wordt echter niet vergeleken met het belang 

van de werken van Shakespeare. 

Niet D Deze alinea gaat uitsluitend over de hoes 

9. B

en de verwijzingen, raadsels en vermeende 

geheime boodschappen die deze bevat of 

zou bevatten. Er wordt hier niets gezegd over 

het belang van de hoes in vergelijking met 

Shakespeare's werk. 

Voor de juiste beantwoording van deze vraag lees je 

alinea 5: regel 23-26: Not only the songs (de liedjes

zelf) but sir Peter Bake's sleeve (platenhoes) ... appeal

(aantrekkingskracht).

Niet A, D of E Nergens in de tekst wordt gesproken

over of verwezen naar raadselachtige 

verwijzingen naar Shakespeare. Drie 

antwoorden vallen hierdoor af. 

Niet C, E en F Er wordt nergens in de tekst beweerd, 

dat het succes van het album is toe 

Tekst 4 

te schrijven aan de tragische dood 

van één van de leden van de groep. 

De afkorting OP op de armband van 

McCartney, zou, volgens sommigen, 

een voorspelling zijn van zijn 

naderende dood. Maar dit is slechts 

een voorbeeld van de vele mysteries 

rondom de hoes en het is toch echt 

de hoes en de liedjes samen, en niet 

de dood van één van de bandleden, 

die het succes van de plaat moeten 

verklaren. Hiermee vallen de 

antwoorden C, E (nogmaals) en F af. 

Adults behaving badly 

Oriëntatie vooraf 

In de titel staat dat volwassenen zich s echt gedragen. 
� 

In de (vetgedrukte) inleiding lees je, dat de tekst 

zal gaan over jongeren die een zogenaamd 'ASBO' 

voor asociaal gedrag gekregen hebben, iets wat ze 

beschouwen als een eerbetoon. Hoe heeft het toch 

zover kunnen komen? Een gatentekst. 



Inhoud van de tekst 

Steeds meer vol)'Vassenen voelen zich vervreemd van 
jongeren vooral vanwege het toenemende asociale 
gedrag van velen. Dan kun je, als volwassenen, 
natuurlijk de schuld neerleggen bij de jeugd, maar zo 
makkelijk lijkt het probleem niet opgelost. De ware 
schuldigen zijn namelijk de volwassenen zelf, die 
zich niet bewust lijken te zijn dat ze een actieve rol 
moeten spelen bij het opvoeden en corrigeren van 
hun eigen, maar ook van andermans kinderen, vooral 
wanneer het gaat om onaangepast gedrag. Er lijkt geen 
solidariteit meer te bestaan tussen ouders. 

Uitwerking van de vragen 

10.A
Bij een gatentekst is het vrijwel altijd zo, dat je nog
even één zin moet doorlezen na het gat, om het juiste
antwoord te vinden. Bij deze vraag lees je in de zin na
het gat dat ouderen zich angstig en bang voelen (regel
8: anxious and scared) zodra ze jongeren in groepen
op straat tegenkomen. Dit was kennelijk vroeger niet
zo (regel 5-6: something importanthas changed ....

today). Ouderen en jongeren zijn uit elkaar gegroeid:
(regel 7: British adults have become estranqed trom

the world of young people.

Niet B Het is goed mogelijk, dat veel ouderen heel
bekend zijn met (familiar with) de wereld 
waarin jongeren leven. Maar het gaat hier juist 
om de verandering die heeft plaats gevonden 
in het contact tussen ouderen en jongeren. 
Er is een nieuwe situatie ontstaan waar de 
ouderen nog niet bekend mee zijn; één die 
hen afschrikt en bang maakt. 

Niet C Als je geboeid of gefascineerd bent door 
iets, dan klinkt dat positief. Dat is niet in 
overeenstemming met de (negatieve) context 
van deze regel tekst. 

Niet D Er is nergens in de tekst sprake van de 
jongeren die de ouderen opeens zijn gaan 
afwijzen. Misschien was dat altijd al zo. Wie 
zal het zeggen? De tekst geeft je in ieder geval 
geen uitsluitsel. 

ll. B

Er wordt een probleem bij ouderen geconstateerd
dat te maken heeft met het nemen van
verantwoordelijkheid in het begeleiden en opvoeden
van kinderen (regel 14-15: The problem ... children).

Waar het probleem precies uit bestaat, wordt uitgelegd
in de zin na het gat: regel 15-17: Men .... trouble}. In
deze zin blijkt het dan niet te gaan om een probleem
van de jongeren, maar om een terughoudendheid of
afkeer (reluctance) die volwassenen voelen (regel 16-
17: feeling too awkward to intervene ... too confused)
0rn op te treden wanneer het nodig is.

Niet A Uit het vorige antwoord blijkt, dat 
volwassenen dus juist niet beschikken 
over de nodige dosis besluitvaardigheid 
(determination). 

Niet C Het zou wel een hele rare betekenis aan de 
zin geven, als je de verantwoordelijkheid van 
volwassenen c.q. ouders om hun kinderen te 
begeleiden en op te voeden, tot dom gedrag 
van de ouders verklaart (silliness of the

parents) 

Niet D Het probleem is niet dat ouders de 

12.A

neiging (tendency) hebben om hun 
verantwoordelijkheid voor hun kinderen te 
nemen. Dat is juist positief. 

In alinea 3 hebben we al gezien, dat ouders niet de
neiging hebben hun verantwoordelijkheid te nemen
voor andere kinderen dan hun eigen. Vooral dat
laatste wordt in alinea 4 nog eens benadrukt (regel
22-23: Apparently ... kids} Men staat niet open voor
de gedachte dat volwassenen solidair zouden moeten
zijn en dus ook andere kinderen dan hun eigen zouden
moeten opvoeden en corrigeren. Solidariteit wordt ten
sterkste ontmoedigd (discourage).

Niet B Solidariteit tussen ouders is niet verboden
(forbid), maar wordt tegenwoordig sterk 
ontmoedigd (discourage). Alleen de eigen 
ouders en de professionele hulpverlener of 
instantie hebben iets over kinderen te zeggen. 

Niet C Het is met elkaar in tegenspraak dat, als je 
ergens achterdochtig over bent (regel 21: 
suspicious of}, dat je het dan wel zou willen 
stimuleren (promote).

13.B
Het gaat er in de tekst dus om, dat volwassenen het
steeds meer laten afweten als het gaat om andere dan
hun eigen kinderen te corrigeren en op te voeden.
Ouders helpen elkaar niet meer bij deze taken (regel
25: 'breakdown of adult solidarity). Ze zijn er dus
niet voor de kinderen wanneer deze zich verkeerd
gedragen, en zijn er dus ook niet om in te kunnen
ingrijpen ( regel 26: young people's behaviour is not

checked by the intervention (tussenkomst, ingrijpen)

of responsible grown-ups)

Niet A Fout gedrag blijft fout gedrag, ook al weet
je waar het vandaan komt en waar het mee 
te maken heeft. Excuses zijn hier niet op zijn 
plaats. 

Niet C Er is juist sprake van, dat volwassenen 
niét ingrijpen (intervention) als de jeugd 
problematisch gedrag laat zien. 

Niet D De volwassenen grijpen niét in, dus jongeren 
worden daardoor ook niet uitgelokt. 



14.C
Het is volstrekt normaal dat jongeren van elkaar leren
en ervaringen met elkaar delen en samen een cultuur
opbouwen. Het is niet alleen normaal; het is gewoon
een feit (In fact).

Niet A De situatie is zo, dat volwassenen te kort
schieten in het begeleiden en corrigeren 
van de jeugd. Maar het is niet daarom 
(consequently) dat de jeugd een natuurlijke 
wens heeft om dingen met elkaar te beleven 
en samen een cultuur te zoeken. Dit is juist 
normaal gedrag voor jongeren 

Niet B Er wordt hier niet nog een argument 
toegevoegd aan wat eerder is gezegd. In 

addition is hier dus niet op zijn plaats. 
Niet D Het woord similarly (evenzo, op dezelfde 

manier) luidt een vergelijking of nog een 
voorbeeld in. Daar is hier geen sprake van. 

15.A
Kinderen hebben ook de steun van volwassenen
anders dan hun ouders nodig, om te leren zich sociaal
te gedragen en asociaal gedrag af te leren. Als dat
gebeurt begrijpen ze hoe ze zich moeten gedragen en
keuren ze zelf asociaal gedrag af.
Niet B Het gaat niet om de ouders, maar om andere

volwassenen die solidair zouden moeten zijn 
met de ouders als ze zien dat kinderen zich 
verkeerd gedragen. Zij zouden ook moeten 
ingrijpen. 

Niet C Het zijn niet de jeugdigen zelf (teenagers), 

maar juist hun ouders en vooral ook andere 
volwassenen die moeten ingrijpen (intervene). 

Volwassenen moeten solidair zijn met elkaar 
als het om de opvoeding van de jeugd gaat. 

Tekst 5 
Carnival queen 

Oriëntatie vooraf 

Als je kijkt naar de titel en de foto bij deze tekst, dan 
kun je eigenlijk maar tot één conclusie komen en die 
luidt dat deze tekst over wijlen prinses Diana gaat. 

Inhoud van de tekst 

Diana's populariteit was uitzonderlijk. Men dacht 
dat haar dood toch wel een verandering teweeg zou 
brengen in Engeland. Dat bleek nogal mee te vallen 
want de meeste veranderingen waren al eerder in gang 
gezet. Om te beginnen bestaat de Engelse monarchie 
nog steeds en is deze zelfs sterker uit de 'Diana week' 
(de week tussen het auto ongeluk en haar begrafenis) 

gekomen, in tegenstelling tot wat velen hadden 
gedacht en misschien wel gehoopt. Ook houden de 

Britten zich nog steeds in wanneer het gaat om het 
tonen van emoties, maar minder dan vroeger. Diana 
zelf was, op de keper beschouwd, eigenlijk ook niet zo 
heel anders dan vele van haar koninklijke voorgangers 
en zou, als ze in leven was gebleven, vanzelf minder 
mooi en minder interessant zijn geworden. Wat niet is 
veranderd is de rol van de pers. Ze hebben zich even 
ingehouden na de dood van Diana, maar de jacht op 
beroemdheden is niet meer te stuiten ondanks dat 
dit maar al te vaak ten koste gaat van elke vorm van 
privacy. 

Uitwerking van de vragen 

16.A
In regel 7 van de tekst staat duidelijk dat de schrijver
van de tekst het niet eens is (She wasn't - and

she didn't) met hoe de prinses in de media (Time

magazine) geportretteerd wordt als one of the

people ... and the princess who transformed a nation

(regel 5-7).
Niet B Aan het eind van alinea 1 legt de schrijver

uit, waarom prinses Diana onder andere zo 
populair was. Zij was de prinses die zich onder 
het volk mengde, en wonderen verrichtte 
onder de verschoppelingen van deze aarde 
(regel 9-11): Diana's appeal...maimed 

(verminkt) children. 

Niet C Hij noemt juist wel wat zij deed voor allerlei 
liefdadigheidsinstellingen. Maar ook meteen 
aan het begin van alinea 1 benadrukt de 
schrijver hoe populair Diana was ( regel 3-4: 
a posthumous poster girl ..... for progressive 

causes (vooruitstrevende doelen)) 

Niet D De schrijver geeft nergens in de tekst aan, 
dat hij er bezwaar tegen heeft dat het privé 
leven van de prinses publiekelijk besproken 
wordt. Laat je niet misleiden door het woord 
'scandalously' in regel twee. Dit woord heeft 
niets te maken met waar het hier over gaat, 
maar fungeert slechts als een bijwoord van 
het woord modern: ongelooflijk modern, 

schandalig modern. 

Niet E In de laatste regel van alinea 1 maakt de 
schrijver duidelijk, dat Diana zich eigenlijk 
niet zo veel anders gedroeg als veel van haar 
koninklijke voorgangers: (regel 10-11: an 

ancient example: the monarch who walks 

amongst the people, werking miracles). 

..

17. Een antwoord met de volgende strekking:
{Men) dacht dat de monarchie afgeschaft zou worden/

zou ophouden te bestaan.

Het antwoord is te vinden in de zin die meteen volgt op 
de zin waarin het woord interpretation gebruikt wordt. 



Deze zin herbergt de veronderstelling (interpretatie) 

van een aantal optimistische republikeinen, dat het nu 

dus wel afgelopen zou zijn met de monarchie. Niets 

blijkt minder waÊr: het Britse koningshuis is, vijf jaar na 

Diana's dood, zelfs populairder dan er voor. 

18.1 Niet 

Er staat dat de monarchie al aan het veranderen was 

voordat Diana er deel van uitmaakte: (the Queen ..... 

as early as 1969) 

2 Niet 

Hoe de reacties waren van de verschillende politici 

op Diana's dood, komt nergens ter sprake in alinea 

3 en 4, laat staan dat ze multi-raciale problemen 

moesten oplossen. Groot Brittannië was allang 

een multiculturele maatschappij voordat Diana als 

prinses geen onderscheid maakte naar ras. Haar dood 

veroorzaakte ook geen rassenrellen. 

3 Niet 

In relatie tot Diana's dood wordt er gesproken over een 

zeer gemengd (rouw-) publiek (regel 31: diversity of 

the crowds). Haar aanhang bestond ontegenzeggelijk 

uit witte mensen en kleurlingen uit alle lagen van de 

bevolking. 

4 Wel 

Het grote publiek (regel 26: the masses) kalmeerde 

snel toen de koningin zich weer onder hen begaf, blij 

om alles weer zo snel mogelijk bij het oude te kunnen 

laten: (regel 26-28: the masses are more conservative 

than rebellious - and were quickly calmed when the 

queen walked amongst them). Het grote publiek is 

ook veel conservatiever dan vaak wordt gedacht. 

19.C

De eerste stelling is, dat de Britten hun emoties meer

gingen uiten (regel 36-37: Britain's upper lip relaxed)

na 'Diana week'. De tweede stelling is het daar niet

helemaal mee eens, want deze zegt, dat er eigenlijk

nauwelijks iets is veranderd in hoe de Britten hun

emoties uiten, namelijk zeer ingehouden ( regel 41:

touchingly restrained), bij tragische gebeurtenissen.

Dat komt omdat beide beweringen nogal overdreven

waren: de Britten waren echt niet zo emotieloos als

vaak wordt beweerd, en ze zijn nu ook niet zo enorm

gevoelig geworden na de dood van Diana. De tweede

stelling is, op die manier bekeken, dus een aanpassing

/ afzwakking (modification) van de eerste stelling.

Niet A De tweede bewering legt de eerste niet uit. Er

wordt gezegd dat men een verkeerde indruk 

heeft van hoe emotioneel de Britten zijn. 

Ze waren voor de dood van Diana noch zo 

gevoelloos, noch zo emotioneel na haar dood. 

Zij heeft dus niet een enorme verandering in 

gang gezet. 

Niet B Het gaat over de emoties van de Britten van 

voor de dood van Diana en die na haar dood. 

Dat zijn twee verschillende situaties en die 

kunnen elkaar dus niet illustreren. 

Niet D De tweede bewering kan de eerste niet 

ondersteunen omdat het twee verschillende 

momenten betreft. 

20.D

Men dacht dat de media, die vaak de schuld hebben

gekregen van de dood van Diana en daarom werden

gehaat, een omslag zouden beleven en niet meer zo

sensatiebelust zouden zijn en beroemdheden zouden

najagen, maar ze zijn weer op volle kracht aan de gang

zoals vanouds. Toch hebben ze zich tijdelijk (regel

45: only temporarily) wel aangepast: (regel 44-45)

they keptfrom (zich weerhouden van, iets niet doen)

intruding in their two sons' lives.

Niet A en C De media hebben zich juist

teruggetrokken uit het leven van de 

jonge prinsjes, maar, slechts tijdelijk. 

Toen ze ouder werden en vriendinnetjes 

kregen zijn ze weer volop op jacht 

gegaan naar sensationele verhalen en 

foto's. De in te vullen woorden moeten 

dus uitdrukken dat ze iets (tijdelijk -

temporarily) niet hebben gedaan, en dat 

is kept from. 

Niet B 

Tekst 6 

Er staat niet hoeveel geld de media 

verdienden aan hun reportages. 

Bovendien moet tot uitdrukking komen 

dat ze zich tijdelijk ingehouden hebben, 

maar toen de jongens groter werden 

weer volop aan het achtervolgen en 

fotograferen zijn gegaan. Dat is kept 

from. 

One giant leap 

Oriëntatie vooraf 

Een vrij korte tekst voorzien van twee foto's. Op één 

van de foto's heeft een man een klein kikkertje op zijn 

hand wat wel een verband met de titel zal hebben: 

One Giant Leap - Een enorme sprong. De andere foto 

laat een (slaap)kamer zien van waarschijnlijk een 

'lodge', de accommodatie waar deelnemers aan safari's 

gewoonlijk verblijven. De tekst bevat maar één vraag. 

Inhoud van de tekst 

De 'grote vijf' die mensen willen zien als ze op safari 

gaan in Zuid Afrika zijn de leeuw, olifant, luipaard, 

neushoorn en buffel. Maar je kunt ook een kikkersafari 

boeken. Er zijn 110 kikkersoorten in Zuid Afrika 



waarvan je er gemiddeld 12 per nachtelijke safari 

ziet. Je kunt ook andere minder bekende dieren 

tegenkomen, en voor de zekerheid neemt de ranger 

een geweer mee, want ook de 'big five' lopen in het 

gebied rond! 

Uitwerking van de vragen 

21. A

In de laatste zin van de tekst staat dat het groot

wild van Afrika (the Big Five) regelmatig dezelfde

waterplaatsen aandoet als waar de deelnemers van

de kikkersafari's naar toe komen. Dat betekent dus dat

deze diersoorten hetzelfde territorium delen.

Niet B De twee soorten van safari's worden nergens

in de tekst met elkaar vergeleken in termen 

van populariteit. 

Niet C In totaal leven er 110 verschillende soorten 

kikkers in Zuid Afrika. In het Amazulu 

Reservaat leven er daar ruim 20 van (regel 23-

24: the reserve is home to over 20 species). 

Niet D Lees opnieuw de laatste regel van de 

tekst. Hier staat, dat groot wild dezelfde 

waterplaatsen aandoet als waar de 

deelnemers aan de kikkersafari komen op hun 

tocht. 

Tekst 7 
Global warming hotheads 
would burn sceptics at the 
stake 

Oriëntatie vooraf 

Geen plaatje of foto bij deze tekst. De titel zegt 

dat fanatieke aanhangers van de global warming 

(opwarming van de aarde) theorie het liefst de sceptici 

(de mensen die er zo hun twijfels bij hebben), op de 

brandstapel zouden zetten. 

Inhoud van de tekst 

Het artikel gaat over de klimaatveranderingen 

op aarde. Wie, of wat, is daar nu het meest 

verantwoordelijk voor? Er wordt veel wetenschappelijk 

onderzoek naar verricht, en de conclusie is dat het 

allemaal de schuld is van de mens. Sceptici beweren 

echter dat dit wetenschappelijk onderzoek niet erg 

deugdelijk is, en zeggen ook dat zij met hoon worden 

overladen als ze tegenwerpingen maken. Het is een 

dogma geworden, en de politiek heeft daar alles mee 

te maken. Geloof je niet in global warming, dan doe je 

niet mee in het wetenschappelijk debat. De schrijver 

heeft daar ernstige bedenkingen bij. 

Uitwerking van de vragen 

22.B

In alinea 1 en 2 gaat het over een televisiecommercial,

waarbij je je als kijker schuldig moet gaan voelen (regel

7: feel guilty) aan het vernietigen van de aarde door

klimaatverandering (regel 9-10: the message is that

we are destroying the world through climate change,

which has been brought about by modern industry

and technology). Er wordt dus druk uitgeoefend op

de kijkers; er wordt ingespeeld op de gevoelens van

ongemak bij het kijkend publiek.

Niet A Alinea 1 en 2 leveren geen bewijs. Ze fungeren

slechts als illustratie bij het gekozen thema 

en de schrijver haalt,dit voorbeeld aan om te 

laten zien hoe de media druk uitoefenen op de 

mensen en ze een schuldgevoel aanpraten wat 

betreft de opwarming van de aarde. 

Niet C In de televisie commercial wordt er 

inderdaad op aangedrongen dat er preventief 

maatregelen getroffen dienen te worden. 

Deze waarschuwende woorden komen echter 

niet uit de mond van de schrijver van het 

artikel. Het is de boodschap die spreekt uit de 

televisie commercial en het zegt niets over het 

standpunt van de schrijver. 

Niet D Opnieuw is het niet de schrijver van het 

artikel van wie de waarschuwing afkomstig is. 

Alles komt voort uit de televisie commercial. 

De schrijver van het artikel gebruikt dit 

voorbeeld alleen maar om aan te tonen hoe 

er druk wordt uitgeoefend op de mensen 

23.B

om te geloven dat wij schuld hebben aan de 

opwarming van de aarde. 

Wie worden aangesproken in het antwoord 'You can't 

say that' zijn de sceptici. Sceptici zijn per definitie

personen die twijfelen aan wat er over het algemeen

wordt aangenomen. Hier is dat de overtuiging dat de

opwarming van de aarde te wijten is aan menselijk

handelen. Dat trekken deze sceptici dus in twijfel: regel

17-18 scientists who dissent (een afwijkende mening

hebben, niet akkoord gaan) trom the strict orthodoxy

on man-made global warming.

Niet B De schrijver beweert dat niet de alternatieve

theorieën op ondeugdelijk wetenschappelijk 

onderzoek zijn gebaseerd, maar juist de 

gangbare theorie, namelijk dat de opwarming 

van de aarde de schuld is van de mens. 

Niet C Er staat in de tekst dat z�lfs'sommige 

wetenschappers toegeven (regel 14-15: 

as even some scientists ... concede) dat er 

serieuze onzekerheden bestaan ( regel 13: 

serieus uncertainties) rondom het onderzoek 

naar klimaatverandering (regel 14: about the 



24.B

extent (mate, graad) and causes of climate 

change). 

Er wordt in de vraag geopperd dat sceptische vragen

en kritische kanttekeningen nodig zouden zijn bij de 

voortgang van elk wetenschappelijk onderzoek. Deze 

zienswijze kom je, zij het in andere bewoordingen,

opnieuw tegen in de laatste zin van alinea 5: (regel

27-28: science advances by questioning, probing

(onderzoeken) and re-examining existing beliefs).

Niet A In dit antwoord krijgen de sceptici (regel 23:

those trying to test the theory - juist de wind 

van voren (regel 24: chastised). 

Niet C Hier wordt gezegd dat wetenschap en politiek 

te veel verweven zijn. Politiek hoort zich niet 

met de wetenschap te bemoeien. Dat is wat 

anders dan dat het stellen van kritische vragen 

in de wetenschap noodzakelijk is om tot goede 

resultaten te komen. 

Niet D Sceptisch zijn betekent ook, dat je risico's 

durft te nemen. Als je nu uit voorzichtigheid 

(regel 31-32: precaution is always privileged 

over risk) zoveel mogelijk risico altijd uitsluit, 

voeg je niets toe aan het wetenschappelijk 

onderzoek. 

25.A

In alinea 3 komt duidelijk naar voren dat er veel

onzekerheden bestaan omtrent de mate en oorzaken

van klimaatverandering (regel 13-14: there remain

serious uncertainties .... climate change). Maar ook op

andere plaatsen in het artikel laat de schrijver zien,

hoe degenen die kritiek hebben op de bestaande en 

algemeen geldende theorieën door velen, waaronder

politici, met minachting tegemoet worden getreden

(regel 15-16: Vet any expert .... treated with contempt

(minachting, verachting)).

Niet B Er is geen sprake van

samenwerkingsverbanden tussen overheid en 

wetenschappelijke instituten en al helemaal 

niet dat die tot snellere successen zouden 

leiden. 

Niet C Over het ontslaan van wetenschappers die 

de gangbare mening niet delen wordt niets 

gezegd. Er staat dat de sceptici onder de 

wetenschappers binnen het PCC hun mening 

wel kunnen uiten, zij het niet te nadrukkelijk. 

Het is in het openbaar dat sceptici worden 

afgebrand om hun twijfels. 

26.A

Het antwoord is te vinden in de laatste zin van

het artikel. Hier staat (opnieuw), dat er te veel

Wetenschappers, die kritisch staan tegenover

de gangbare zienswijzen op het gebied van
klimaatverandering, niet serieus genomen worden

maar de ka ris lopen figuurlijk op de brandstapel te 

worden gegooid (regel 37: burning skeptics at the 

stake (brandstapel)). 

Niet B De politiek moet de zaak van de opwarming 

van de aarde niet simplistisch voorstellen, 

daar schieten we niets mee op want het is een 

complex probleem. Dat is wat an_ders dan de 

problemen rond de opwarming van de aarde 

in simpele bewoordingen uitleggen. 

Niet C De laatste zin van de tekst zegt dat het nog 

steeds onduidelijk is hoe het nu precies 

zit met de gevolgen van het gebruiken van 

fossiele brandstoffen op het milieu (regel 

35-36: whatever ... fossil fuels). Er wordt dus

zeker niet gesuggereerd dat de wetenschap

uiteindelijk wel in staat zal zijn om met een

oplossing te komen voor het probleem van het

steeds maar toenemende energieverbruik.

Niet D De tekst heeft het niet over het opraken 

van fossiele brandstoffen. Deze worden 

alleen genoemd als mogelijk oorzaak van de 

opwarming van de aarde. 

Tekst 8 
Jamie's fowl sanctimony 

Oriëntatie vooraf 

Een eerste blik op de titel en de foto geven meteen aan 

waar de tekst over zal gaan: Jamie Oliver en gevogelte. 

In de voetnoot staat het woord 'sanctimony' verklaard 

als 'schijnheiligheid'. Dit zou kunnen betekenen dat de 

schrijfster het werk van Ja mie van een kritische noot 

zal voorzien. 

Inhoud van de tekst 

Waar komt ons (kippe-)vlees vandaan? Hoe zit het met 

het dierenwelzijn bij de productie van al dat vlees? 

De bekende Jam ie Oliver, maar ook Hugh Fearnley

Whittingstall, een andere beroemde kok, weten wel 

hoe het anders zou moeten en hebben daar ook, soms 

hartverscheurende, TV programma's over gemaakt. 

Alleen, er hangt een prijskaartje aan die veranderingen 

en dat kunnen veel mensen niet betalen. Dit geldt 

niet voor de beide koks: die zijn inmiddels schatrijk 

en kunnen mooi praten. Hun boodschap is voor 

velen domweg onmogelijk en daarbij ook nog eens 

schijnheilig. De enige werkbare oplossing moet worden 

gezocht in de politiek. Slechts door het aanpassen van 

een aantal wetten op het gebied van het dierenwelzijn, 

zou het lot van vele dieren kunnen worden verbeterd. 



Uitwerking van de vragen 

27. Een antwoord met de volgende strekking:

(slechte) leefomstandigheden van kippen/ het (slechte)

lot van kippen.

Acceptabel wanneer het antwoord 'bio-industrie'/

'legbatterijen' gebruikt wordt.

Hot-button issue in regel 1 geeft aan, dat het om een 

kwestie gaat die de emoties behoorlijk hoog doet 

oplopen. Hier gaat het om the conditions of the

working chicken in the UK (regel 1) m.a.w. het zijn de 

leefomstandigheden van de slachtkippen, die hier de

gemoederen bepalen.

28.A

In regel 14 zien we staan the programme hasn't

put any dent (deuk, gat) in the sa les. Er is dus

weinig tot geen terugloop geweest in de verkoop

van kipproducten. In regel 15 en 16 lezen we, dat er

zelfs sprake is geweest van een lichte stijging van de

verkoopcijfers: In fact, daily sa les of chicken have

increased somewhat, up to 7% on November's

figures.

Niet B Er wordt in alinea 1 en 2 met geen woord

gesproken over de populariteit van Jamie 

Oliver in verband met het gebruik van 

kippenvlees in zijn gerechten 

Niet C Ondanks het feit dat de supermarkten zich 

schrap probeerden te zetten tegen een 

mogelijke daling in verkoopcijfers (regel 14-

15: bracing themselves for a downturn in the 

market) bleek de schade achteraf erg mee te 

vallen. De verkoopcijfers gingen zelfs omhoog. 

Niet D In regel 13 wordt er gesproken over the new 

wave of protest. Deze golf van protest gaat 

niet over iets nieuws (regel 11-13: the traumas 

of battery chickens have been common 

knowledge ... The Body Shop). Jongeren, 

maar niet alleen zij, vechten al jaren voor het 

verbeteren van allerlei misstanden op het 

gebied van dierenleed. Het is niet zo, dat na 

de uitzending van het programma van Jam ie 

Oliver, er opeens andere kwesties aan de orde 

gesteld werden. Dat gebeurde al langer. 

29. Een antwoord met de volgende strekking:

(De bewering dat) je slecht bent behalve wanneer je

dure (scharrel}kippen koopt./ (De bewering dat) je

alleen een goed mens bent als je dure (scharrel)kippen

koopt.

..... we are bad people, except those who are buying 

expensive free range chickens at {25 each, who are 

good people. (regel 20-21). 

30.D

In alinea 4 komt naar voren, dat het Jam ie Oliver niets

uitmaakt of het nu gaat om een biologisch gefokt

kippetje (regel 24: organic bird) of niet. Hij heeft toch

geld zat: (regel 26: on account of how he is loaded

(schatrijk)). Jamie heeft heel veel geld verdiend door 

zijn publiek te vermaken met het doden van jonge

haantjes (regel 27-28: entertaining us by gassing boy

chicks) en door zich te laten inhuren als reclamegezicht

voor een bedrijf dat al heel lang goedkope kip verkoopt

(regel 28: advertising for Sainsbury's). De schrijfster

is meer dan teleurgesteld (disappointed); zij is echt

verontwaardigd (indignant). Heel duidelijk wordt

dit in alinea 5, waar de schrijfster het echt walgelijk

(regel 32: obnoxious) vindt, dat iemand met heel

veel geld eist van mensen die niet zo veel verdienen

dat zij de dure scharrelkip kopen die zij zich niet

kunnen veroorloven (regel 32-33: to see a rich person

demanding impoverishing (armer makend) consumer

choices from a poorer person.

Niet A Ze is juist niet bewonderend. Zij vindt het

afschuwelijk wat hier gebeurt en heel 

hypocriet. 

Niet B Ze is teleurgesteld, maar veel meer dan dat. 

Ze spreekt hier in veel sterkere bewoordingen 

van afkeuring: obnoxious (walgelijk) 

Niet C Ze is niet indifferent (onverschillig). Sterker 

nog, ze is zeer verontwaardigd (indignant) 

over hoe Jam ie zich opstelt in deze kwestie 

omdat hij makkelijk praten heeft met al zijn 

rijkdom. 

Niet E De toon is hier niet matter-of-tact (zakelijk, 

feitelijk). De schrijfster spreekt in nogal 

emotionele bewoordingen over de kwestie: 

obnoxious (walgelijk). 

31. 1 Niet

Zoals we hierboven al hebben gezien in regel 32 en 33,

kunnen mensen met en gemiddeld inkomen zich zulke

producten niet veroorloven.

2 Niet

Er wordt gesteld dat het probleem niet politiek is,

omdat de politiek er niets mee doet. Er is geen beleid

en over geld wordt niet gesproken.

3 Wel

Regel 41 en 42: Anyone with a serious interest in

this would be lobbying to tighten laws on ani mal

cruelty. Er bestaan dus andere, betere, manieren om

dierenleed te bestrijden, dan mensen aan te moedigen

om dure biologische producten te kopen, namelijk

druk uitoefenen op de politiek om strengere wetten te 

maken op het gebied van dierenleed .



4 Wel

Eén van de manieren waarop Jamie Oliver zo rijk 
geworden is, is door zich als reclamegezicht te laten 
inhuren voor Saihsbury's: een supermarktketen die 
al heel la;g goedkope kip verkoopt (regel 28-30: 
Sainsbury's ... began) 

32.B 
In het artikel is het duidelijk geworden, dat het 
voor mensen zoals Jam ie Oliver en Hugh Fearnley
Whittingstall, met al hun rijkdom, niet zo moeilijk is 
om voor de dure biologische kip te kiezen. Hiermee 
zijn ze dus 'aardig' voor de kippen (zie regel 43: 
'lovely). Het cynisme zit hem hierin, dat het Engelse 
'to have something to burn' betekent, dat je méér 
hebt van iets, dan je nodig hebt, vaak geld (regel 44: 
You've got loveliness to burn). In feite gedraagt dit 
tweetal zich nogal tegenstrijdig en misschien zelfs 
wel hypocriet, volgens de schrijfster. De ethiek, die 
zij er op nahouden, is geen echte ethiek, aangezien 
deze gebaseerd is op geld en op niet meer dan dat 
(regel 38: ethics that come out of your wallet are not

ethics) (regel 40-41: 'just new ways to buy your way

into heaven'). Al met al stelt zij zich dus erg kritisch op 
tegenover het tweetal Jamie en Hugh. 
Niet A Ze koestert geen warme gevoelens (affection)

voor mensen die zo redeneren als Jam ie; ze 
vindt hun zogenaamde ethische houding nogal 
hypocriet en oppervlakkig. 

Niet C Ze is niet vastbesloten in wat ze hier zegt 
(determination). Ze valt mensen zoals Ja mie 
aan op hun oppervlakkige ethiek. 

Niet D Soms lijkt het of ze een beetje jaloers is op 
de rijkdom en faam van Jam ie Oliver, maar 
dat is maar schijn. het gaat haar om de 
oppervlakkige manier waarop mensen zoals 
Jamie ethiek bedrijven. Lekker makkelijk, lijkt 
ze te zeggen, als je zoveel geld hebt. 

Niet E De toon van de schrijfster is nogal opstandig: 
ze valt men'sen als Jam ie Oliver echt aan op 
hun nep ethiek. Er is dus zeker geen sprake 
van berusting (resignation) in de stand van 
zaken. 

Tekst 9 
Roy Keane 

Oriëntatie vooraf 

Er staat dit keer geen titel boven de tekst om aan te 
geven waar de tekst over gaat. Alleen de naam van de 
schrijver staat vermeld boven de tekst: Mick Hume. 

Inhoud van de tekst 

Het artikeltje gaat over Roy Keane, een bekende 
voetballer, als negatief rolmodel. Deze voetballer stelt 
zich nogal agressief op voor en tijdens wedstrijden. 
De schrijver vindt in eerste instantie dat voetballers 
gewoon moeten voetballen, en bepaald geen 
rolmodel hoeven zijn voor kinderen. Later zegt hij 
daar iets anders over: Roy Keane vertoont precies die 
kwaliteiten die we tegenwoordig zo nodig hebben. 
Meent hij dat? Of is hij sarcastisch? 

Uitwerking van de vragen 

33.B
De schrijver vindt dat voetballers goed moeten kunnen
voetballen maar niet, dat zij tegelijkertijd als rolmodel
zouden moeten fungeren voor zijn kinderen. Hij
verwacht van Roy Keane dus niet, dat hij zijn kinderen
leert hoe zij zich dienen te gedragen (good manners)

in het alledaagse leven (real life). Het is ook enigszins
sarcastisch bedoeld: Keane zelf heeft bepaald geen
goede manieren.
Niet A Dat je je weet uit te drukken in de juiste

bewoordingen, is slechts een onderdeel van 
het tonen van goede manieren. Bovendien 
gebruikt Keane geen correcte taal: hij wordt 
omschreven als expletive-spitting (vloekend en

scheldend). 

Niet C Keane is een expert op het gebied van 
voetballen en niet, voor zover de lezer mag 
begrijpen, van vechtsporten (martial arts).

Zijn gedrag wordt beschreven als combative

(vechtlustig), chest puffing (de borst opzetten), 

finger jabbing (vingerwijzend) en expletive

spitting (vloekend en scheldend), maar dat 
duidt op agressiviteit, niet op vechtsporten. 

Niet D Strikte gehoorzaamheid is niet iets dat je 
associeert met voetballers en hun gedrag 
op het veld. Ze zullen daarom ook niet als 
rolmodel fungeren op dit gebied. 

34.D
De schrijver is onder de indruk (zie regel 12-14) van
het gedrag van Keane: van zijn chest-puffing (de borst

opzetten), zijn finger-jabbing (vingerwijzen) en zijn
expletive-spitting performance (vloeken en schelden).

Hij bedoelt het echter sarcastisch als hij zegt dat Keane
een rolmodel zou kunnen zijn voor functionarissen in 
het openbare leven vanwege de kwaliteiten die daar 
zo nodig zijn: leadership, loyalty, plain-speaking truth

and fighting spirit).

Niet A Dit artikel is sarcastisch van toon. Het
suggereert dat de agressieve en onbehouwen 
Keane een rolmodel zou kunnen zijn voor het 
openbare leven, waarmee hij wil zeggen dat 



het openbare leven ook niet bepaald bekend 

staat om goede manieren. Met gezinsleven 

heeft dit niets te maken. 

Niet B Voetbalhelden hebben geen rolmodel nodig, 

ze zijn al een rolmodel. Bovendien is Keane 

een negatief rolmodel. 

Niet C Het is niet duidelijk wie bedoeld worden met 

opponents (tegenstanders). In ieder geval 

willen we niet dat Keane een rolmodel voor ze 

is, want dan staan er vechtlustige, vloekende 

en scheldende macho's tegenover ons. Bedenk 

wel dat deze tekst sarcastisch is bedoeld. 

Tekst 10 

Billionaires 

Oriëntatie vooraf 

De titel maakt duidelijk dat het artikel gaat over 

mensen, die over miljarden beschikken: miljardairs. 

Inhoud van de tekst 

De tekst gaat over het grote, en stijgende, aantal 

miljardairs in Amerika. In 2007 waren dat er zo'n 946. 

Je wordt er cynisch van als je bedenkt hoe ongelijk 

rijkdom is verdeeld over deze aardbol. Kan dat niet 

anders? Wat doen we met onze gevoelens van 

jaloezie? Over het algemeen geeft de gemiddelde 

miljardair weinig van zijn geld weg (bv. aan charitatieve 

doelen) en pot hij zijn geld liever op of besteedt hij 

het aan het zoveelste luxe artikel. Miljardairs hebben 

de neiging zich altijd in geld te willen meten met 

hun collega-miljardairs. Ze willen altijd meer en het 

meeste. Het beste is om je daar als buitenstaander 

maar niet al te druk over te maken door vooral te 

bedenken, dat er geen miljardair bijkomt of hij heeft 

ook de maatschappij geholpen door het stimuleren 

van de economie (door het scheppen van banen en het 

opzetten van nieuwe industrieën bv.) en het betalen 

van (veel) belasting. 

Uitwerking van de vragen 

35.D

Bij het opmaken van haar jaarlijkse stand (regel 2:

'annual tally) van het aantal miljardairs van 2007,

merkte het tijdschrift Forbes op, dat het aantal in 

vergelijking met het jaar daarvoor was gestegen met 

20%. Hoger dan ooit tevoren. Dat was de reden voor 

Forbes om 2007 als the richest year in human history

ever (regel 6) te benoemen.

Niet A Er wordt niet gesproken over miljardairs die

zichzelf liever niet geplaatst zouden willen zien 

op de lijst van Forbes, en ook niet dat het ze 

moeite kostte om ze op te sporen. 

Niet B 2007 wordt niet het rijkste jaar in de 

geschiedenis van de mensheid genoemd 

omdat Bill Gates het meeste geld van allemaal 

bleek te bezitten. De reden was, dat er meer 

miljardairs waren dan ooit tevoren. 

Niet C Regel 2: people with the most greenbacks: dit 

betekent niet dat deze mensen zich betrokken 

voelen bij het verbeteren of in stand houden 

van het milieu. Greenbacks is een andere term 

voor Amerikaanse dollars. Regel 4: green with 

envy (groen van jaloezie) heeft evenmin iets 

met milieuzaken te maken. 

36. Een antwoord met de volgende strekking:

Het gat tussen arm en rijk ne,emt toe/ is te groot. / 

Geld is niet eerlijk verdeeld. / Er zijn nog zoveel arme

mensen.

Waarom Tony Hendra de situatie nu niet direkt een 

reden tot het geven van een feestje vindt, valt op te 

maken uit regel 7, 8 en 9. De afstand (gap) tussen arm 

en rijk wordt steeds groter: In America ... each. 

37.A

De superrijken geven maar weinig geld weg (regel

16-17: a mere (slechts, louter) 1.2 percent of their

vast (enorm) fortunes). We zouden waarschijnlijk

minder jaloers zijn (regel 13: less envious) als ze eens

wat meer van al dat geld weggaven, bijvoorbeeld aan 

liefdadigheidsdoelen. Met andere woorden: gedroegen 

ze zich maar wat liefdadiger: if the super-rich were

more charitable).

Niet B Superrijken gedragen zich al zeer buitensporig

(extravagant' (regel 20-21: billionaires can 

use only so many yachts, cars, and estates). 

Moeten ze van dat alles nou nog meer 

hebben? Waar kunnen ze het verder nog aan 

besteden? 

Niet C Zij zijn niet bescheiden (modest); niet in 

hun aanschaffingen en ook niet in hun 

geldingsdrang. Zij meten zich steeds met 

andere superrijken en willen graag de rijkste 

zijn. 

38.1 Niet 

De tekst vermeldt niet wat Bill Gates aan goede doelen 

schenkt. 

2 Wel 

Regel 17-18: Warren Buffet - who gave away E44
..

billion last year. 

3 Niet 

Regel 17-19: Larry Ellison ... gave less than 1 percent. 

4 Niet 

Regel 17-19: George Soros ... gave less than 1 percent. 



5 Wel 

Regel 20: Carnegie gave away 78 percent of his net 

worth. 

6 Niet 

Er wordt over Carl lcahn in de tekst niet vermeld wat 

hij wel of niet zou hebben weggegeven aan geld. 

39. Een antwoord met de volgende strekking:

Zo kunnen ze de vergelijking met andere rijke mensen

doorstaan

(regel 22: that's how they keep score). Ze zijn

voortdurend bezig zich te meten met de andere super

rijken in een niet aflatende concurrentiestrijd (regel

23-24: they are highly competitive, driven people who

are measured - and measure themselves - by how

much richer they are than everyone else).

40. B

Het antwoord wordt gegeven in de laatste zin van het 

artikel (regel 29-30). Zelfs al zouden ze niets doneren 

aan liefdadigheid dan nog heeft iedereen voordeel bij

hun rijkdom: lf billionaires ... the rest of us. Ze dragen

veel bij aan de economie door het oprichten van

nieuwe industrieën en het scheppen van banen. Daar

profiteren we allemaal van.

Niet A Hier staat niets over in de tekst. Er wordt

wel een aantal miljardairs genoemd van wie 

bekend is hoeveel ze schenken aan goede 

doelen. 

Niet C De conclusie is niet dat ze mogen doen met 

hun geld wat ze willen, maar dat miljardairs, 

ook al geven ze niets weg aan goede doelen, 

toch enorm bijdragen aan de economie in 

het algemeen door het oprichten van nieuwe 

industrieën en het scheppen van barien. 

Niet D De tekst vermeldt niet waar je aan moet 

voldoen om een miljardair te worden. 

Niet E Ze betalen (althans sommigen) heel 

veel belasting, maar er staat niet dat 

ze belastingverlaging zouden moeten 

krijgen. 

Tekst 11 
Sophie Butler 

Oriëntatie vooraf 

Een column van Sophie Butler die reisadviezen geeft. 

De subtekst vermeldt dat het hier een vergelijking 

betreft tussen vliegen of met de auto naar het 

continent vanuit Engeland. 

Bij deze tekst hoort maar één vraag, en er staat dat je 

deze vraag eerst moet lezen voor je naar de tekst gaat. 

Dat betekent meestal dat je de tekst niet helemaal 

grondig hoeft te lezen, maar dat scannen voldoende is. 

Inhoud van de tekst 

Is het goedkoper om met de auto op vakantie te gaan 

dan met het vliegtuig? In deze tekst worden drie reizen 

naar het vasteland op dat punt met elkaar vergeleken. 

De uitkomst van deze vergelijking is dat reizen met de 

auto in alle drie gevallen het goedkoopst is. Bovenop 

dit voordeel worden nog andere voordelen genoemd 

zoals het feit dat je meer kunt meenemen aan bagage 

en dat het reizen met de auto meer ontspanning biedt 

dan reizen per vliegtuig vanwege de enorme drukte op 

de vliegvelden tijdens de vakantiepieken. 

Uitwerking van de vragen 

41. Antwoorden met de volgende strekking:

(Je hoeft) zelf niet met zware bagage te sjouwen. 
- (Er is) geen/ niet zo'n strenge bagagebeperking.
- (Het kan) in het hoogseizoen meer ontspannen dan

vliegen (zijn).

Deze drie voordelen van het met je eigen auto gaan, 

staan achter elkaar opgesomd in de laatste alinea van 

de tekst (regel 70-75): you don't have to ... than flying. 


