
Tekst 1 
Living off her wall 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje zal in combinatie met de titel naar alle 

waarschijnlijkheid een muurschildering betreffen. 

Blijft de vraag wie nu precies profiteert van (living 

off) wiens muur? En leidt dit tot een voor alle 

betrokken partijen gewenste situatie? Het betreft hier 

een ingezonden brief van recente datum naar een 

tijdschrift ('Time Out'). 

Inhoud van de tekst 

De briefschrijver haalt uit naar een artikel dat 

verschenen is in het tijdschrift Time Out. Volgens hem 

wordt hierin ten onrechte een vorm van vandalisme 

opgehemeld (glamorising vandalism). Zo komt het 

overkalken en overschilderen van kale muren naar 

zijn mening voort uit een niet te weerstane drang tot 

zelfexpressie (they can't resist a need tor expressing 

their self-indulgence). Als iemand zo nodig iets 

wil schilderen, zo redeneert de briefschrijver, laat 

deze persoon dan gewoon een eigen schildersdoek 

gebruiken maar geen kale muur (bare wall) van een 

ander. Wie weet komt het nog zo ver, is de vrees van 

de schrijver, dat mensen het platteland (green belt) 

gaan volbouwen puur en alleen omdat het lege uitzicht 

ervan zou vervelen. Het moet niet gekker worden! 

Uitwerking van de vragen 

1. E 

De ingezonden brief gaat erover dat sommige 

mensen niet anders kunnen dan toegeven aan (self 

indulgence) een persoonlijke behoefte om een kale 

muur te beschilderen. Het gaat er in de tekst niet 

om een soortgelijke behoefte uit te leggen (explain 

antwoord A) of zich voor te stellen (imagine antwoord 

C) noch om deze te herkennen (recognise antwoord D) 

of om vragen te stellen rondom de financiering van zo 

iets (finance antwoord B). Blijft over: resist (weerstaan 

antwoord E). 

2. c 

De schrijver is er op tegen dat mensen zomaar kale 

muren in de openbare ruimte gaan beschilderen. 

Schilderen doe je op schildersdoek (canvas). Het 

voordeel van een schildersdoek is bovendien dat je 

deze kunt weggeven aan andere mensen die mogelijk 

geïnteresseerd zijn. 

Niet A Volgens de schrijver is street-art een vorm van 

vandalisme. Niet meer en niet minder. 

Niet B Elke prijs die betaald wordt voor street-art, is 

te veel betaald volgens het artikel. 

Niet D De gedachte dat mensen, die zich bezig 

houden met street-art, hun werkterrein 

zouden verleggen naar het platteland 

(the green belt) is voor de schrijver een 

onvoorstelbare gedachte: What next? (Oh, 

nee toch!). 

Tekst 2 
Winds of change 

Oriëntatie vooraf 

Op het plaatje is in de verte een aantal windmolens te 

zien. Het is een plek ergens op het platteland. Er staat 

zo te zien een hoop te gebeuren op het gebied van de 

windenergie (Winds of Change). 

Inhoud van de tekst 

De tekst speelt zich af in het kleine dorpje Fintry 

in Schotland. Eén van de enorme windturbines op 

het plaatje is het gemeenschappelijk eigendom 

van de bewoners. De gewonnen energie die deze 

kolos oplevert gaat echter niet naar de bewoners; 

wel het geld dat ermee verdiend wordt. Het gehele 

bedrag wordt vervolgens in een fonds gestopt (Fintry 

Development Trust - FOT) waarmee het dorp probeert 

een beter eco bestaan op te bouwen. En dat lukt ze vrij 

aardig. Zo is er een community car club voor gedeeld 

autobezit opgericht en is er een geothermische pomp 

(geothermal pump) geslagen. Laat die Schotten maar 

schuiven! 

Uitwerking van de vragen 

3. c 

De bewoners exploiteren inderdaad één van de 

windmolens: namelijk die éne die met markeerstiften 

aan de basis is volgeklad met allerlei soorten van 

krabbels en handtekeningen, misschien als een bewijs 

van eigendom van de bewoners. 

Niet A De windturbine is volledig identiek aan de 

andere windmolens. 

Niet B Het zou te ver gaan om het bekladden van 

een windmolen met een markeerstift als 

vandalisme te beschouwen. 

Niet D De windmolens maken geen onderdeel uit van 

één of ander kunstproject. Zij staan daar puur 

en alleen voor het opwekken van energie. 

4. c 

Lees voor de beschrijvingen van sommige ambities van 

de dorpelingen alinea's 2 en 3 goed door. 
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Niet A Het dorp heeft de ambitie om op het gebied 

van het produceren van afval en koolmonoxide 

volkomen op de nullijn uit te komen (a zero 

carbon, zero-waste community). Het is de 

bewoners niet in de eerste plaats om geld te 

doen. 

Niet B De bewoners verwierpen het standaard 

voordeelpakket (the standard benefits 

package) van de projectontwikkelaar van de 

windturbines maar niet de windturbines zelf. 

Sterker nog, de bewoners hadden zelf veel 

grotere plannen (bigger aspirations) met die 

dingen dan de projectontwikkelaar! 

Niet D De komst van de windturbines bracht geen 

werkgelegenheid met zich mee. 

5. B 

Het is inderdaad wel heel tegenstrijdig of paradoxaal 

(paradox of) dat wanneer de bewoners zich hard 

maken voor schonere energie door deze zelf op te 

wekken,zij dan juist deze energie zelf niet mogen 

gebruiken (the village gets to use none of its 

own renewable power) vanwege bepaalde regels 

betreffende het nationale electriciteitsnet (national 

grid). 

Niet A De logica is ver te zoeken. Zie het antwoord 

hierboven. 

Niet C Het was op zich geen ondersteuning van de 

grotere plannen (bigger aspirations) van de 

bewoners dat ze hun eigen opgewekte energie 

niet konden gebruiken. 

6. A 

Al het geld van het FDT gaat naar plannen en projecten 

die tot doel hebben het milieu te verbeteren. Alinea 4 

noemt hiervan vele voorbeelden. 

Niet B De bewoners hebben manieren gevonden 

om hun doelen te realiseren. Het is niet nodig 

gebleken om zich hierbij tegen plannen van de 

regering te keren. 

Niet C Er is inderdaad een beroep gedaan op een 

expert van buiten ('they hired an energy 

adviser') maar er wordt niet gerept over de 

kosten die deze actie met zich meebracht. 

Niet D Het gaat nergens over initiatieven die zouden 

bestaan om de ontoegankelijkheid van het 

dorpje te verbeteren. 

Tekst 3 
France versus England 

Oriëntatie vooraf 

De titel maakt duidelijk dat Frankrijk en Engeland iets 

met elkaar te bevechten hebben. En wel (kijk naar 

het plaatje) in welk van de twee landen je als fietser 

het beste af bent. De laatste zin van de tekst maakt 

duidelijk dat voor de schrijver de eer naar Frankrijk zou 

moeten gaan. 

Inhoud van de tekst 

De schrijver benadrukt zijn gevoel van onveiligheid 

wanneer hij in Engeland zijn geliefde fietssport 

beoefent. Fietsen is geen onderdeel van de Engelse 

cultuur, in tegenstelling tot de Franse, Nederlandse, 

Belgische en Italiaanse. In Engeland kan het gebeuren 

dat je zo maar van de weg afgereden wordt of erger 

nog, wordt aangereden (Wil/ the next car that passes 

clip my ank/e? Or bustle me into a hedgerow?). 

Hij spreekt uit ervaring wanneer hij zegt dat je als 

fietser in Frankrijk door het autoverkeer met respect 

wordt behandeld (drivers have an in-built respect 

for cyclists). De automobilisten houden rekening 

met fietsers door ze de ruimte te geven die ze nodig 

hebben en hun eigen snelheid aan te passen in 

situaties waarin dat nodig is. 

Uitwerking van de vragen 

7. c 

Volgens de schrijver is fietsen in Engeland tijdens 

een vakantie allesbehalve ontspannend en geeft het 

iemand ook zeker geen vakantiegevoel: 'Holidays 

should be relaxing affairs, not anxiety-fests'. Veilig is 

fietsen in Engeland ook niet: '".you worry what's round 

the corner. Wil/ the next car that passes clip my ank/e? 

Or bust/e me into a hedgerow? 

Niet A De schrijver bedoelt precies het omgekeerde. 

Het zijn niet de fietsers die de onveiligheid 

bepalen maar daarentegen het autoverkeer 

dat het voor elke fietser in Engeland onveilig 

maakt om er te fietsen. 

Niet B Er bestaat kennelijk genoeg animo voor 

fietsvakanties (cycling breaks) in Engeland: 

Each week, tour operators send me 

information about cycling breaks in the UK 

and bang on about how great they are. Maar, 

iemand die zich als fietser zo onveilig voelt in 

zijn land wil liever niet dat een groter aantal 

vakantiegangers (increase) zich aanmeldt voor 

een fietsvakantie in Engeland. 

Niet D De schrijver geniet elke keer weer van zijn 

fietsvakanties in Frankrijk maar hij spreekt zich 

er nergens over uit in de tekst dat hij deze ook 

zou willen organiseren. 

8. A 

Het zou inderdaad niemand moeten verbazen (No 

wonder) dat de Engelse fietsprofessionals liever naar 

het buitenland vertrekken omdat het fietsen daar 

- in tegenstelling tot in hun eigen land - plaatsvindt 



onder veel betere omstandigheden en er in datzelfde 

buitenland positief naar het fietsen gekeken wordt. 

Niet B, C of D Gelet op het bovenstaande past géén 

van de drie andere alternatieven 

(surprisingly, hoe verbazingwekkend) 

(Unfortunately - hoe ongelukkig) (Vet -

En toch) op deze plaats in de tekst. 

9. B 

Alinea 3 geeft een opsomming van redenen die 

verklaren waarom de schrijver er zo van houdt om zijn 

fietsvakanties in Frankrijk door te brengen. 

Niet A F�ankrijk is populair als vakantieland bij de 

schrijver. Het gaat er niet om hoe populair de 

schrijver
. 
zelf is als vaka

.
ntieganger in dat land. 

Niet C Het is niet uit de tekst op te maken dat de 

schrijver zou zijn opgegroeid in Frankrijk; 

alleen maar dat hij er al een twintigtal jaren 

met plezier op (fiets-)vakantie gaat. 

Niet D Waarom zou het nodig zijn dat er een bewijs 

(to prove) geleverd wordt voor het feit dat 

de schrijver Frankrijk vaak heeft bezocht en 

er veel heeft gezien? De feiten blijven zelfs 

zonder deze 'bewijzen' toch wel overeind. 

10.1 Niet 

Het is duidelijk dat als de vrees bestaat om te worden 

aangereden, dit gevoel niet strookt met het gevolg van 

een 'we/coming attitude� Bovendien verwijst dit citaat 

naar het fietsen in Engeland. 

2 Niet 

Deze zin verwijst naar het fietsen in Engeland vanwege 

het typische Engelse weer en niet naar het fietsen in 

Frankrijk. 

3 Niet 

Het feit dat in veel Franse dorpjes de geuren van 

warme bakkers je tegemoet komen wil niet zeggen dat 

je als fietser een graag geziene gast zou zijn. Het één 

heeft niets met het ander van doen. 

4 Wel 

Dat de Franse automobilist bereid is om in de 

kleine steden - in tegenstelling tot zijn gedrag op de 

snelwegen - zijn snelheid aan te passen om daarmee 

de fietser tegemoet te komen mag gezien worden als 

een 'we/coming attitude'. 

11. The problem (alinea 2) 

In deze zin gaat het om de mentaliteit van de Britse 

automobilist (' ... many British drivers who tend to see 

cyclists as pests'). Dit verklaart waarom in Engeland het 

wachten op een fietser gezien wordt als een belediging 

(an affront) en het afremmen gezien wordt als een 

teken van zwakte (failure). 

Tekst 4 

An invitation for kids to be 

cru el 

Oriëntatie vooraf 

Er gebeurt iets gewelddadigs in een bus en het heeft 

met kinderen en een grootmoeder te maken. Er wordt 

gehuild ('making the bus monitor áy') en gescholden 

('verba/ abuse'). De titel is heel apart want wie nodigt 

er nu kinderen uit om zich vooral wreed (cruel) te 

gedragen? Heeft het misschien met de ouders van 

deze kinderen te maken die er maar niet in slagen 

hun kinderen grenzen te stellen ('start /etting children 

know where they stand' - laatste zin van de tekst) om 

daarmee korte metten te maken met.dit excessieve 

gedrag? 

Inhoud van de tekst 

Het blijkt inderdaad zo te zijn dat dit nare gedrag 

van kinderen het meest te maken heeft met het feit 

dat ouders, maar eigenlijk ook volwassenen in het 

algemeen, kinderen onvoldoende terechtwijzen of 

tot de orde roepen op momenten waarop dat wel 

zou moeten gebeuren. Kinderen zelf hebben nog 

niet de verantwoordelijkheid of ervaring om goed te 

beseffen waar ze mee bezig zijn: 'children loek both 

the experience and the maturity to be held /egally or 

morally accountab/e for their actions' - alinea 4). 

Uitwerking van de vragen 

12. A 

In de eerste alinea van de tekst geeft de schrijfster blijk 

van een pijnlijk ongeloof dat ze ervaart naar aanleiding 

van het asociale en wrede gedrag van de kinderen 

in de bus richting de conductrice (bus monitor): (' ... 

shocking: the methodica/ crue/ty with which the 

children ply their insu/ts. Childish cruelty is , .. jarring -

schokkend'). 

Niet B Er wordt met geen woord gerept over hoe 

kinderen (wereldwijd) reageren op dit soort 

van aanstootgevende videoclips. 

Niet C De schrijfster is onthutst over het asociale 

gedrag van kinderen tijdens een busrit met 

het openbaar vervoer. Dit gedrag hadden de 

kinderen ook op andere plekken, volledig 

buiten het openbaar vervoer, kunnen laten 

zien. 

Niet D Het gaat om het nare gedrag van de kinderen, 

niet om de onveilige condities waaronder de 

conducteurs hun werk moeten doen. 
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13.A 

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren kan op 

verschillende manieren verklaard worden. Sommigen 

denken dat het te maken heeft met een steeds 

groter wordende epidemie van pestgedrag (bullying 

epidemie) die op dit moment in Amerika rondwaart. 

Weer anderen denken dat het te maken heeft met het 

politieke klimaat dat de zwakkere en de kwetsbare 

individuen (the weak and the vulnerable) in de 

maatschappij in toenemende mate tot zondebok 

maakt: worthy of derision and animosity (hoon en 

wrok). 

Niet B Er wordt niemand aangewezen als de 

schuldige partij in het incident in de bus. Wel 

wordt er uitgelegd waardoor het incident 

heeft kunnen ontstaan. 

Niet C Dat het wellicht met het politieke klimaat te 

maken heeft, is heel wat anders dan stellen 

dat het incident in de bus hoog op de politieke 

agenda staat. 

Niet D Het incident kwam niet echt als een 

verrassing: in Amerika is een discussie 

(discourse) gaande over de toenemende 

vijandigheid in de maatschappij '".the 

American discourse in which hostility has been 

drawn out into the sunlight'). 

14.C 

De vage definitie van pestgedrag is niet van toepassing 

op wat er in de bus is gebeurd: 'Bullying".does not 

apply to what occurred on the school bus� 

Niet A Er wordt een enorme slag om de arm 

gehouden (hopelessly broad definition) bij 

het bepalen van wat er nu precies onder 

pesten moet worden verstaan. In alinea 3 

wordt de nadruk gelegd op het feit dat het 

incident in de bus géén voorbeeld van pesten 

is zonder dat het in deze alinea precies 

duidelijk wordt in welke gevallen je dan wel 

kunt praten van pestgedrag. 

Niet B Er wordt nergens in alinea 3 gesuggereerd dat 

Karen Klein mede schuldig zou zijn aan het 

plaatsvinden van het incident. 

Niet D Er wordt niet gezegd dat er nader onderzoek 

gedaan moet worden om uit te vinden waar 

pestgedrag vandaan komt. 

15. B 

Kinderen laten nog maar weinig zelfstandig gedrag zien 

en zijn vaak niet in staat om verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun eigen handelen . Ze missen nog te 

veel de ervaring en de rijpheid. Anders gezegd, voor 

hun morele en legale gedrag zijn kinderen (terecht) 

nog volledig afhankelijk van volwassenen (entirely 

dependent on adults). 

Niet A, C of D Deze antwoorden zijn stuk voor 

16.D 

stuk niet logisch. Hoezo is het 

terecht (rightly so) dat ouderen 

het kleine beetje autonomie dat 

kinderen bezitten, afpakken of 

ondermijnen (completely undermined 

by) omdat kinderen nog geen 

verantwoordelijkheid kunnen dragen 

voor hun eigen gedrag? En hoezo 

krijgen ze daar dan de schuld van 

(often blamed on)? En hoezo zou 

je als volwassene zonder meer 

willen accepteren dat kinderen geen 

verantwoordelijkheid hoeven dragen 

voor hun gedrag (readily accepted 

by)? 

De kinderen die bezig waren haar te beschimpen 

(taunt)hadden er alle vertrouwen in (seemed 

confident) dat niemand hun zou aanspreken op hun 

gedrag. Anders gezegd, er was niemand die het voor 

Karen Klein op zou gaan nemen. Ze stond er helemaal 

alleen voor. 

Niet A Er wordt nergens gesuggereerd dat Karen Klein 

zich fout heeft gedragen tijdens het incident. 

Niet B Wie zegt er nu dat Karen er nog makkelijk 

van af is gekomen (got away relatively easy)? 

In alinea 5 is zo iemand in ieder geval niet te 

vinden. 

Niet C Het wordt in het midden gelaten of Karen zich 

kwetsbaar heeft opgesteld of niet: 'it doesn't 

matter if someone like Karen Klein is not 

personally authoritative'. Het zou kunnen maar 

misschien ook niet. 

17. B 

Het ligt helemaal in de lijn van de tekst dat er verbazing 

bestaat over het ontbreken van het uitoefenen van 

gezag over kinderen door volwassenen. Wie legt die 

kinderen nu eens op (enforce) waar ze zich aan dienen 

te houden en hoe ze zich precies moeten gedragen 

(clear standards of behaviour)? 

Niet A Dit is een onlogisch antwoord. Waarom 

zouden volwassenen en instanties 

die kinderen begeleiden tijdens hun 

puberteit geen duidelijkheid willen 

aanvaarden(accept) over hoe iedereen 

zich zou dienen te gedragen? 

Niet C of D Het is niet gezegd dat het de 

volwassenen en instanties die kinderen 

begeleiden tijdens hun puberteit, zou 

ontbreken aan kennis over hoe iedereen 

zich zou moeten gedragen (lacked clear 

standards of behaviour) ofwel dat ze het 

zelf niet goed zouden hebben begrepen 

(understood). 



18.D 

De schrijfster spreekt haar zorg uit over hoe het 

nu verder moet met het gebrek aan gezag van 

volwassenen en instanties die met kinderen te maken 

hebben. Wordt dit gedrag van kinderen niet aangepakt 

('letting children know where they stand') dan zal het 

blijven voortduren. 

Niet A De tekst is niet alleen maar feitelijk aangezien 

de schrijfster ook haar mening kenbaar maakt 

('rightly so') en woorden gebruikt die een 

zekere gevoelswaarde hebben ('shocking, 

jarring, hope/essly'). 

Niet B Het is niet zo dat de schrijfster de draak steekt 

met (mocking) de door haar beschreven 

problematiek van het negatieve gedrag van de 

kinderen. 

Niet C Uit woorden zoals 'the sad truth' - (alinea 

6) alleen al valt direct op te maken dat de 

schrijfster niet optimistisch is gestemd. 

Tekst 5 
The Britishisation of 
American English 

Oriëntatie vooraf 

Er is een tweestrijd gaande tussen het Engels en het 

Amerikaans. In beide talen zijn invloeden van de 

andere te bespeuren en voor lang niet iedereen is dat 

goed nieuws. Sommigen zijn er geïrriteerd (irk - alinea 

1) door terwijl weer anderen vinden dat hun cultuur 

erdoor om zeep geholpen wordt (culture is going to 

heli (alinea 5). Deze tekst bespreekt de invloed van het 

Brits Engels op het Amerikaans Engels. 

Inhoud van de tekst 

De tekst portretteert in een vijftal alinea's een aantal 

voor- en tegenstanders van deze ontwikkeling; het 

zijn allen taalkundigen en ze zijn allemaal werkzaam 

in Amerika. Er worden voorbeelden gegeven van 

Brits Engelse woorden in het Amerikaans en er wordt 

uitgelegd hoe ze daar waarschijnlijk terecht zijn 

gekomen. Ook komt aan bod door wat voor groepen 

deze woorden worden gebruikt. 

Uitwerking van de vragen 

19.A 

Het antwoord zit vooral verscholen in termen zoals 

'elitist' en 'snobs'. Beide woorden verwijzen naar 

mensen ('the chattering classes') die vinden dat ze 

beter zijn dan anderen. Het is juist dit soort mensen, 

volgens Geoffrey Nunberg, dat zich schuldig maakt aan 

het gebruik van Engelse woorden in het Amerikaans; 

hij vindt het bespottelijk (ludicrous) en hij moet er van 

huiveren (it makes him quiver). 

Niet B Het wordt niet beschreven in deze alinea dat 

Geoffrey Nunberg het moeilijk vindt om deze 

mensen te begrijpen. 

Niet C Het Amerikaans Engels zal niet verdwijnen 

nu een (gröeiend?) aantal typisch Engelse 

woorden erin opgenomen wordt. Dat is 

ondenkbaar. Het zal er wel door veranderen 

uiteraard. 

Niet D Geoffery Nunberg maakt in deze alinea niet 

duidelijk of het Amerikaans of juist het Brits 

Engels flexibeler is in dit doorlopende proces 

van taalontwikkeling. 

20.B 

In de derde alinea komt er iemand aan het woord die 

een tegenovergestelde mening heeft (counterbalance 

the opinion) aan die van Geoffrey Nunberg. Een zekere 

Ben Yagoda juicht het toe dat steeds meer Engelse 

termen vanuit het Brits Engels de Amerikaanse taal 

binnendringen: 'Britishisms - "./ enjoy seeing them'. 

Niet A, C, D of E Het is niet zo dat er in alinea 3 

dieper wordt ingegaan op de 

mening (analyse the opinion - niet 

A) zoals deze wordt voorgesteld in 

alinea 2. Er wordt ook niet verder 

over uitgewijd (elaborate - niet C); 

ook worden er geen voorbeelden 

van gegeven (illustrate - niet D) 

21.D 

en hij wordt ook niet ondersteund 

(support - niet E) 

Voordat het boek voor het eerst op de Amerikaanse 

markt verscheen werden er heel veel Brits Engelse 

woorden en uitdrukkingen vervangen door 

Amerikaanse: 'Dozens of words and phrases were 

changed for the American market...' 

Niet A Er wordt niet dieper ingegaan op wat het 

effect zal zijn van deze toevloed aan nieuwe 

Brits Engelse woorden voor Amerikaanse 

woordenboeken. Het is wel al duidelijk dat 

er steeds meer Brits Engelse woorden de 

Amerikaanse taal binnen dringen: 'more 

and more words are entering the American 

vocabulary'. 

Niet B Er wordt niet gesproken over romantiek in 

alinea 4; 'snog' wordt alleen genoemd als 

voorbeeld van een Brits Engels woord dat niet 

populair is geworden in Amerika. 

Niet C Kory Stamper is als uitgever betrokken bij de 

publicatie van woordenboeken in Amerika 

maar ze had niets van doen met de publicatie 

van het eerste Harry Potter boek daar. 



22. 1 Wel 

Het is zo dat Britse televisie programma's invloed 

hebben op het taalgebruik in Amerika: 'British TV 

shows".may be another reason more British words are 

s/ipping in".' 

2 Niet 

Het is niet in de tekst terug te vinden dat Amerikanen 

de kwaliteit van Britse kranten beter vinden dan die 

van hun eigen kranten. 

3 Niet 

Door de wederzijdse invloed die beide talen op elkaar 

uitoefenen, hoe zeer uit balans ook (skewed), kun je 

eerder stellen dat de talen bezig zijn naar elkaar toe te 

groeien in plaats van uit elkaar. 

4 Niet 

Een kleine minderheid van Amerikanen voelt zich 

gekwetst (offended) door het gebruik van Brits Engelse 

woorden in het Amerikaans. Of Amerikanen het Brits 

Engels intelligenter vinden klinken dan het Amerikaans 

Engels is niet duidelijk; ze vinden het wel vaak chic 

(posh) klinken. 

23. (Ja, alinea) 1 

Er is al eerder in de tekst aangegeven dat er mensen 

ongelukkig zijn met de invloed van het Amerikaans op 

het Brits Engels; het is iets dat hen mateloos irriteert: 

The re is little that irks British defenders of the Eng/ish 

/anguage more than Americanisms".' 

Tekst 6 
Why is growing resistance to 
antibiotics so very ... 

Oriëntatie vooraf 

Steeds vaker verschijnen er in de nieuwsmedia 

verontrustende berichten over het feit dat het geven 

van antibiotica bij infecties geen effect meer heeft 

vanwege het toenemende aantal resistente bacteriën. 

Het gevaar van deze ontwikkeling is minstens zo groot 

als de dreiging van terrorisme en de klimaatcrisis. 

Inhoud van de tekst 

Er zullen nieuwe antibiotica ontwikkeld moeten 

worden. Een probleem daarbij is dat er bij dit 

ontwikkelingsproces sprake is van een geringe 

winstmarge waardoor de grote farmaceutische 

industrieën niet staan te springen om er aan mee te 

doen. Er moet echter iets gebeuren anders bevinden 
we ons spoedig terug in de tijd van de 19• eeuw toen 

mensen doodgingen na een heel gewone operatie 

vanwege de infecties die ze opliepen. In het artikel 

wordt de noodklok geluid voor deze situatie. 

Uitwerking van de vragen 

24. B 
In alinea 1 wordt een schets gegeven van de grote 

gevaren die ons bedreigen als er niets aan de situatie 

van de resistente bacteriën zal veranderen. Alinea 

2 gaat hier nog dieper op in door met getallen en 

voorbeelden de ernst van de zaak te onderstrepen: 

'Hospita/ infections".have fal/en".But they have 

beeri replaced by other bacteria such as E. coli and 

klebsiel/a".more and more cases where patients have 

infections that are resistent to antibiotics". we see 

patients come in with an infection for which there is no 

effective antibiotic.' 

Niet A Er wordt in alinea 2 in niets afgedaan op wat 

wordt beweerd in alinea 1. 

Niet C Het probleem dat in alinea 1 uit de doeken 

wordt gedaan verliest niet aan urgentie 

(modifies) na het lezen van alinea 2. Het 

gevoel van urgentie neemt eerder toe. 

25. D 
Antibiotica moeten eerst worden voorgeschreven 

(prescribed) voordat ze gebruikt kunnen worden. 

Dit lijkt op een te gemakkelijke manier (too readily) 

gebeurd te zijn. 

Niet A Antibiotica stonden zeker niet op de verboden 

lijst (banned). Jarenlang daarentegen zijn 

deze medicijnen op een roekeloze manier 

uitgedeeld: '".for many years they have been 

dished out recklessly,".' 

Niet B De gebruikers van het medicijn die het kregen 

voorgeschreven (consumed) waren niet 

de huisartsen maar natuurlijk de patiënten 

van die huisartsen. Dit antwoord wordt dus 

onlogisch als je de zin die erna komt erbij 

betrekt: 'Today, GPs are less likely to do sa'. 

Niet C Als een middel jarenlang op een roekeloze 

manier is uitgedeeld (dished out recklessly), 

dan kan het niet zo zijn dat het middel 

tegelijkertijd genegeerd werd (ignore). 

Niet E Het zijn uiteraard niet de huisartsen 

26. B 

(GPs) die het middel produceren maar de 

farmaceutische bedrijven. Antwoord E levert 

om deze reden een onlogische situatie op. 

Het probleem, zoals dit wordt uitgelegd in alinea 3, is 

ontstaan doordat er te gemakkelijk antibiotica werden 

voorgeschreven en doordat er antibiotica werden 

toegevoegd aan dierenvoeders zodat het geneesmiddel 
op die manier terecht kwam in de voedselketen. 

Hiermee werd de kans op resistentie verhoogd: 'it 



introduced the drugs into the food chain and increased 

the opportunity for resistance� 

Niet A De effecten van de toenemende resistentie 

tegen antibiotica zijn reeds toegelicht in alinea 

1 en 2. Alinea 3 gaat niet in op de effecten 

maar meer op de oorzaken van het probleem 

van de resistentie tegen antibiotica. 

Niet C Alinea 3 gaat niet in op mogelijke oplossingen 

maar daarentegen op de oorzaken van het 

probleem van de resistentie tegen antibiotica. 

Niet D Alinea 3 vertelt niet wie de slachtoffers zullen 

zijn (who will be affected) van de crisis die is 

ontstaan. Zie ook antwoord A en B. 

27.A 

De farmaceutische bedrijven vinden dat er te weinig 

geld te verdienen valt (making antibiotics is not 

viewed as profitable) met het produceren van 

alternatieve antibiotica. 

Niet B Er wordt in alinea 4 voor gewaarschuwd dat, 

als de situatie zich niet verbetert, we onszelf 

medisch gesproken terug zullen wanen in 

de 19• eeuw en er mensen zullen sterven na 

routine operaties. Het is daarmee absoluut 

noodzakelijk dat er nieuwe antibiotica 

ontwikkeld gaan worden. 

Niet C Het is niet zo dat er een dood spoor is bereikt 

in het onderzoek naar nieuwe antibiotica. 

Wel is het zo dat de farmaceutische industrie 

opnieuw zal moeten worden aangemoedigd 

(incentivised) om nieuwe medicijnen te 

ontwikkelen. 

Niet D Er wordt niet gezegd dat de regering niet 

zou willen meebetalen aan de productie van 

nieuwe antibiotica. 

28.C 

In de laatste alinea worden er een paar suggesties 

gedaan om het probleem te helpen oplossen. 

Zo moeten er bijvoorbeeld geen antibiotica 

voorgeschreven worden bij virale infecties aangezien 

ze in deze gevallen niet werken . Ook zouden doktoren 

en ander medisch personeel betere.scholing moeten 

krijgen op het gebied van de voordelen en risico's 

van het voorschrijven van antibiotica. Ook zou er 

meer gesproken moeten worden met patiënten over 

de redenen van het wel of niet voorschrijven van 

antibiotica. 

Niet A In de laatste alinea wordt niet gesproken 

over hoe er verschillend gedacht wordt over 

het probleem. Wel worden er verschillende 

oplossingen van het probleem voorgesteld. 

Niet B Er worden geen voorbeelden gegeven van 

het probleem; wel worden er voorbeelden 

gegeven van mogelijke oplossingen van het 

probleem. 

Niet D Kennelijk zijn de deskundigen het nog niet 

in alles met elkaar eens en moet er nog veel 

gebeuren: 'She a/so urges more awareness 
. 

of the appropriate use of antibiotics ... there 

needs to be more education of doctors ... 

medica! professionals need to spend time with 

patients ... ' 

Niet E In alinea 3 van de tekst wordt ingegaan op 

de belangrijkste oorzaken (the main causes) 

van het probleem. Dit is niet zo in de laatste 

alinea. Zie ook antwoord C. 

29.1 Niet 

Dit antwoord is fout omdat het hier gaat om een 

daling van het aantal infectiegevallen. Daar maakt 

het dus niet uit of de resistentie tegen antibiotica zou 

toenemen; er is reeds sprake van genezing. 

2 We/ 

Na enige tijd zullen allerlei micro organismen zich 

weten te muteren en zal het gebruik van antibiotica 

zonder effect blijven. Dan kunnen we echt wel stellen 

dat we met een serieus probleem te maken hebben. 

3 Wel 

Hoe serieus wordt het als er géén behandelingen 

meer zouden kunnen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld 

chemotherapie of orgaantransplantaties vanwege het 

risico op een infectieziekte die niet te bestrijden is? 

Zeer serieus. 

4 Niet 

Antibiotica spelen geen rol bij de bestrijding van 

virale infecties. Zodoende hoef je in deze gevallen niet 

serieus rekening te houden met het feit dat er een 

groeiende resistentie van bacteriën aan het ontstaan is 

tegen antibiotica. 

Tekst 7 
Come, Japanese 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is het begin van een roman The Buddha in the 

Attic geschreven door Juli Otsuka uit Japan. 

Inhoud van de tekst 

Een groep jonge vrouwen, velen onder hen nog maagd 

en nog maar 14 jaar oud, is in een boot op weg vanuit 

Japan naar Amerika om aldaar hun toekomstige 

echtgenoten voor het eerst te ontmoeten. Het 

fragment eindigt op het moment dat de boot de haven 

van San Francisco binnen vaart. 



Uitwerking van de vragen 

30.1 Niet 

De meisjes op de boot kennen elkaar niet sinds hun 

vroegste kinderjaren. Integendeel, ze kennen elkaar 

in het geheel nog niet: 'On the boot the first thing 

we did - before deciding who we liked and didn't like, 

before telling each other which one of the islands we 

were from, and why we we re Jeaving, before even 

bothering to Jearn each other's names - was compare 

photographs of our husbands' (tweede tekstblok). 

2 Niet 

Er is geen aanwijzing in de tekst dat de meisjes 

vluchtten omdat ze thuis slecht behandeld werden. 

3 Wel 

De meisjes zijn op weg vanuit Japan om een nieuw 

leven te beginnen in San Francisco met mannen die 

ze alleen nog maar kennen van foto's: 'All of them had 

promised to be there, waiting for us, in San Francisco, 

when we sai/ed into port' (tweede tekstblok). 

4 Niet 

Ze kennen de mannen slechts van foto's (zie antwoord 

3). Het zijn geen oude jeugdliefdes met wie ze herenigd 

gaan worden. 

31. De zin waaruit je zou kunnen concluderen dat de 

mannen op de foto's oorspronkelijk uit Japan komen 

is de zin die begint met de volgende twee woorden: 

'They Jooked' (halverwege tweede tekstblok). In de 

tekst staat dat ze leken op hun broers en vaders thuis, 

dus Japan. 

32.B 

De meisjes zijn vol verwachting (anticipation) en 

natuurlijk opgewonden (excited) op weg naar hun 

toekomstige mannen die zo nog nooit in het echt 

hebben ontmoet. In hun hoofden cirkelen tal van 

vragen rond zoals: 'Would we like them? Would we 

love them? Would we recognize them from their 

pictures when we first saw them on the doek? 

Niet A Het zou onnatuurlijk zijn indien de meisjes 

verveeld en onverschillig (bored indifference) 

waren. Dat is bijna onvoorstelbaar. Zie ook het 

antwoord hierboven. 

Niet C De groep meisjes kent elkaar onderling nog 

niet. Er kan dus voorlopig nog geen sprake 

zijn van een opgewekt vertrouwen (joyful 

confidence) in elkaar. Het is eerst nog even 

aftasten: 'On the boot the first thing we did 

- before deciding who we liked and didn't 

like, before telling each other which one of 

the is/ands we were from, and why we were 

/eaving, before even bothering to learn each 

other's names - was ... ' (tweede tekstblok). 

Niet D Nergens in de tekst wordt de suggestie gewekt 

van schaamte en/of wanhoop (shameful 

desperation) bij de meisjes. 

Tekst 8 
Erica Pearl: 'I get paid to spot 
bad cooking and service' 

Oriëntatie vooraf 

Onder het pseudoniem van Erica Pearl heeft de 

hoofdpersoon in het artikel een baan waarin ze 

(anoniem) de gerechten en de bediening moet keuren 

in allerlei soorten restaurants, klein en groot. Voor 

velen onder ons lijkt dit de ultieme droombaan: nooit 

meer koken en altijd gratis buiten de deur eten. Wat 

wil een mens nog meer? 

Inhoud van de tekst 

Inderdaad is het zo dat Erica Pearl houdt van haar 

baan: '!love food spatting� Maar ze plaatst er ook 

kanttekeningen bij: ze moet opletten dat ze er niet 

veel te dik van wordt en ze moet vaak hele lange en 

saaie rapporten schrijven over haar bevindingen: 'The 

reports can be upwards of 18 tedious pages ... '. Ook 

betekent de baan voor haar dat ze absoluut geen zin 

meer heeft om zelf nog te koken. Laten we maar eens 

gaan kijken wat ze er allemaal nog meer over te zeggen 

heeft. 

Uitwerking van de vragen 

33.C 

In de eerste alinea wordt beschreven hoe Erica Pearl 

aan haar baan als 'food spotter' is gekomen. Na het 

eten van een maaltijd in een net geopend restaurant 

vroeg de manager haar om commentaar op het 

geserveerde menu. Ze deed dat kennelijk zo uitgebreid 

en goed dat hij haar de volgende dag belde en haar de 

baan aanbood. 

Niet A In de eerste alinea wordt niet 

ingegaan op de noodzakelijkheid van 

'foodspotters'. Wel wordt er uitgelegd 

wat hun baan precies inhoudt en door 

wie ze worden ingehuurd. 

Niet B of D Het doel van de eerste alinea is om 

Erica's baan van foodspotter' - en hoe ze 

deze heeft weten te bemachtigen - onder 

de aandacht te brengen. Het doel is niet 

om te laten zien dat de baan veel variatie 

kent (antwoord B) en ook niet om te 

laten zien dat er in veel restaurants 

kwalitatief slechte maaltijden worden 

geserveerd (antwoord D). 



34.A 

In dezelfde zin als waarin het antwoord moet worden 

ingevuld staat dat koks en restaurant managers vaak 

een overgevoeligheid laten zien (thin-skinned). In 

de lijn van deze gedachte past antwoord A het best 

namelijk dat deze personen haar bevindingen maar 

zelden kunnen waarderen (rarely appreciated). 

Niet B, C of D Voor de uitleg van deze antwoorden 

zie antwoord A hierboven. 

35.C 

In alinea 3 wordt ingegaan op een ander negatief 

aspect van de baan namelijk dat je gewicht (weight) er 

te zeer van kan toenemen. 

Niet A Te zwaar worden omdat je voor je baan (te) 

veel moet eten levert geeft geen plezierig 

gevoel (enjoyment) op. 

Niet B De kosten (expense) spelen voor haar geen 

rol want logischerwijs betaalt haar werkgever 

voor al haar maaltijden. 

36.C 

De eerste zin van de vierde alinea blijft nog even 

in het negatieve. Hier wordt namelijk gezegd dat je 

een 'foodspotter' kunt zien als iemand die een soort 

culinaire scherprechter is ( l'm a culinary executioner 

of sorts). In de zin daarna, echter, komt er opeens een 

positief aspect aan de orde: '/love food spatting".' . Het 

woordje 'Still' geeft op de juiste manier dit contrast 

aan. 

Niet A of B Vanuit de redenatie dat we op zoek 

Tekst 9 

zijn naar een woord dat een contrast 

aangeeft zijn antwoord A en B allebei 

onjuist. (Zie ook antwoord C hierboven). 

Swept along by waves of 
energy 

Oriëntatie vooraf 

Een bruisend artikel over een Amerikaanse rock 

musical die gaat over (de muziek van) de punk rock 

band Green Day en die nu ook in Engeland te zien is. 

Inhoud van de tekst 

De schrijver blijkt erg te spreken over de musical die 

in America zo'n 400 voorstellingen heeft beleefd en 

tot tweemaal toe een Tony award heeft gewonnen. De 

beleving van de musical is een andere dan de beleving 

die je ervaart tijdens een live optreden maar is zeker 

de moeite waard: '". a frequently moving show� 

Uitwerking van de vragen 

37.D 

Een musical over een muziekband is logischerwijs niet 

te vergelijken met een optreden van diezelfde band. 

Een musical heeft een script en mist de spontaniteit 

('you can't script spontaneity') en directheid van 

een live optreden ('the raw immediacy of a live 

performance'). 

Niet A Het gaat er in het begin van de tekst niet 

over dat er veel geld te verdienen is (has 

commercial potential) door een musical te 

maken over de band Green Day. 

Niet B De schrijver praat in het begin van de tekst 

nog in heel algemene zin en niet zozeer over 

zichzelf. 

Niet C Wat hij zegt over de band Green Day 

38.D 

zijn redelijk extreme zaken ('a band as 

headbangingly nuts as US punk-pop pronksters 

Green Day') maar deze laten nog in het 

midden of hij nu juist wel of geen fan van de 

band is. Het kan nog alle kanten op gaan. 

De verhaallijn van de musical is niet erg sterk en ook 

ontwikkelen de centrale karakters zich niet volledig 

genoeg, aldus de schrijver: '".the centra/ characters are 

never fleshed out and the p/ot's a bit thin,". '. 

Niet A Er wordt niets gezegd over het spel van 

de acteurs zelf, wel dat hun rollen zoals ze 

ingevuld zijn wat meer diepgang zouden 

kunnen hebben. (zie ook antwoord D). 

Niet B Over de muziek is de schrijver alleen maar 

positief: '".some great tunes'. 

Niet C Over de speciale effecten zegt de schrijver dat 

hij er soms met open mond van heeft genoten: 

(' ... jaw-dropping'). 

39.B 

In alinea 3 wordt door de schrijver aangegeven wat de 

sterke punten zijn van de show, namelijk de acteurs 

('The 20-strong company, young, we/1-drilled and 

impressively limber') en de band {'the onstage band 

reproduce ". Green Day with precision and panache') 

die van de show een daverend succes maken. 

Niet A Er wordt geen kritiek geuit (comment on) op 

hoe de show is uitgevoerd, geproduceerd of 

hoe er reclame voor is gemaakt. 

Niet C De focus van alinea 3 ligt niet op de 

geschiedenis en de achtergrond van de 

show American Idiot. Het accent ligt op het 

moment van nu: de optredens in Engeland 

(Southampton). 

Niet D Er wordt niet gezegd of er verschil is (en 

waarschijnlijk is dat ook niet zo) tussen de 

Amerikaanse tour en de tour in Engeland. 



Tekst 10 
Capitalism: A Love Story 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst en ook straks de laatste tekst zijn 

zoekplaatjes. We moeten in beide gevallen eerst 

de vraag lezen voordat we de bijbehorende tekst 

raadplegen. Dat doen we dus maar. 

Uitwerking van vragen 

40.1 Niet 

Nee, de echte boeven (crooks) zijn de directeuren van 

de bank: 'the real crooks are the banking CEOs ... ' 

2 Wel 

Zie het antwoord hierboven. 

3 Wel 

Deze misdadige rechter kreeg het voor elkaar om 

6500 kinderen valselijk te berechten terwijl hij de 

belastingbetaler voor de kosten liet opdraaien en nadat 

hij er zelf natuurlijk een aardige duit aan verdiend had 

{'he railroaded kids through his court for a cut of the 

pro fits'). 

4 Niet 

Zie het antwoord hierboven. 

5 Niet 

De belastingbetaler wordt in dit geval, zoals bijna altijd, 

niet rijker van de transactie en is in die zin dus geen 

'schurk' van het kapitalisme. Een echte kapitalist wordt 

van een transactie (vaak op misdadige wijze) alleen 

maar rijker. 

6 Wel 

Michael Moore heeft er een handje van om de 

schuldige partijen het leven danig zuur te maken ( 

harassing the guilty parties."). Zo'n schuldig figuur is 

deze handelaar op Wal! Street (Wal! Street trader) die 

er nog geen besef van heeft hoe zeer de nieuwe film 

van Michael Moore hem het leven inderdaad zuur zal 

maken. 

41. (Ja,) No doubt {alinea 5). Er staat in deze zin dat hij al 

ruim voordat (wel! in advance) hij de documentaire 

maakte een mening had over het onderwerp. 

Tekst 11 
Science solves 'ltalian Job' 
cliffhanger 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is een zoekplaatje. Dat betekent dat je 

eerst de vraag moet lezen zodat je weet naar welke 

informatie je op zoek moet als je de tekst leest. De 

tekst gaat over de bekendste 'cliffhanger' (letterlijk en 

figuurlijk) aller tijden: die in de film 'The ltalian Job'. 

Uitwerking van de vraag 

42. (Ja,) {which must) take no langer than 30 minutes 

(alinea 3). 

In deze alinea wordt vermeld dat er een wedstrijd was 

uitgeschreven door de Royal Society of Chemistry. 

Voorwaarde was dat de oplossing van het probleem 

niet meer dan 30 minuten in beslag mocht nemen. 


