
Tekst 1 
Angling 

Oriëntatie vooraf 

Een korte ingezonden brief naar een krant 

(independent.co.uk) over de hengelsport (angling). 

Het nadeel van ingezonden brieven is dat je het artikel 

waarop wordt gereageerd niet hebt gezien. Je moet 

opmaken uit de tekst waar het over ging. Lees de tekst 

meteen aandachtig door. 

Inhoud van de tekst 

Het gaat over geld, véél geld (fl.8 m). Gesubsidieerd 

geld wel te verstaan. Geld dat komt uit een loterij (the 

National Lottery) in een tijd waarin de overheid hard 

bezuinigt (times of national austerity). De tekst eindigt 

met een reeks van onvriendelijke woorden over de 

hengelsport (the cruellest, the coldest, the stupidest 

of pretended sports). Verdient deze tak van sport het 

eigenlijk wel om zo veel subsidiegeld te ontvangen? 

Uitwerking van de vraag 

1. (it is a) scandal 

Het is uit het woord scandal (schandaal) op te maken 

hoe de schrijfster zèlf denkt over de aankondiging dat 

in Engeland de sportvisserij per 2013 gesubsidieerd 

gaat worden met een tot nu toe ongekend hoog 

bedrag (largest-ever subsidy). In het overige deel van 

de tekst beperkt zij zich tot het geven van meer feiten. 

Zij haalt de dichter Byron uit de 19e eeuw aan (the 

cruellest, the coldest and the stupidest of pretended 

sports) om haar mening kracht bij te zetten. 

Tekst 2 
Tall order 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje laat het gebouw van the Shard in Londen 

zien. De titel van het artikel kan op twee manieren 

worden uitgelegd: wat een opgave (tall order) moet 

het geweest zijn om dit gebouw te realiseren en 

letterlijk hoe hoog het gebouw wel niet is, dus moeilijk 

te beklimmen. De tekst is een kort artikeltje uit een 

bekend tijdschrift (Time Out). 

Inhoud van de tekst 

Iemand is van plan om dit enorm hoge gebouw 

te beklimmen (scale), een Fransman die o.a. de 

beklimming van the Sydney Opera House - zonder 

touwen en zonder klimgordel (without a rope or 

harness) - al op zijn naam heeft staan. De eigenaren 

van The Shard echter, zien zijn plannen helemaal niet 

zitten en door het uitvaardigen van een gerechtelijk 

bevel (injunction) hopen zij de Fransman tegen te 

houden. Alleen, voor hoe lang nog? 

Uitwerking van de vragen 

2. B 

Ondanks het gerechtelijk bevel dat tegen hem is 

uitgevaardigd, lijkt het er toch wel een keer van te 

gaan komen dat Alain Robert The Shard of London 

Bridge zal beklimmen. Het is hem al eerder gerechtelijk 

verboden dit soort dingen te doen maar dat heeft hem 

toen niet weerhouden. (But will an injunction stop 

him? Given that most of his previous climbs haven't 

been given the legal go-ahead, we doubt it). 

Niet A Het ziet er niet naar uit dat Alan Robert ooit 

officieel toestemming zal krijgen om het 

gebouw te beklimmen. Een woordvoerder 

van het London Bridge Quarter (LBQ) legt 

uit dat dit alles te maken heeft met hun 

verantwoordelijkheid op het gebied van 

gezondheid en veiligheid (As LBO takes its 

responsibility to health and safety extremely 

seriously we have sought to prevent Mr 

Robert trom attempting to climb the Shard). 

Niet C Er wordt met geen woord gerept over 

voorzorgsmaatregelen (precautions) die Mr 

Robert overweegt te treffen om het een veilige 

beklimming te laten zijn. Hij staat er juist om 

bekend dat hij zónder touwen en klimgordel 

klimt. 

Niet D Tot zover is er slechts sprake van een 

gerechtelijk bevel (injunction) dat moet 

voorkomen dat Mr Robert de beklimming zal 

wagen. Hij kan pas worden gearresteerd als hij 

zijn plannen in daden probeert om te zetten. 

Niet E Het is een voorliefde (penchant) van Mr 

Robert om hoge gebouwen te beklimmen. Het 

moge duidelijk zijn dat, indien hij zou worden 

uitgenodigd om The Shard te beklimmen, Mr 

Robert aan dit verzoek ogenblikkelijk gehoor 

zou geven. 

3. D 

De schrijver lijkt niet negatief te staan tegenover het 

idee van Mr Robert om The Shard te beklimmen. Hij 

noemt het zelfs, ietwat schertsend wellicht (slightly 

amused), een treurige dag (a sad day) toen er actie 

tegen Mr Robert ondernomen werd in de vorm van 

een gerechtelijk bevel. 

Niet A Er blijkt geen enkele irritatie uit de tekst, de 

schrijver bericht juist enigszins geamuseerd 

over het voorval. 



Niet B Er blijkt nergens uit de tekst dat de schrijver 

jaloers {quite envious) zou zijn geweest op Mr 

Robert. 

Niet C De schrijver toont zich nergens bezorgd 

{rather concerned) over de plannen van Mr 

Robert. Hij beperkt zich slechts tot de feiten. 

Tekst 3 
Louis C.K. wasn't prepared for 
his Emmy nomination 

Oriëntatie vooraf 

Een online artikel met een redelijk heldere titel: het 

gaat hier kennelijk om iemand die genomineerd is voor 

een Emmy Award en die dat totaal niet had verwacht. 

In de tekst kunnen we dan waarschijnlijk lezen waarom 

hij zichzelf geen kans geeft de Emmy uiteindelijk te 

winnen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier blijkt meteen dat Louis een karakter genaamd 

'Louie' speelt in zijn eigen comedy show. Een figuur 

die kennelijk tragi-komisch is: ready for bad news. 

2 De comedy show is nogal omstreden: taboes 

worden niet geschuwd en de taal is soms nogal 

schunnig en vulgair {raunchy). De show wordt 

ook dark genoemd, een mengeling van tragiek en 

komedie. Kortom: niet het doorsnee Emmy Award 

materiaal. Louis had dan ook niet gerekend op een 

nominatie. 

3 Dat hij toch genomineerd is verklaart Louis uit het 

feit dat het kabelnetwerk hem zoveel creatieve 

vrijheid geeft, hoewel dat van hun kant een grote 

gok is. 

4 Louis denkt niet dat hij gaat winnen, geheel in 

de stijl van de show. Er zijn veel betere acteurs 

genomineerd. Maar het hindert niet zegt hij, 

het feit alleen al dat ik ben genomineerd is een 

beloning voor het netwerk en een bewijs dat je ook 

met een minimaal budget heel veel kunt bereiken. 

Uitwerking van de vragen 

4. D 

Zijn shows zijn doorgaans niet het type waar mensen 

die hun stem moeten uitbrengen {voters) op zitten 

te wachten ( ... Louie is not the type of comedy that 

the sometimes conservative Academy of Television 

Arts & Sciences Emmy voters typically embrace). Dit 

komt dan vooral door zijn rauwe taalgebruik en de 

vulgaire, schunnige {raunchy) manier waarop hij in 

zijn shows allerlei taboes aan de orde stelt {Besides 

being peppered with language that is raw even for 

cable, louie is unafraid to address taboo topics in the 

raunchiest of ways). 

Niet A Het hoofdpersonage in de show is een tragi

komische figuur, maar niet iemand voor wie je 

je zou moeten schamen {embarrassing) 

Niet B Er wordt in de tekst niet gesproken over 

slechte recensies in de landelijke dagbladen. 

Niet C Er wordt in de tekst niet gesproken over 

verontwaardiging {indignation) bij de kijkers. 

5. B 

Louie verklaart zijn succes uit de creatieve vrijheid 

{artistic independence) die dit televisiestation hem 

heeft gegeven {C.K. attributes his success among 

critics and viewers to the network's creative 

freedom".). 

Niet A De woorden successen pay in deze alinea 

verwijzen niet naar commercieel maar naar 

artistiek succes. 

Niet C Er wordt in de tekst niet s gezegd over de 

reactie van kijkers op recensies. 

Niet D We mogen concluderen dat FX een wat kleiner 

station is maar er wordt niet gesproken 

over de financiële positie van de zender, al 

helemaal niet in relatie tot de grotere stations. 

6. We've (proven) {alinea 4) 

C.K. vindt dat ze hebben laten zien dat ze met een 

low-budget programma net zoveel succes kunnen 

boeken als de grote zenders die veel grotere budgetten 

hebben. 

Tekst 4 
Ending eradication 

Oriëntatie vooraf 

Een vrij kort artikel uit de Financial Times, dus het gaat 

waarschijnlijk over een financiële kwestie. Het woord 

eradication in de titel zul je misschien niet kennen, het 

betekent uitroeiing. Om te zien over welke uitroeiing 

hier gesproken wordt, kun je het artikel best even 

scannen aangezien het niet zo lang is. Je ziet dan dat 

het gaat om de uitroeiing van polio {kinderverlamming. 

Inhoud per alinea 

1 De ziekte smallpox (pokken) is uitgeroeid. Omdat 

dat proces zo succesvol is verlopen is men al sinds 

de tweede helft van de 2oste eeuw bezig ook polio 

wereldwijd aan te pakken en uit te roeien. Het blijkt 

echter zo'n kostbare en complexe onderneming 

dat, zo zegt de schrijver, we of nog veel meer 



moeten investeren of de moed moeten hebben om 

het plan op te geven. 

2 Hoewel er grote successen zijn geboekt is er steeds 

meer geld nodig om polio definitief uit te roeien. 

Dat geld zou ook gebruikt kunnen worden om 

medicijnen en vaccinatie programma's voor andere 

ziektes te ontwikkelen en iets te doen aan basis 

voorzieningen, zodat veel meer levens kunnen 

worden gered. 

3 Campagnes tege� polio leggen zo'n zware druk op 

medisch personeel dat er te weinig gedaan kan 

worden tegen andere ziektes, en dat kost levens. 

4 We kunnen niet zo maar opgeven, dan zou polio 

weer overal de kop op steken, maar er moet 

nu duidelijk iets gedaan worden aan vaccinatie 

programma's en er moet goed gekeken worden 

naar hoe het geld besteed wordt in de vaak arme 

landen waar nog steeds polio voorkomt. 

Uitwerking van de vragen 

7. A 

Het uiteindelijke doel is om de ziekte polio volledig 

uit te bannen (eradication). In tegenstelling tot bij 

de ziekte pokken (smallpox) is dit bij de polio nog 

niet gelukt. Er is ongelofelijk veel geld gemoeid 

met het bestrijden van de ziekte en er is nog heel 

veel geld meer nodig om het einddoel te bereiken. 

Wereldleiders moeten nu de keuze maken: hetzij 

veel meer geld ervoor vrijmaken (step up their 

commitment) of anders de moed hebben om het 

einddoel los te laten {have the courage to abandon 

the goal explicitly). 

Niet B Dit staat niet in de tekst. 

Niet C Er staat hier niet dat de politiek geen geld 

meer wil investeren in polio research, alleen 

dat er steeds meer geld nodig is. 

Niet D In de eerste alinea staat niet vermeld of de 

wetenschappers er al in geslaagd zijn het juiste 

medicijn te vinden waarmee polio volledig 

kan worden uitgeroeid. 

8. 1 Juist 

Het uiteindelijke doel, het volledig uitroeien 

(eradication) van de polio is inderdaad nog niet 

bereikt. 

2 Juist 

Het kost zelfs in sommige arme landen mensenlevens 

nu de aandacht zo exclusief gericht is op polio; men 

komt minder aan de bestrijding en genezing van 

andere ziektes toe. {That costs lives by distracting 

them from providing treatment and prevention of 

other diseases). 

3 Onjuist 

In de tekst staat dat het beleid uitgevoerd en 

uitgestippeld wordt door de politiek (World leaders 

need to ".). Er is nergens in de tekst sprake van 

dat het medisch personeel, dat ingezet wordt voor 

poliocampagnes, meer inspraak zou moeten krijgen 

in het te voeren beleid. Er staat wel dat medisch 

personeel minder toekomt aan de bestrijding van 

andere ziektes. 

4 Onjuist 

Het ontbreekt niet aan lokale deskundigheid op het 

gebied van poliobestrijding. Dat blijkt alleen al uit het 

feit dat indien de polio campagnes abrupt zouden 

stoppen er vrijwel zeker sprake zou zijn van een zeer 

dramatische opleving van de infectie {Abandoning 

polio campaigns overnight would lead to a damaging 

resurgence in infection".). 

9. D 

Om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken is 

er meer nodig dan alleen maar geld en/of meer 

specialisten en/of een groot draagvlak. Al die dingen 

zijn tegelijkertijd nodig. Om dit te bewerkstelligen 

moet er een meeromvattend plan uitgedacht worden 

en meer actie ondernomen worden (strategie action). 

Dit alles brengt nogal wat met zich mee: 'That means 

the development and use of...lt also means holding 

more closely""most affected'). 

Niet A Meer geld alleen is niet genoeg, het zou wel 

helpen maar er is meer nodig. 

Niet B Er wordt gesproken over medisch personeel 

in het algemeen, dus niet alleen specialisten. 

Bovendien is dit weer een deel van de 

oplossing, er is meer nodig. 

Niet C Er staat nergens in de tekst dat er een gebrek 

aan publieke steun zou zijn. 

Tekst 5 

Taste stubbed out 

Oriëntatie vooraf 

Een kort artikel uit de Herald Sun, 2012. 'to stub out' 

betekent 'uitdrukken' van een sigaret. Hier wordt 

het gebruikt in verband met smaak (taste), dus hier 

is de smaak verdwenen. De foto toont een heel 

saai sigarettendoosje, zonder enige opsmuk, in een 

onaantrekkelijke kleur. Omdat het artikel zo kort is, 

lezen we het meteen nauwkeurig. 

Inhoud per alinea 

1 Sinds het in Australië verplicht is sigaretten te 

verpakken in neutrale doosjes in onaantrekkelijke 

kleuren, hebben rokers het gevoel dat de smaak 



van de sigaretten veel minder is geworden, zelfs 

misselijkmakend (sickening) en bedroevend 

(pathetic) 

2 Sigarettenfabrikanten (Imperia! Tobacco Australia 

and British American Tobacco) zeggen niets aan de 

smaak te hebben veranderd. Dit wil er echter bij de 

rokers niet in. Zij ervaren een veel mindere smaak 

nu de verpakking zo onaantrekkelijk is geworden. 

Uitwerking van de vraag 

10.C 

Hoewel de fabrikanten niets aan de samenstelling en 

smaak van de sigaretten hebben veranderd, ervaren 

rokers nu veel minder smaak en beschrijven zij de 

smaak zelfs als misselijkmakend en bedroevend. 

Dat komt allemaal door de 'branding', hoe het 

artikel gepresenteerd wordt, in dit geval dus door de 

verplichte saaie doosjes in onaantrekkelijke kleuren. 

Niet A Het ligt aan de verpakking dat rokers een veel 

mindere smaak ervaren, de media hebben 

daar niets mee te maken gehad. 

Niet B We zouden kunnen concluderen 

dat op de achtergrond verschillende 

gezondheidsorganisaties (health 

organisations) een rol spelen, maar in de tekst 

wordt dat niet genoemd. 

Niet D De sigarettenfabrikanten waren wettelijk 

verplicht de verpakking te veranderen, zij 

hadden daar geen stem in. Ze stellen dat ze 

niets aan de smaak hebben veranderd. Van 

het negeren van signalen is dus geen sprake. 

Tekst 6 

Is meat the fix? 

Oriëntatie vooraf 

Twee deels herschreven (adapted) ingezonden 

brieven. Uit de teksten moeten we opmaken naar 

aanleiding waarvan de schrijvers reageren. De titel van 

de tekst, 'Is meat the fix?' (is vlees de oplossing?', lijkt 

te verwijzen naar iets dat met het eten van vlees te 

maken heeft. Het is aan te raden beide brieven goed 

door te lezen om er achter te komen waar de schrijvers 

op reageren en wat hun mening is. 

Inhoud per alinea 

Brief 1: 

1 Hier blijkt dat de titel verwijst naar een boek, 'The 

meat fix' en dat de briefschrijver teleurgesteld is 

dat het boek zoveel aandacht heeft gekregen in de 

krant. 

2 Hier stelt de briefschrijver dat hij en zijn twee 

kinderen zeer gezond en fit zijn, ondanks het feit 

dat zij al heel lang veganisten zijn. (Een veganist is 

iemand die niet alleen geen vlees eet (dat is een 

vegetariër) maar alle dierlijke producten afwijst, 

dus ook eieren, honing, wol, zuivel etc.) 

3 Hier stelt de briefschrijver dat het produceren van 

vlees veel meer water kost dan het produceren van 

graan, en dat dat in een wereld waar zoveel honger 

en dorst is, onverantwoordelijk en zelfs egoïstisch 

is. 

4 Hier wijst de briefschrijver de conclusies van het 

boek van de hand (preposterous - belachelijk). 

Kennelijk heeft de schrijver van het boek beweerd 

dat een veganistische levensstijl leidt tot een 

slechte gezondheid. De briefschrijver illustreert dat 

met het enigszins overtrokken beeld van veganisten 

en vegetariërs die zich op handen en voeten 

moeten voortbewegen nadat ze hun uitkering 

opgemaakt hebben, ze zijn te zwak om te lopen en 

te werken. 

Brief 2: 

Ook deze briefschrijver is het niet eens met de 

conclusies van het boek. Hij haalt wetenschappelijke 

studies aan die aantonen dat een veganistische 

levensstijl een positieve invloed heeft op allerlei 

welvaartsziektes en bepaalde types kanker. Hij 

vermoedt dat de schrijver van het boek, die kennelijk 

negatieve ervaringen heeft opgedaan tijdens 

het uitproberen van een veganistisch diëet, een 

ongebalanceerd diëet heeft gevolgd. 

Uitwerking van de vragen 

11.B 

De briefschrijver neemt zichzelf en zijn twee kinderen 

als voorbeeld om aan te tonen dat veganisten wel 

degelijk heel gezond en fit kunnen zijn. 

Niet A Het feit dat zijn kinderen ambitieus en 

succesvol zijn op sportgebied wordt als 

voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat 

veganisten heel gezond en fit zijn, niet om aan 

te tonen dat veganisten heel vaak ambitieus 

en succesvol zijn. 

Niet C Deze veganist voelde zich geroepen om te 

reageren op de boekbespreking omdat hij iets 

recht wilde zetten. Of hij dat vervelend vond 

wordt niet met zoveel woorden gesteld. 

Niet D De briefschrijver en zijn twee kinderen zijn 

gezond en fit, maar de vader vergelijkt het 

niet met de gezondheid en fitheid van niet

veganisten. 



Niet E Er wordt in alinea 2 geen stelling genomen 

tegen mensen die vlees eten. In alinea 3 

komt wel iets dergelijks ter sprake: meat is a 

selfish way "." .. of producing food. Maar ook 

hier gaat het om de productie en niet om de 

mensen die vlees eten. 

12.A 

In alinea 2 wordt gesteld dat de levensstijl van een 

veganist bijdraagt aan een goede gezondheid. Daar 

wordt in alinea 3 nog een schepje bovenop gedaan 

namelijk met de bewering dat het voedsel van een 

veganist ook nog eens veel efficiënter en op een 

minder egoïstische manier wordt geproduceerd dan 

vlees. In een wereld waar zoveel honger en dorst 

geleden wordt is dit een belangrijk extra argument. 

Niet B In alinea 2 wordt de fysieke gesteldheid van 

de veganist aan de orde gesteld. In alinea 3 

gaat het over heel wat anders namelijk over 

de veel minder belastende productie van 

veganistisch voedsel in vergelijking met de 

productie van vlees. 

Niet C In alinea 2 en 3 worden. twee verschillende 

argumenten gebruikt. 

Niet D Er wordt geen kanttekening geplaatst (to 

modify) bij het argument in alinea 2. Er wordt 

een nieuw argument gegeven. 

13.C 

Er is sprake van overdrijving als er als voorbeeld 

veganisten ten tonele gevoerd worden die vanwege 

hun veganistische dieet niet in staat zijn om te werken 

(en dus van een uitkering moet leven - benefits) 

en zich volkomen verzwakt, kruipend over de stoep 

voortbewegen na het incasseren en uitgeven van het 

geld van de uitkeringsinstantie. 

Niet A Er wordt niets herhaalt, er y;ordt iets 

geïllustreerd op een overdreven manier. 

Niet B Er is hier geen spreke van een opsomming. 

Niet D Als je iets relativeert plaats je iets in 

perspectief en geef je een gematigd 

standpunt. Dat is hier niet het geval. 

14. His is (tweede brief) 

Een anekdote vertelt niet het hele verhaal. Dat John 

Nicholson nogal wat zaken achterwege laat in zijn boek 

The Meat Fix, daar zijn beide briefschrijvers het met 

elkaar over eens. 

15.C 

Dit antwoord staat in de tekst als volgt omschreven: 

Besides, the exact details of Nicholson's diet were 

conspicuously (opvallen) absent trom the article. 

Niet A In zijn brief haalt de schrijver wetenschappelijk 

onderzoek aan, maar hij zegt niet dat 

John Nicholson dit op onjuiste wijze heeft 

geïnterpreteerd. Wij komen er ook niet achter 

of in het boek wetenschappelijk onderzoek 

aan de orde is gesteld. 

Niet B John Nicholson ontkent niet dat hij een 

ongezond dieet heeft gevolgd, hij laat 

informatie over zijn dieet achterwege. 

Niet D Dit wordt niet gesteld. Er wordt alleen gesteld 

dat hij onjuiste informatie geeft. 

Niet E Er staat niet in de tekst dat hij weigert te 

zeggen dat er vele gezonde veganistische 

gerechten bestaan. 

Tekst 7 
A chimp's life revisited 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is een filmrecensie. In een filmrecensie 

kunnen we een beschrijving van de inhoud 

verwachten, iets over de personages en hun gevoelens, 

iets over de kwaliteit van de film en een eindoordeel. 

De titel geeft aan dat het een terugblik op het leven 

van een chimpansee betreft, wat ondersteunt 

wordt door de foto van een jonge chimp in een 

huiselijke omgeving. De film is dus waarschijnlijk een 

documentaire. 

Omdat dit een langer artikel is lezen we de eerste en 

laatste zin van elke alinea om een indruk te krijgen van 

het geheel. Als je de laatste alinea helemaal leest, zie 

je waar het artikel naar toe werkt, dat kan je helpen bij 

het beantwoorden van de vragen. 

Inhoud per alinea 

1 Het onderwerp wordt geïntroduceerd. Een heel 

jonge chimp wordt als experiment in een gezin 

geplaatst om te zien of hij zou kunnen leren 

communiceren met mensen, en om te zien of 

hij gebarentaal zou kunnen leren. Wat in de 

documentaire naar voren komt is dat dit maar 

de helft van het verhaal is. James March, de 

documentairemaker, voegt er nog meer aan toe. 

2 Deze alinea gaat over March als interviewer en het 

feit dat het experiment al enige tijd geleden heeft 

plaatsgevonden, zodat de deelnemers aan het 

project voldoende afstand kunnen nemen terwijl ze 

zich de details nog kunnen herinneren. Hier wordt 

ook iets gezegd over hoe March de documentaire 

heeft gemaakt, en het oordeel is overwegend 

positief. 

3 Hier wordt de achtergrond van het experiment 

beschreven en hoe de chimp, Nim, terecht kwam in 

het gezin van Stephanie LaFarge. 
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4 De recensent noemt enkele onverwachte 

problemen die het gezin ondervond met Nlm. 

5 Hier worden spanningen beschreven tussen drie 

belangrijkste figuren en er wordt gezegd hoe ze in 

de documentaire zijn neergezet. 

6 De spanningen, zegt de recensent, waren al erg 

genoeg, maar daar kwam nog bij dat er veel 

wisselingen waren: steeds andere verzorgers, 

verhuizingen, radicale veranderingen wat betreft 

de uitgangspunten, hoe moeilijk Nim het had. De 

recensent laat doorschemeren dat dit zeer goed is 

weergegeven. 

7 Het eindoordeel, zowel over de documentaire 

als over het onderwerp. Betrokkenen bij het 

experiment beseffen nu hoe fout het was om 

Nim dit aan te doen, hoe schuldig ze zich voelen. 

En tot slot het oordeel van de recensent: 'No 

wonder it won the best directing award for World 

documentary at Sundance'. 

Uitwerking van de vragen 

16.B 

Project Nim is een verontrustend (unsettling) verslag 

van een experiment waarbij een chimpansee werd 

grootgebracht door mensen. 

Niet A Het zijn niet slechts de feiten zoals ze nu 

op tafel liggen, er is meer: What happened 

between that chimp and the humans with 

whom he spent his life in inti mate contact 

turns out to be only half the story that Marsh 

has to tell. 

Niet C In alinea 1 wordt gezegd dat het project 

gewaagd (audacious) was en het verslag 

'unsettling'. We mogen daardoor verwachten 

dat het project niet vlekkeloos is verlopen. Er 

is echter geen sprake van een waarschuwing 

en ook niet van adoptie. 

Niet D Uit het feit dat het verslag 'unsettling' wordt 

genoemd kan worden afgeleid dat het 

17.D 

geen geromantiseerd beeld geeft van het 

experiment. 

Er is hier sprake van een tegenstelling: in de eerste 

helft van de zin spreekt de recensent van een zwak 

punt (weakness) en teleurstellende dramatisering 

van het onderwerp (unsatisfactory dramatisation), 

het tweede gedeelte van de zin heeft hij het over 

uitstekend gebruik van ".(excellent use of ... ). Het 

enige woord in de vraag dat een tegenstelling aangeeft 

is though (hoewel). 

Niet A Just as (op eenzelfde manier als) wordt 

gebruikt als twee zaken positief met elkaar 

vergeleken worden, terwijl hier sprake is van 

een tegenstelling" 

Niet B Now that wordt gebruikt als het één een 

logisch gevolg is van het ander, en er is hier 

sprake van een tegenstelling. 

Niet C Since (aangezien, omdat) veronderstelt 

een logische gevolgtrekking van het één uit 

het ander. Dat is hier niet van toepassing 

aangezien het hier een tegenstelling betreft. 

18. 1 Onjuist 

Herbert Terrace bedacht het experiment, Stephanie, 

die bij hem was afgestudeerd (a fermer graduate 

student of his), voerde het uit. 

2 Juist 

Deze uitspraak wordt onderbouwd in de tekst: her 

mother (Stephanie) 'liked the freedom to defy 

expectations and authority'. 

3 Juist 

De tekst zegt: 'if you're thinking this was a group 

decision, you are wrong. 'There was no discussion, it 

just happened'. Met andere woorden, er is niet veel 

overleg aan vooraf gegaan, het gebeurde gewoon. 

4 Onjuist 

Er wordt niets gezegd over Stephanie's 

wetenschappelijke carrière. 

19.B 

Mannelijke chimps vertonen van nature uitdagend 

gedrag (challenge) tegenover maanelijke soortgenoten 

die boven hen staan in de rangorde. Stephnie's man 

was niet voorbereid op de uitgesproken vijandigheid 

(outright hostility) die Nim tegenover hem aan de dag 

legde. 

Niet A Jonge chimps willen hun positie in de groep 

versterken en omhoog klimmen, dat kan niet 

door een band te kweken met de leiders in de 

groep, je moet ze uitdagen. 

Niet C Stephanie's man wist wel dat jonge chimp 

mannetjes oudere chimps uitdagen. Hij had 

alleen niet verwacht dat er zoveel vijandigheid 

zou zijn. Met het kopiëren van het gedrag van 

de leiders in de groep kom je als jonge chimp 

niet veel verder. 

20.D 

Deze stelling wordt op meerdere plekken in de tekst 

onderbouwd: ... growing conflicts between Terrace ... 

and Earth mother-type La Farge ... The philosophical 

differences ... were so intense that the distaste each 

one feels tor the other is undiminished to this day). 
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Niet A Het enige dat we te weten komen over 

Terrace is dat hij zich ergerde aan het gebrek 

aan discipline tijdens het experiment. Hij 

wilde een veel orderlijker aanpak. Dat wijst 

op iemand die gewend is experimenten 

uit te voeren op een professionele manier. 

Bovendien staat nergens dat hij niet succesvol 

zou zijn. 

Niet B Het was Terrace die dit soort zaken bepaalde, 

Stephanie had het maar te accepteren. Er staat 

bovendien niet dat Petitto haar algemeen 

leidinggevende was, alleen op organisatorisch 

gebied. 

Niet C Er wordt in de tekst niet gesproken over 

ervaring in wetenschappelijk onderzoek van 

de betrokkenen in het project. 

21. c 

Deze stelling wordt onderbouwd in de tekst: ... 

more was in store tor Nim, much more. There was 

significant turnover in caregivers ... even radical 

alterations in Terrace's thinking about whether 

chimps ... in any meaningful way. Dit betekent 

dat er steeds wisselende verzorgers waren, er 

werd regelmatig van locatie gewisseld en op een 

gegeven moment werden zelfs de oorspronkelijke 

verwachtingen die Terrace van het experiment had 

drastisch bijgesteld. 

Niet A De indruk die gewekt wordt is dat Nim geen 

gelukkig leven leidde: Trapped in a world 

he never made, a no-man's land between 

species, Nim did the best he could, and even 

that much turned out to be difficult. Hij zat 

gevangen tussen twee werelden, en hoewel hij 

er het beste van probeerde te maken was zelfs 

dat heel moeilijk. 

Niet B De wankele verhoudingen tussen de 

verschillende betrokkenen hebben zeker niet 

geholpen, maar de hoofdoorzaak is toch dat 

het experiment van het begin af aan gedoemd 

was te mislukken omdat je een chimp niet 

kunt laten opgroeien in een gezin. 

Niet D Er staat niet dat de theorieën van Terrace 

onjuist waren, maar dat hij ze tijdens het 

experiment heeft bijgesteld. 

22. (Ja,) (alinea) 2 

In alinea 2 wordt een aantal positieve en krachtige 

termen gebruikt om aan te geven wat de documentaire 

zo goed maakt: superb interviewer ... excellent use of 

of the large amount of still and movie footage. Ook 

heeft Marsh de belangrijkste personen uit die tijd 

bereid gevonden mee te werken aan de documentaire 

en ze waren bovendien 'far enough removed in time ... 

but not so far away to have forgotten the details'. Met 

andere woorden: het was inmiddels zo lang geleden 

dat ze afstand konden nemen maar zich toch nog de 

details herinnerden. 

Tekst 8 
Would you let your teen 
become a reality show? 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is gebaseerd op een blog van een vrouw. De 

titel geeft al een idee waar dit over zou kunnen gaan: 

teenagers en reality shows, en of die combinatie een 

goed idee is. Waarschijnlijk is dit een moeder die over 

haar eigen teenager schrijft. We kunnen dus een stuk 

verwachten in de ik-vorm waarin eigen ervaringen 

worden gedeeld en waarin aan de lezers de vraag uit 

de titel wordt gesteld. 

Het artikel is wat langer dus het is handig om ter 

oriëntatie de eerste en laatste regel van iedere alinea 

te lezen en vervolgens de eerste alinea (de introductie) 

en de laatste alinea (de conclusie) helemaal. je weet 

nu waar de blogger met haar blog heen wil en dat 

helpt je bij het beantwoorden van de vragen. 

Inhoud per alinea 

1 Het onderwerp wordt geïntroduceerd: een 

landelijke reality show volgt de blog van de 

schrijfster en wil haar dochter, over wiens slechte 

manieren en slecht gedrag ze blogt, uitnodigen als 

gast in de show. De moeder vindt dat geen goed 

idee en weigert onmiddellijk. 

2 Ze heeft er verder over nagedacht en realiseert 

zich dat haar blog gelezen wordt door producenten 

omdat ze op zoek zijn naar onderwerpen voor 

reality TV shows, inclusief een therapeut die de 

familie weer op de rails zet. 

3 Hier realiseert de moeder zich dat zo'n show 

schade zou toebrengen aan haar dochter en aan 

haar zelf, dat het geen leerproces is waar je beter 

van wordt. 

4 Hier haalt de moeder een paar bekende reality 

shows aan en vraagt haar volgers of zij zouden 

willen dat hun zoon of dochter zo te kijk zou 

worden gezet, ter ondersteuning van haar eerdere 

argumenten. 

5 Ze heeft het haar dochter niet verteld, die zou 

waarschijnlijk ja gezegd hebben en pas veel later 

met psychische problemen te kampen krijgen. 

6 De conclusie: ze zet grote vraagtekens bij reality 

shows en hoe ze mensen te kijk zetten en 

vernederen. Zij heeft nu een beter beeld, en geeft 

te allen tijde de voorkeur aan een goede serie met 

goede acteurs. 



Uitwerking van de vragen 

23.A 

Haar dochter zou een bekendheid worden op de TV 

vanwege haar slechte gedrag en dat zou later nare 

gevolgen voor haar kunnen hebben. Daar wegen 15 

minuten in de schijnwerpers niet tegen op. 

Niet B Ze heeft geen bezwaar tegen beroemdheid, 

wel tegen beroemdheid om de verkeerde 

redenen, in dit geval haar dochters slechte 

gedrag. 

Niet C De moeder was bang dat de dochter beroemd 

zou worden op basis van haar slechte gedrag. 

Dat is wat anders dan dat de moeder bang 

was dat ze zich zou misdragen tijdens het 

programma. 

Niet D Hier wordt geen melding van gemaakt in 

alinea 1. 

Niet E De moeder was bang dat de tv show de 

reputatie van haar dochter zou schaden. Er 

wordt niets gezegd over de invloed die de 

show op haar blog zou kunnen hebben. 

24.B 

Deze stelling komt overeen met wat er in de tekst 

staat: Firstly 1 was thrilled that a producer trom a 

well-known television show is reading my blog. 

Met andere woorden: in eerste instantie vond ze het 

geweldig, tot ze er over na ging denken. 

Niet A Sherry laat zich in alinea 2 niet wantrouwend 

uit over psychotherapeuten die in dit soort TV 

shows hun meningen spuien. 

Niet C Zie hierboven bij de eerste twee antwoorden. 

Niet D Zie hierboven bij de eerste twee antwoorden. 

25.A 

In de laatste regel van alinea 3 vertelt Sherry hoe de 

kijker van dit soort shows eigenlijk niets leert (Most 

reality shows are not about learning at all} en hoe 

ze eigenlijk altijd schadelijk zijn voor de deelnemers. 

In alinea 4 geeft ze twee voorbeelden om haar 

standpunt verder te verduidelijken: Consider The Real 

Housewives of New York or New Jersey and you'll see. 

Niet B De voorbeelden worden niet gebruikt om haar 

punt af te zwakken (modify) maar juist om het 

te illustreren. 

Niet C De voorbeelden trekken niet in twijfel wat ze 

heeft beweerd in alinea 3" 

Niet D De voorbeelden versterken het door Shelley 

gemaakte punt in alinea 3. Ze ondermijnen het 

niet. 

· 26. E 

Als de moeder met haar dochter gesproken zou 

hebben over het aanbod van de tv show (en ze heeft 

er dus voor gekozen om dat niet te doen) dan zou ze 

er ook zeker bij verteld hebben wat in haar ogen de 

redenen zouden zijn geweest van de regisseur om haar 

daarin een rol aan te bieden. Zoals we kunnen lezen in 

de tekst is de moeder niet zo gelukkig met die redenen. 

Desondanks is ze er van overtuigd dat haar dochter 'ja' 

gezegd zou hebben omdat die 15 minuten roem voor 

bijna elke tiener onweerstaanbaar zijn, ."despite their 

reasons, she would probably have said yes. 

Niet A Er is geen reden te veronderstellen dat 

haar tienerdochter woedend (been furieus) 

gereageerd zou hebben op het verzoek van de 

regisseur. 

Niet B De reden dat de dochter werd uitgenodigd is 

dat ze zich zo slecht gedroeg. Het ligt dan niet 

in de lijn der verwachting dat ze zich tijdens de 

show opeens fantastisc h gaat gedragen 

Niet C Er staat niets in de tekst dat erop wijst dat 

Sherry's tienerdochter zich beschaamd zou 

hebben gevoeld (feit silly) als reactie op het 

verzoek van de regisseur. 

Niet D De dochter had geen reden om weg te 

lopen (run away) als ze had gehoord van de 

uitnodiging voor de show. 

27.D 

Door het verzoek van de regisseur is Sherry dieper 

gaan nadenken over dit soort TV shows en ze komt tot 

de conclusie dat ze er eigenlijk helemaal klaar mee is 

en dat ze alleen maar kan hopen dat het niet lang meer 

duurt totdat we massaal zullen stoppen met het kijken 

naar deze theatrale en beschamende onzin: When 

will we tire as a society of watching people at their 

worst ... 

Niet A Sherry geeft juist aan dat ze de shows 

vernederend en beschadigend vindt. 

Niet B Er is in de tekst geen spraken van artiesten. 

Niet C Ze heeft te doen met familieleden van de 

gasten bij reality TV shows, zij moeten het 

allemaal aanzien. Acteurs worden alleen 

genoemd in verband met goeie series. 

28. Many years (alinea 5) 

Met enige ironie denkt de moeder aan wat de 

gevolgen zouden kunnen zijn voor haar dochter 

indien ze aan de show zou meedoen. De show zou 

haar dermate beschadigen dat ze jarenlang therapie 

zou moeten ondergaan. Haar therapeut zou zo veel 

aan haar behandeling verdienen dat hij daar een leuk 

zomerhuis van kan laten bouwen. 



Tekst 9 

Alone in the crowd 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een zogenaamde gatentekst: er worden geen 

echte vragen over de inhoud gesteld maar er moeten 

woorden worden ingevuld. Je moet daarvoor goed 

weten wat de woorden waaruit je kunt kiezen 

betekenen, zoek ze op als je niet zeker van je zaak 

bent. 

Je kunt het beste de tekst eerst scannen zodat je een 

idee hebt waar het over gaat. Als je woorden in gaat 

vullen is het van belang dat je de zin vóór het gat en na 

het gat goed leest. Let goed op signaalwoorden. 

Als je alle gaten hebt ingevuld lees je de tekst nog 

eens helemaal door. Het moet nu een lopend geheel 

zijn. Klinkt er een ingevuld woord vreemd? Dan is dat 

antwoord waarschijnlijk fout. Bekijk dan de opties 

opnieuw. 

Inhoud per alinea 

1 Al sinds 1948 wordt er in Framingham, 

Massachusetts, medisch onderzoek op de hele 

bevolking gedaan. Bij toeval kwam men er 

achter dat onderzoek naar eenzaamheid via 

de verzamelde gegevens ook mogelijk was. De 

conclusie? Eenzaamheid verspreidt zich net zo als 

een overdraagbare ziekte (communicable disease). 

2 Hier geeft de schrijver voorbeelden van de effecten 

van eenzaamheid op de gezondheid. 

3-4 Hier wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet 

op basis van gegevens die al voor eerder medisch 

onderzoek waren verzameld. 

5 De conclusies van het onderzoek worden 

gepubliceerd. Eenzaamheid komt vreemd genoeg 

voor in groepen: als één lid van een groep zich 

eenzaam voelt en dat uit, beginnen anderen in de 

groep ook die gevoelens te krijgen. Eenzaamheid is 

kennelijk overdraagbaar. 

6 Er wordt nu gekeken of er bij stadsplanning en 

openbaar beleid rekening wordt gehouden met 

het probleem van eenzaamheid. Bij dat onderzoek 

bleek dat Framingham geen uitzondering is. 

Uitwerking van de vragen 

29.B 

Eenzaamheid ligt ten grondslag aan tal van ernstige 

en beperkende ziektes bij de mens: ... causes a host 

of adverse (negatieve) effects in people, including 

cardiovascular disease (hart- en vaatziektes), obesity 

and weakening of the immune system). 

Niet A Eenzaamheid is op zichzelf geen ziekte. Het 

kan ziektes veroorzaken. Eenzaamheid is 

vaak wel chronisch, dus je kunt het niet goed 

oplossen. 

Niet C Het wordt niet onderbouwd in de tekst 

dat door eenzaamheid depressies worden 

veroorzaakt. 

Niet D De tekst stelt niet dat eenzaamheid een 

typisch moderne aandoening is" 

30.C 

Ook in een groep kan men eenzaam zijn: In people, 

the mere perception of being isolated is more than 

enough to create the bad health effects. Gezelschap 

alleen levert dus geen garantie voor de oplossing van 

het probleem. 

Niet A Het is juist helemaal geen oplossing, ook in 

een groep kan men eenzaamheid ervaren. 

Niet B Je eenzaam voelen kan niet tegelijkertijd 

een aantasting van je privacy zijn, deze twee 

begrippen staan tegenover elkaar. 

31. B 

De kandidaten werd gevraagd om mensen uit hun 

sociale kring op te noemen die zouden weten waar zij 

zich bevinden in de komende twee tot vier jaar tijd. 

Ook werd hun gevraagd wat voor relatie zij hadden 

met deze personen: to describe their relationship 

with each persen as friend, spouse (echtgenoot), 

sibling (broer of zus), neighbour or colleague. Op 

deze manier kon het eenzaamheidsteam de sociale 

contacten van deze mensen goed in kaart brengen: ... 

the loneliness team immediately recognised them as 

a way to îdentify social interactions. 

Niet A of C De onderzoekers wilden analyseren hoe 

eenzaamheid tot stand komt en hoe het 

zich verspreidt: ... analyse the formation 

and transmission of isolation door het in 

kaart brengen van de sociale leefwereld 

van de kandidaten (zie hierboven bij B). 

Het onderzoek zou verloren gaan als men 

in dit proces opzettelijk veranderingen 

aan zou brengen (change) of dit proces 

zou beïnvloeden (influence). 

Niet D De bedoeling was niet om sociaal contact 

te stimuleren tussen mensen (promote 

social interactions) maar om te 

onderzoeken hoe mensen vereenzamen. 



32. c 

Hier vind je het antwoord in de eerste zin na het gat, 

waar de zin vóór het gat wordt verduidelijkt: kom je 

in contact met iemand die eenzaam is of heb je een 

netwerk waarin sommigen zich eenzaam voelen, dan 

heb je 50% meer kans om zelf ook gevoelens van 

eenzaamheid te ontwikkelen.: ".others within this 

person's network would start to teel the same. 

Niet A Het is niet gezegd dat deze mensen al 

depressief zijn. Vandaar dat even more 

depressed hier niet het juiste alternatief kan 

zijn. 

Niet B De uitkomsten van het onderzoek wijzen 

juist op de overdraagbaarheid van gevoelens 

van eenzaamheid binnen een groep, dus dit 

antwoord heeft geen enkel verband met de 

tekst. 

33. c 

De wetenschappers onderzoeken nu of er beleid 

is in sommige gemeentes en steden dat zich richt 

op het voorkomen dat mensen zich eenzaam en 

geïsoleerd gaan voelen: public policies or city-planning 

techniques that prevent the spread of loneliness. 

Niet A Stedenplanning en beleid kunnen niet een 

conclusie bevestigen, onderzoek kan dat wel. 

Niet B Stedenplanning en beleid kunnen niet iets 

verwaarlozen, onderzoek kan dat wel. De 

onderzoekers kijken naar andere plaatsen om 

te zien of daar al iets gebeurt, niet om te zien 

of er iets verwaarloosd wordt. 

Tekst 10 

The Chosen 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is een fragment uit het begin van de roman 

Lucky Break, geschreven door Esther Freud. Het 

begeleidend plaatje laat een jonge vrouw zien die 

bezig is zich op te maken. Aangezien dit een fragment 

is uit een roman kunnen we van de titel van het boek 

niet veel maken. De titel van het hoofdstuk geeft 

wel wat meer houvast. 'The chosen' betekent de 

uitverkorenen. Dat verwijst naar een belangrijk iets 

waar mensen heel graag voor uitgekozen zouden 

worden. 

Bedenk dajtje bij een boekfragment een heel andere 

opbouw hebt. Er zit bijvoorbeeld geen slot met een 

conclusie aan, de schrijver geeft geen argumenten, 

feiten, voorbeelden. 

Een dergelijke tekst kun je het best meteen goed lezen. 

Inhoud per alinea 

1. Neil kleedt zich aan en maakt zich op voor haar 

eerste dag op de toneelschool waar ze 6 maanden 

eerder auditie heeft gedaan. We krijgen het idee 

dat het een aardige jonge vrouw is, die redelijk 

tevreden is met haar uiterlijk, hoewel we wel de 

woorden mollig (plump) en sproeten (freckled) 

tegenkomen in haar beschrijving. Ze is zenuwachtig. 

2-3 Een sfeertekening. We ontmoeten haar huisbaas, 

die er onverzorgd uitziet, en Neil is daar gevoelig 

voor. De busrit is ongemakkelijk, het is erg vol. Als 

ze kijkt naar de passagiers beseft ze dat niemand 

weet dat zij is uitverkoren (chosen). 

Bij een halte stappen veel mensen uit en een 

meisje stapt in en gaat de trap op (het is kennelijk 

een dubbeldekker). De angst slaat onmiddellijk toe: 

het meisje is mooi, goed verzorgd, heeft uitstraling, 

precies het type dat op de toneelschool thuis hoort, 

denkt Neil. Stel dat zij ook is uitverkoren? Stel dat 

ze teveel leerlingen hebben aangenomen en dat 

maar één van hen kan blijven? 

Uitwerking van de vragen 

34.1 Wel 

In de eerste alinea wordt verteld dat Neil auditie 

heeft gedaan om te worden toegelaten tot een 

toneelopleiding. Ze is geslaagd en in de tweede alinea 

gaat ze haar eerste dag op deze school tegemoet; 'You 

off'? 'First day', she told him. 

2 Niet 

Dat Neil het niet leuk vindt dat haar huisbaas interesse 

toont blijkt uit het zinnetje: Nell forced herself to 

smile up at him. 

3 Niet 

We komen niet te weten of Neil zich openlijk ergert 

aan de andere passagiers. Wat er gebeurt is misschien 

niet prettig, maar Neil heeft daar geen gedachten 

bij, ze denkt alleen maar aan het feit dat ze op de 

toneelschool gaat beginnen. 

4 Niet 

Er is geen bewijs in de tekst te vinden dat Neil het 

meisje dat later in de bus stapt, al eens eerder gezien 

zou hebben. 

35.C 

Neil is onzeker, misschien dat dit te maken heeft met 

het feit dat ze nogal mollig is (plump) en sproeten 

heeft (freckled). Haar hart krimpt samen (her heart 

clamped tight) als er een meisje binnenstapt dat heel 
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mooi en modern is, en uitstraling heeft. Dat is echt een 

type voor de toneelschool, denkt Neil, stel je voor dat 

er teveel leerlingen zijn aangenomen en een van ons 

naar huis wordt gestuurd? 

Niet A Neil is niet zorgeloos (carefree). Ze verbaast 

zich nog steeds dat ze geselecteerd is, en ze 

is wat onzeker over haar uiterlijk. Ze moet 

zichzelf moed inspreken. 

Niet B Neil is niet onhandig (clumsy), althans dat 

blijkt niet uit de tekst. Dat ze in de bus bijna 

valt komt niet door haar, maar omdat de bus 

zo vol is. 

Niet D Ze moet wel talent hebben, ze heeft auditie 

gedaan en is aangenomen, maar het wordt in 

dit fragment niet nader benoemd. 

Niet E Neil is niet ijdel, ze is wat onzeker over haar 

uiterlijk (plump, freckcled). Ze doet haar haar 

in een staart en doet hele simpele kleren aan. 

Ze maakt zich nauwelijks op. Een ijdel meisje 

zou.ook niet zo van haar stuk zijn gebracht bij 

het zien van het mooie meisje met de rode 

sjaal. 

36. Een antwoord met de volgende strekking: 

iedereen (die toegelaten is) op de toneelopleiding/de 

drama school/dezelfde school als Neil. 

Alleen een vertaling van het woord wordt fout 

gerekend. Ook niet goed: Neil en het meisje met de 

rode sjaal (we weten ook niet of dat een leerling 

van de toneelschool is). Het gaat om iedereen die 

naar de toneelschool gaat. Neil behoort nu tot die 

uitverkorenen. 

Tekst 11 
Big city, small sodas 

Oriëntatie vooraf 

De titel van het artikel geeft al een idee van waar 

het over zal gaan: Big City (let op de hoofdletters) 

zou wel eens op New York kunnen slaan, soda is een 

Amerikaans Engels woord voor frisdrank. 

Veel meer komen we niet te weten, dus het is 

verstandig om van elke alinea de eerste en laatste regel 

te lezen om een indruk te krijgen. 

Inhoud per alinea 

1 In New York mag geen frisdrank meer verkocht 

worden in eenheden van boven de halve 

liter. 60% van de New Yorkers is tegen, maar 

gezondheidsorganisaties en de burgemeester zijn 

verheugd. Is het echter wel een goed plan of is dit 

te betuttelend (nanny state)? 

2 De medische feiten over overgewicht en wat de 

maatregel beoogt: het zal ernstig overgewicht niet 

direct uitbannen, maar het is tenminste een begin. 

Veel mensen zullen minder 'lege' calorieën binnen 

krijgen. 

3 Een andere mening: deze maatregel is inderdaad 

te betuttelend, het is beter om de belasting op 

dikmakend voedsel en drinken in te voeren, dat 

werkt veel beter. Het heeft ook heel goed gewerkt 

voor sigaretten, veel mensen zijn minder gaan 

roken of zelfs helemaal gestopt. 

4 Een voorbeeld van enige jaren geleden (het 

verbieden van verzadigd vet in restaurantkeukens 

en het vermelden van het aantal calorieën per 

gerecht op de menukaart) dat heel goed heeft 

gewerkt om aan te tonen dat enige dwang wel 

degelijk resultaat heeft. 

Uitwerking van de vragen 

37. 1 Ja 

De burgemeester van New York (Mayor Bloomberg) is 

degene die deze verordening zelf heeft voorgesteld. 

2 Ja 

Thomas Farley betitelt Bloomberg's voorstel als: 

gewaagd maar volledig op zijn plaats (bold but 

completely appropriate). 

3 Nee 

Niemand vindt het leuk, zo zegt Ray Fishman, om 

opgelegd te krijgen wat hij moet doen: 'No one likes 

to be told what to do'. Hij denkt dat het eind dan niet 

meer in zicht is en geeft een overdreven voorbeeld. 

Hij ziet liever een hogere belasting op dikmakende 

producten. 

4 Ja 

Nadia Arumugam stelt dat dit soort maatregelen geen 

inperking vormt van persoonlijke vrijheid, maar dat het 

de mensen beter in staat stelt om gezondere keuzes te 

maken. 

38. (A) portion cap (alinea 2): het instellen van een 

maximum portie / hoeveelheid. 

39.D 

In alinea 4 wordt een aantal voorbeelden gegeven 

(New York City Health Department ". helped curb 

incident of heart disease (het beteugelen van hart 

en vaatziektes} / A study of Starbucks outlets in New 

York showed that customers bought 6 percent fewer 

calories once the new menus rolled out) waarbij 

een beperkende maatregel effectief bleek. Er is dus 

daadwerkelijk bewijs dat deze aanpak werkt. 



Niet A Beide maatregelen werken goed, er wordt niet 

gesteld dat een verbod beter werkt dan een 

beperking. 

Niet B Er wordt juist gesteld dat beperkende 

maatregelen wel effectief zijn: mensen kozen 

voor minder calorierijke gerechten toen ze 

konden zien hoeveel calorieën elk gerecht 

bevatte. 

Niet C Dat wordt niet duidelijk uit deze alinea. Het 

heeft zeker geen 100 % succes, maar van 

slechts beperkt succes is geen sprake. 

Niet E Dat staat niet in de tekst. Er staat eerder in de 

tekst (alinea 1) dat de maatregel controversial 

(omstreden) was, maar dat betekent niet 

dat er een grens is aan wat mensen willen 

accepteren. Zoiets staat al helemaal niet in 

alinea 4. 

40. Een antwoord met de volgende strekking: 

(Restaurants/horecazaken moesten) caloriëen 

vermelden (op het menu)/ aangeven hoeveel 

caloriëen er in (hun) producten/gerechten zitten. 

41.A 

De lezer wordt op een neutrale manier geïnformeerd 

over de voors en tegens van de nieuwe maatregel 

doordat experts aan het woord komen. 

Niet B Het artikel roept nergens op tot verzet. Het 

geeft feitelijke informatie en laat de lezer zich 

een eigen mening vormen. 

Niet C Het artikel is neutraal en feitelijk van toon, de 

autoriteiten worden niet geprezen .. 

Niet D Sommige maatregelen zijn effectief gebleken, 

maar dat wil niet zeggen dat alle maatregelen 

op dit gebied gegarandeerd succesvol zullen 

zijn .. 

Niet E Er worden in het artikel nergens vraagtekens 

gezet bij de timing en de noodzaak van de 

nieuwe maatregel. 

Tekst 12 
Gender roles 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een ingezonden brief. We moeten uit de tekst 

zien op te maken waar op wordt gereageerd en 

waarom. Het beste is dus om de tekst in zijn geheel 

meteen goed te lezen. De titel helpt ons alvast op weg: 

gender roles. Het zal dus iets te maken hebben met de 

rollen die mannen en vrouwen vervullen, letterlijk of 

figuurlijk. 

Inhoud per alinea 

In de eerste alinea wordt verwezen naar een artikel 

van Guy Keleny over beroepen die volgens hem een 

specifieke mannen- of vrouwennaam moeten hebben. 

Hij haalt, volgens de ingezonden briefschrijver, een 

ongelukkig voorbeeld aan: acteurs en actrices kun je 

niet onderling wisselen: Romeo wordt gespeeld door 

een acteur, en Juliet door een actrice. 

In alinea 2 legt de briefschrijver uit waarom dat 

een ongelukkig voorbeeld was: in Shakespeare's 

tijd (Shakespeare was de schrijver van Romeo en 

Juliet}, mochten vrouwen niet op het toneel. Alle 

vrouwenrollen werden door jongens gespeeld. 

De briefschrijver stelt dat het eigenlijk nog steeds 

voorkomt dat vrouwen door mannen worden gespeeld 

en andersom. 

42.E 

Guy Keleny ... made an unfortunate choice of play (een 

ongelukkige keuze wat toneelstuk betreft} to illustrate 

his argument. Hij zegt dit omdat in Shakespeare's tijd 

vrouwenrollen door jongens werden gespeeld, en dit 

voorbeeld dus het tegenovergestelde laat zien van wat 

hij wil aantonen. 

Niet A Het ging hem niet om historische stukken, 

bovendien zegt hij niet dat men tegenwoordig 

niet meer geïnteresseerd is in historische 

stukken. Hij gebruikte Romeo en Juliet als 

voorbeeld omdat dit een stuk is dat iedereen 

kent. 

Niet B Het gaat niet om Shakespeare, het gaat om 

vrouwenrollen en mannenrollen die volgens 

Guy Kenely niet uitwisselbaar zijn; daar 

hebben we dus een vrouwelijke en mannelijke 

beroepsaanduiding nodig: acteur en actrice. 

Niet C Er is geen sprake van een productie, laat staan 

dat deze teleurstellend was. Het stuk is alleen 

genoemd om een punt te illustreren. 

Niet D De briefschrijver stelt dat dit nog steeds 

gebeurt en illustreert daarmee dat Guy Keleny 

in zijn artikel de plank een beetje misslaat 

met zijn voorbeeld van Romeo en Juliet. Guy 

Keleny heeft het juist helemaal niet over 

mannen als vrouwen en andersom. 

Tekst 13 
Honey money 

Oriëntatie vooraf 

Boven de tekst staat dat je eerst de vraag moet 

lezen voor je de tekst raadpleegt. Tekst 13 is dus 

een zogenaamde scantekst: je moet gericht op 



zoek naar bepaalde informatie en je hoeft de tekst 

niet nauwkeurig te lezen. Het is van belang dat je 

goed naar de titel en de illustraties kijkt. Je ziet dan 

dat het om een boekbespreking gaat van het boek 

Honey Money: The Power of Erotic Capital. Er staat 

een foto'tje van de recensente Lucy Kellaway en 

een foto van de voorkant van het boek, waarop een 

vrouwenhand een soort businesskaartje vasthoudt met 

de titel en de naam van de schrijfster van het boek. 

Het heeft waarschijnlijk te maken met de kracht van 

de vrouwelijke charme en hoe die zakelijk kan worden 

ingezet. 

'lf You've Got lt, Flaunt lt. De vraag luidt of de 

recensente vindt dat vrouwen in haar omgeving dat 

voldoende doen. De uitdrukking betekent zoveel als: 

als je het hebt, dan moet je het ook volop gebruiken. 

'Het' zal verwijzen naar iets als vrouwelijke charme, 

een goed lijf en een mooi gezicht. Let ook op het kopje 

van de eerste alinea: 'Do good-looking people fa re 

better in the workplace?' 

Uitwerking van de vraag 

43. Nee, Looking Good 

."women in the UK and the US are not brought up 

to make the best of themselves, as French women 

are. We are taught that beauty is the poor cousin of 

brains; we are hung up about flaunting it. 

Hier wordt aangegeven dat in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld Franse vrouwen, de Britse en 

Amerikaanse vrouwen zo niet zijn opgevoed. Hersenen 

zijn belangrijk, uiterlijk doet er niet zoveel toe. Sterker 

nog: zij voelen zich een beetje gegeneerd als ze teveel 

aandacht aan hun uiterlijk besteden. 


