
Tekst 1 
We need a new Bond 

Oriëntatie vooraf 

Daniël Craig in de rol van James Bond. In de tekst 

valt het aantal negatieve woorden dat naar de acteur 

verwijst meteen op: self-serving and annoying 

(egocentrisch en irritant); The Worst Film Ever Made; 

Yuck (jasses); half acceptable. Is deze acteur in deze 

rol nog wel te handhaven? 

Inhoud van de tekst 

De schrijfster van het artikeltje vindt duidelijk van 

niet. Ze heeft de acteur een week eerder geïnterviewd 

en sindsdien is ze eigenlijk wel klaar met hem. Zo 

beschrijft ze hem bijvoorbeeld als een niet bepaald 

charmant persoon met onbetrouwbare ogen (a 

charmless individual with insincere eyes). 

Uitwerking van de vraag 

1. B 

Craig maakte op de interviewster geen gunstige indruk 

o.a. vanwege het feit dat hij met alles wat hij zei 

alleen maar zichzelf aan het omhoog prijzen was (". 

talks himself up with every word uttered). Zie ook 

hierboven. 

Niet A Craig heeft niet het juiste talent, volgens 

de schrijfster, om de rol van James Bond 

goed neer te zetten; laat staan die van een 

personage in een serieus toneelstuk maar daar 

wordt niets over gezegd. 

Niet C Er wordt niet gesproken over zwakke 

verhaallijnen of oninteressante personages in 

de Bond films. 

Niet D Er wordt wel een hoog bedrag genoemd in de 

tekst dat zou gaan naar de ontwikkeling van 

een nieuwe Bond film (f 200 million). Er wordt 

echter niet verteld welk deel daarvan bedoeld 

zou zijn voor reclamedoeleinden. 

Tekst 2 
Serie A's spy scandal 

Oriëntatie vooraf 

Een artikel over een schandaal binnen de 

voetbalwereld. Over spionage (spy scandal) en over 

vergevingsgezindheid als het beste wapen om iets je 

vijand betaald te zetten (You should always forgive 

your enemies, as nothing annoys them more - laatste 

zin). 

Inhoud van de tekst 

Tijdens de voorbereidingen van een belangrijk treffen 

(derby) tussen twee voetbalclubs besluit de trainer 

van de ene club (Genoa) in het geheim de trainingen 

van de andere club (Sampdoria) te bespioneren. Naar 

zeggen ging het hier om een éénmansactie (personal 

initiative) van de trainer en heeft de rest van de club 

er geen weet van gehad. De dader wordt op heterdaad 

betrapt terwijl hij als een soort van Rambo bezig was 

met zijn spionageactiviteiten vanuit het bos. 

Uitwerking van de vragen 

2. B 

Het is duidelijk dat Genoa zich wenste te distantiëren 

van het voorval door naar buiten te komen met de 

verklaring dat het een éénmansactie betrof (personal 

initiative) en dat ze de dader met onmiddellijke ingang 

voor onbepaalde tijd naar huis hebben gestuurd 

(suspended with immediate effect). 

Niet A Er staat nergens te lezen dat Genoa ontzettend 

in haar nopjes was met de vangst van De Pra 

als dader. Ze hadden waarschijnlijk liever dat 

het helemaal niet zou zijn gebeurd. 

Niet C Dat Genoa de dader vrijuit laat gaan, wil niet 

zeggen dat ze het incident niet hoog opnemen. 

Het lijkt hun echter de juiste manier om te 

komen tot een aanpak van het probleem. 

3. Het doel van de reactie van Sampdoria is om hun 

tegenstanders, de voetbalclub Genua en met name de 

teamleider Luca De Pra, belachelijk te maken en vooral 

ook te irriteren door hen niet serieus te nemen. 

Tekst 3 
Name your son Cherokee and 
he'll turn out a Kevin 

Oriëntatie vooraf 

Wat een nerdje op het foto'tje! In de tekst heet zo 

iemand een 'Kevin': een doodnormaal, nergens- in

uitblinkend joch waarvan je er dertien in een dozijn 

vindt. In dit geval echter is het de zoon van een 

rockster die het met een zucht toegeeft ('I know' the 

rockstar sighed) dat het hier inderdaad om zijn zoon 

gaat. 

Inhoud van de tekst 

Voor sommige rijke of beroemde mensen horen 

bepaalde dingen er in het leven gewoon bij (lifestyle 

accessory). Het gaat dan vaak om exclusieve, mooie 

designer spullen zoals b.v. Jacobsen chairs, water

filtering kettles and artisan wobbly mugs. Maar wat 
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nu als de kinderen van dit soort mensen eenzelfde 

soort van status krijgen toegewezen en dan opeens 

niet zo exclusief of speciaal blijken te zijn? Wat je dan 

krijgt? Precies: teleurstelling alom. 

Uitwerking van de vragen 

4. Gelet op de toelichting hierboven kan er maar één 

passend antwoord gegeven worden: 'a Kevin' is een 

heel gewoon kind: ordinary; daar is niets speciaals 

aan. Alle andere antwoorden (A t/m D) plaatsen het 

kind buiten het normale patroon en zijn daarom geen 

van alle geschikt. 

Niet A, B, C of D Zie hierboven. 

5. (a) lifestyle accessory (alinea 3). 

6. De reactie van de vader maakt duidelijk dat hij 

teleurgesteld is in (het uiterlijk van) zijn kind. Het kind 

voldoet niet aan zijn verwachtingen. 

Tekst 4 
Fare well? 

Oriëntatie vooraf 

De titel van de tekst kan tweeledig worden uitgelegd. 

Het woord 'farewell' betekent 'vaarwel', tegelijkertijd 

betekent de uitdrukking 'fare well' dat het iemand 

voor de wind gaat. Nu staat er in de titel een 

vraagteken achter de woordjes 'fare well' en is er 

dus misschien wel iets aan de hand met die typische 

Engelse taxi (kijk naar het plaatje). 

Inhoud van de tekst 

En jawel hoor, vanwege grote financiële problemen 

bij autofabriek Manganese Bronze, dreigt deze typisch 

Engelse, typisch Londense (a genuine emblem of the 

city - laatste zin) taxi uit het straatbeeld te verdwijnen. 

Zelfs het laatste type (TX4) zal dit lot niet bespaard 

blijven terwijl de auto er volgens het artikel precies zo 

uitziet, en voelt, zoals een taxi eruit zou moeten zien 

en voelen. Helaas pindakaas. 

Uitwerking van de vragen 

7. 1 Niet 

Deze stelling valt niet op een logische manier te 

verbinden met de tekst. 

2 Niet 

Taxi's zijn er voor iedereen, niet alleen voor oudere 

passagiers. Dit geldt dan ook voor de vormgeving, 

althans waar het de TX betreft: The TX defines how 

taxis should look and feel. - (alinea 5) 

3 Wel 

- ".the TX4 formed the centrepiece of the 

retrospective on Grange's work at the Design 

Museum last year. - (alinea 4). 

4 Niet 

Noch de Mercedes Vito met zijn schuifdeuren waarin 

de passagier zich al rap opgesloten voelt (sliding 

doors". feels like being taken into custody), noch de 

Nissan die volgend jaar uitkomt met een nieuw model 

(Nissan launches its own model next year) - dat er niet 

uitziet (don't make it look appealing) - kunnen het qua 

vormgeving opnemen tegen de TX4! - (alinea 5). 

8. D 

Het feit dat de auto is teruggeroepen vanwege een 

veilgheidsprobleem kan in het algemeen niet anders 

dan een technische oorzaak hebben: A safety recall 

earlier this year". (alinea 1). 

Niet A Er wordt niet over kostprijzen gesproken van 

buitenlandse taximerken die zich aandienen 

op de Britse markt. 

Niet B De ontwerpers van de TX zijn wel degelijk 

bezig met het aanbrengen van verbeteringen 

zolang het maar èchte verbeteringen zijn 

en het niet alleen om een oppervlakkige 

vernieuwing van de vormgeving gaat: design 

is about thinking about how to make things 

better, not smothering them in superficial 

styling - (alinea 4). 

Niet C Eén van de speciale kenmerken van de 

TX (that make it special) is o.a. zijn kleine 

draaicirkel (a 25-feet turning circle). Dat is 

juist een pluspunt in het Londense verkeer. 

9. The black (alinea 2) 

'The black cab is a defining part of the urban 

landscape' - (alinea 2). 

Tekst 5 
Cash, please 

Oriëntatie vooraf 

Een artikel over (heel veel) Chinees geld. Contant geld 

wel te verstaan want daar worden nog steeds in China 

heel veel aankopen, tot hele grote aankopen aan toe, 

mee betaald. Om het geld te kunnen bewaren worden 

in sommige gevallen thuis de kasten volgepropt met 

heel veel (papieren biljetten) die dan in uitzonderlijke 

gevallen ten prooi vallen aan hongerige muizen". 



Inhoud van de tekst 

Het duurste geld biljet in China vertegenwoordigt een 

waarde van slechts 100 renmimbi - renmimbi is de 

Chinese geldeenheid - wat overeenkomt met$ 16. 

Voor een groot bedrag zijn er dus letterlijk stapels 

van nodig. Waarom wordt er dan geen duurder biljet 

gedrukt? De meningen hierover zijn verdeeld maar 

raken aan zaken als het aanwakkeren (fuel) van inflatie 

en ook corruptie. 

Uitwerking van de vragen 

10. D 

In alinea 1 gaat het over een bedrag van$ 130,000 

dat betaald moet worden voor de aanschaf van een 

nieuwe BMW. Maar wat betekent dat wel niet in 

de praktijk (the practicalities)? Precies: tassen en 

rugzakken vol met stapels bankbiljetten (big white 

bag."heavy black backpack). Zie je het al voor' je? 

Niet A Alinea 1 is bedoeld om te laten zien dat 

deze manier van betalen in China nog steeds 

heel gebruikelijk is. Het is niet bedoeld als 

voorbeeld van hoe rijke mensen opscheppen 

over hoeveel geld ze wel niet hebben. 

Niet B Alinea 1 is niet bedoeld als voorbeeld van hoe 

kleine ondernemers zich onder druk gezet 

voelen (intimidating) bij deze veel gebruikte 

manier van betalen in China. 

Niet C Alinea 1 levert geen verklaring op voor het 

feit dat sommige mensen geen vertrouwen 

hebben in het elektronische betalingsverkeer. 

11. A 

In de laatste zin van alinea 2 staat dat China een 

modern ontwikkeld land is (modern trappings) maar 

dat de Chinezen de voorkeur blijven geven aan het 

zaken doen zoals ze dat altijd al hebben gedaan, in dit 

geval dus het betalen met contant geld: this country 

still prefers to pay tor things the old-fashioned way. 

Niet B Er wordt niets gezegd over een nieuw 

economisch beleid dat tegemoet zou komen 

aan de explosief groeiende economie van 

China (accommodate). 

Niet C In alinea 2 gaat het niet over de mening 

van sommigen dat China een land is dat 

achterloopt ondanks de pogingen die zijn 

gedaan om vooruitgang te stimuleren. 

Niet D Er wordt in alinea 2 niet ingegaan op de 

veiligheidsmaatregelen die nodig zouden 

zijn om financiële transacties te waarborgen 

(safeguard). 

12.A 

Corruptie is een factor die er toe heeft geleid dat de 

regering in China, voorlopig althans, nog niet overgaat 

tot het uitgeven van duurdere biljetten. Het omkopen 

met geld (cash bribes) zou er misschien alleen nog 

maar gemakkelijker mee worden (er hoeft dan niet 

meer zo gesjouwd te worden met koffers vol met 

bankbiljetten): lnstead of trunks filled with cash bribes 

you'd have people using envelopes. 

Niet B, C of D Het probleem bij het invullen van 

ongeacht welke van deze alternatieven 

is dat de zin die er direct nakomt 

('lnstead ... envelopes') er geen logisch 

verband mee heeft. 

13.C 

In China heb je al heel wat biljetten nodig om 

bijvoorbeeld een televisie of een horloge te kopen. En 

dan denken we nog maar even niet (never mind) aan 

een auto of een huis! 

Niet A Bij het invullen van dit antwoord loopt de zin 

grammaticaal vast. Er had dan iets moeten 

staan zoals: 'and even more in the case of' en 

niet alleen maar 'and even'. 

Niet B Het is niet zo dat je behalve bij (except tor) 

het kopen van een auto of een huis aan moet 

komen met contant geld. Alle aankopen 

kunnen worden gedaan met contant geld. 

14.D 

Waar laat je al die biljetten? Waar berg je ze op? Doe 

je dit op een verkeerde manier, dan kan dit leiden tot 

geldverlies - denk aan het voorbeeld van de muizen 

die het geld hebben opgegeten. Er moeten dus 

waarschuwingen (warning) komen tegen dit soort 

verkeerde opbergpraktijken (storage practices). 

Niet A Geld dat in een kast wordt bewaard trekt geen 

rente. Dat is logisch maar daar gaat het in 

alinea 5 niet over. 

Niet B Voorkomen is beter dan genezen. Laat 

iedereen nu eerst maar zorgen dat het geld 

veilig wordt opgeborgen (antwoord D) voordat 

er legaal uitgezocht moet gaan worden wie er 

voor moet betalen als het geld is kwijtgeraakt 

(legal consequences - antwoord A). 

Niet C Het gaat in alinea 5 niet over manieren om 

geld uit te geven. Het gaat erover dat je het 

geld goed moet wegbergen om het dan daarna 

misschien weer te kunnen gebruiken. Welke 

gewoontes mensen daarbij willen hanteren 

(spending habits) is niet van belang. 

15. Nee 

Er wordt nergens in de tekst gesuggereerd dat het 

gebruik van contant geld door de Chinese regering 

wordt aangeraden. 



Tekst 6 
Spare our wily neighbour 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje bij de tekst toont ons een man in een 

stedelijke omgeving met een geweer in zijn handen 

en op zijn rug een vos. Waarschijnlijk is het geweer 

bedoeld om er de vos mee dood te schieten maar dat 

gaat op deze manier dus niet lukken. Hoe gevaarlijk zijn 

wilde dieren (zoals vossen en wilde honden (coyotes) 

voor de bewoners van een stad en hoe kom je van ze 

af? Of moeten we ze maar met rust laten (spare)? 

Inhoud van de tekst 

Er bestaat in het Engels een uitdrukking 'wily as a fox': 

'zo geslepen als een vos' . Het blijkt in de tekst niet te 

gaan om de geslepenheid van de vos maar juist over 

de domheid van de mens waardoor het probleem 

van wilde dieren in de stad maar niet goed wordt 

aangepakt. Het probleem heeft in zijn algemeenheid 

meer met het gedrag van de mens te maken dan met 

het gedrag van het wilde dier, de vos in dit geval: 

Ultimately, it is human rather than fox behaviour that 

is the issue - laatste zin alinea 4). Laten we maar eens 

gaan kijken hoe dat precies zit. 

Uitwerking van de vragen 

16. C 

Mensen denken snel dat er te veel wilde dieren zijn: 

' ... whenever there is a wildlife problem ... the culprits 

(de schuldigen, de wilde dieren) are branded as too 

abundant' (te talrijk) - (eerste zin, alinea 1). 

Niet A Alinea 1 gaat niet in op de vraag waarom de 

stad zo gewild is als woongebied bij wilde 

dieren (attractive habitats for wild animals). 

Er wordt wel melding gemaakt van problemen 

met wilde dieren, zoals het geval van een baby 

die gebeten werd door een vos. 

Niet B Er is een duidelijk probleem met wilde dieren 

gerealiseerd die er massaal op afkwamen. (an ideal 

habitat of lower-density housing with bigger gardens, 

foxes started colonising our cities). 

18. C 

Het afschieten van vossen heeft tot nu toe geen effect 

gehad: ' ... their efforts had no discernable impact'. 

Niet A Alinea 2 maakt niet duidelijk hoe er in het 

verleden werd gedacht over het gevaar van 

vossen. 

Niet B Gevallen van kinderen die gebeten zijn door 

vossen, worden in de media meteen breed 

uitgemeten en niet bepaald ten gunste van 

de vos. Dit soort van publicaties staat het 

verdelgen van de beesten (extermination) 

dus hoegenaamd niet in de weg. Eerder het 

tegenovergestelde. 

Niet D In alinea 2 wordt gezegd dat het verdelgen 

van de beesten eigenlijk geen zin heeft (zie 

bij C hierboven). Er wordt niet gezegd dat de 

taak van het verdelgen bij de regering moet 

worden weggenomen en door een andere 

instantie zou moeten worden overgenomen. 

19.B 

Het afschieten van vossen heeft geen zin. Daar komt 

dan nog bij (in addition) dat men er ook niet die 

individuele vossen mee bereikt die in de tussentijd 

gewend zijn geraakt aan de mens en daarmee dus echt 

een probleem vormen. 

Niet A Het afschieten heeft als resultaat dat er 

nog meer vossen zullen komen (zie ook het 

antwoord op vraag 17). Het is niet logisch te 

stellen dat het resultaat daarvan is (as a result) 

dat dit afschieten bepaalde individuele vossen 

- namelijk die vossen die aan de mens gewend 

zijn geraakt - niet meer zou treffen (target). 

Niet C Op deze plek in de tekst is er geen behoefte 

aan een verbindingswoord dat een contrast 

legt zoals on the other hand (aan de andere 

kant). Zie ook het antwoord bij B voor nadere 

uitleg. 

in de steden. Er wordt echter niet gesteld dat 20. A 

het probleem is op te lossen door ze allemaal 

maar uit de weg te ruimen (get rid of wild 

animal.s). 

Niet D Er wordt niets gezegd over de vermeende 

populariteit van verhalen over dieren die zich 

agressief gedragen. 

17. When the (alinea 2) 

Met de toename van het aantal huizen in de 

voorsteden tijdens de dertiger jaren (house-building 

boom and suburban expansion in the 1930s) werd 

er tegelijkertijd een ideaal woongebied voor vossen 

In alinea 2 konden we lezen dat het tumult (frenzy) 

vanuit de media vaak niet op feiten is gebaseerd 

(it sidesteps the facts). Hiermee wordt het publiek 

misleidt. We komen deze gedachte weer tegen in 

alinea 4: 'With all the misinformation around ... 

misleading media coverage'. 

Niet B In alinea 4 wordt er niet alleen informatie 

toegevoegd maar er wordt ook informatie 

herhaald. Dat is iets anders dan deze te 

illustreren en te verklaren (illustrates and 

explains). 



Niet C Er is geen sprake van dat datgene wat in 

eerdere alinea's vermeld is in de tekst, 

21.A 

in alinea 4 in twijfel wordt getrokken of 

ondermijnd (it questions and undermines) 

zou worden. Zie ook antwoord A. 

In deze alinea komt naar voren dat sommige mensen 

proberen van vossen tamme beesten te maken 

door ze in huis te halen en te voeren enz. De dieren 

worden niet gevoerd met vergif (foxes are poisoned -

antwoord B!) om ze te doden. Het is vervolgens logisch 

te bedenken dat een dergelijke actie onvermijdelijk 

risico's met zich mee brengt: conflicts are inevitable. 

Niet B Zie de toelichting bij antwoord A. 

Niet C De interesse van steeds meer 

televisieprogramma's is klaarblijkelijk gewekt 

('More and more television programmes 

show people handling wildlife'). Er wordt 

echter niets gezegd over de interesse die zou 

bestaan bij journalisten. 

Niet D De oplossing moet niet gevonden worden in 

het tam maken van de vos. Dat is met nadruk 

geen oplossing (solutions are possible) . Het is 

en blijft een wild dier. 

22.D 

Om tot een oplossing van een probleem te komen 

dient er gezorgd te worden voor een analyse en bij een 

analyse komt het nuchtere verstand (ratio) om de hoek 

kijken. In vergelijking met een land als Australië toont 

Engeland zich veel sentimenteler door bijvoorbeeld 

te dwepen met tam gemaakte vossen en dan volledig 

door het lint te gaan als daarmee iets fout gaat (wat 

overigens van te voren al wel te bedenken viel)': 'the 

media publicises people showing off 'tame foxes' 

and then goes into a frenzy over the predictable 

problems'. 

Niet A In Engeland is men er nog lang niet uit hoe 

het probleem moet worden opgelost. Het 

probleem staat daar nog zeer ter discussie 

(controversial). Meer dan in Australië waar ze 

al veel verder zijn met het oplossen van het 

probleem. 

Niet B Je kunt niet zeggen dat het er in het 

sentimentele Engeland 'drastischer' aan toe 

gaat dan in het meer rationele Australië. 

Niet C Door emotie gestuurde beslissingen zijn vaak 

minder verantwoord (irresponsible) dan 

rationeel gestuurde beslissingen. Zie ook 

antwoord D. 

23.B 

De dood van de Paus werd meteen het nieuws van 

de dag en verdrong daarmee veel ander nieuws (o.a. 

dat over de vossen) dat eerst zo van belang leek. Dit 

voorbeeld geeft aan hoe de aandacht van de media 

plotseling van focus kan veranderen. 

Niet A Het overlijden van Paus Benedict XVI heeft 

niets te maken met het feit, noch is het daar 

een verklaring van, dat de schrijver van het 

artikel een tijd lang is platgebeld vanwege het 

nieuws over de wilde dieren in de stad. 

Niet C De kritische uitlatingen aan het adres van de 

media worden met het overlijden van de paus 

niet in een bepaald historisch perspectief 

geplaatst. 

Niet D Voor de één is het nieuws over wilde dieren 

in de stad van meer belang dan het overlijden 

van een paus dan voor de ander. 

24. 'Ultimately, it'. De oplossing voor de problemen met 

vossen in Groot-Britannie moet vooral gezocht worden 

in het gedrag van de mens 'Ultimately, it is human 

behaviour rather than fox behaviour that is the issue'. 

(alinea 5) 

Tekst 7 

Really? Is that a tact? Hey, 
just checking 

Oriëntatie vooraf 

In hoeverre kun je er op vertrouwen dat een politicus 

de waarheid spreekt? Het gebeurt maar al te vaak: de 

ene politicus zegt dit, de ander weer dat (politica A 

says X, politica B says Y) maar wie moet je nu geloven? 

Er is een beweging gaande (fact checking movement) 

die keer op keer probeert uit te zoeken wat er nu 

feitelijk waar i� van alles wat door politici op bepaalde 

momenten beweerd wordt. 

Inhoud van de tekst 

Er achterkomen of iets nu feitelijk waar is of niet, lukt 

natuurlijk niet in alle gevallen. Maar dat is niet het 

enige probleem. Soms worden er zaken onderzocht 

die niet echt feitelijk te onderbouwen zijn en worden 

er door fact checking instituut Politifact uitspraken 

gedaan die te subjectief van aard zijn. Soms blijven 

politici onwaarheden verkondigen (continued to 

spread bad information) zelfs nadat ze er publiekelijk 

op gewezen zijn dat het feitelijk niet klopt wat ze 

zeggen. De conclusie moet zijn dat het zo veel mogelijk 

aan het licht brengen van de waarheid een goede zaak 

is, maar dat het altijd aan de kiezer is om hierin het 

laatste oordeel te vellen. 



Uitwerking van de vragen 

25.B 

Als iets transparant is dan kun je beter nagaan of het 

klopt of niet. Het nalopen van de feiten bevordert dit 

proces en dit is precies wat deze 'feitenonderzoekers' 

doen: 'the tact-checkers ... figure out who's telling the 

truth and who isn't'. 

Niet A Er wordt in alinea 1 niet gesproken over hoe 

het deskundigen helpt bij het ontwikkelen van 

effectievere politieke campagnes. 

Niet C Hoe het gebruikt kan worden om verkiezingen 

te beïnvloeden is geen punt van discussie in 

alinea 1. 

Niet D Er wordt niet over gesproken of politici door 

feitenonderzoek gestimuleerd worden om 

de speeches van hun collega's zorgvuldig te 

beluisteren en te controleren. 

26.A 

De 'fact-checking' beweging is breed verspreid in 

de journalistiek. Zo zijn er nieuws media - politiek 

onderling soms zeer van elkaar verschillend - die op 

beslissende momenten hun stem laten horen. (weigh 

in at critica! junctures). 

Niet B \(eel partijen hebben meningsverschillen. 

(disagreements). Er staat niet in alinea 

2 dat deze worden verhevigd door enig 

feitenonderzoek. 

Niet C Het wordt nergens in alinea 2 beschreven 

dat het feitenonderzoek een delicate 

aangelegenheid is die het best zou kunnen 

worden overgelaten aan universitair 

geschoolde deskundigen. 

Niet D Het succes van enig feitenonderzoek is niet 

groter als het op regionaal niveau wordt 

uitgevoerd. 

27.A 

In alinea 4 worden met de 'various arbiters' uiteraard 

de feitenonderzoekers in de nieuws media, dus 

de onderzoeksjournalisten, bedoeld. Zij gaan de 

waarheden van de onwaarheden scheiden in de 

hoedanigheid van scheidsrechters (arbiters). 

Niet B Door het antwoord dat gegeven is bij A, 

28.A 

zijn de alternatieven bij B, C en D als gevolg 

uitgesloten. 

Kathleen Hall Jamieson vindt dat de Truth-0-

Meter, hoewel deze goed aanslaat bij het publiek, 

te subjectieve uitspraken doet en daarmee de 

zorgvuldige journalistiek die er aan vooraf ging 

geen recht doet. : ... don't do justice to the careful 

journalism on which they are based. 

Niet B Het valt niet op te maken uit alinea 5 dat 

Kathleen Hall Jamieson de beweringen 

oorspronkelijk (creative) maar van geen 

belang (irrelevant) zou vinden. 

Niet C Het valt niet op te maken uit alinea 5 dat 

Kathleen Hall Jamieson de beweringen wel 

interessant (interesting) zou vinden maar 

dubbelzinnig (ambiguous). 

Niet D Het valt niet op te maken uit alinea 5 dat 

Kathleen Hall Jamieson de beweringen 

geraffineerd (sophisticated) zou vinden maar 

bevooroordeeld (prejudiced). 

29.A 

Als een politicus maar niet in gaat op datgene wat de 

ander beweert (in dit geval de feitenonderzoeker) en 

consequent blijft uitspreken wat hij/zij zelf denkt en 

vindt (repeated the nonsense loudly and frequently 

enough), dan kan dit met zich meebrengen dat de 

tegenpartij wordt overstemd (drown out) zodat deze 

niet meer gehoord wordt. 

Niet B Het ligt niet voor de hand dat 

feitenonderzoekers zich gemakkelijk laten 

afschrikken (scare off). 

Niet C De feitenonderzoekers hoeven niet meer te 

worden wakker geschud (wake up). Zij zijn 

inmiddels wakker genoeg! 

Niet D Je kunt denken dat je met het consequent 

overstemmen van iemand, hem of haar 

uiteindelijk wel aan jouw zijde weet te krijgen 

(win over) maar daar is hier toch echt geen 

sprake van. 

30. E 

Binnen een democratie worden politici gekozen. Het 

is uiteindelijk aan de kiezers (voters) om te bepalen 

wat ze doen met de informatie die wordt verschaft 

door de feitenonderzoekers om te bepalen wie er 

aan de macht komt. Wat dat betreft staan alle andere 

partijen (de autoriteiten - the authorities (antwoord 

A) maar ook de critici - the critics (antwoord B) en ook 

de deskundigen - the experts (antwoord C} en niet 

vergeten de media - the media (antwoord D} buiten 

spel! 

Tekst 8 
The capital's hidden past and 
present 

Oriëntatie vooraf 

Een tekst over de hoofdstad (capita!) van Engeland: 

Londen. We hebben er allemaal van gehoord; velen 

van ons zijn er al wel eens geweest. De tekst maakt 

een vergelijking aan de hand van een viertal boeken 

tussen het niet meer zo zichtbare Londen van toen en 

nu: the capital's hidden past and present. 



Inhoud van de tekst 

Na het lezen van de tekst leer je iets meer begrijpen 

van het Londen uit de tijd van Dickens. Ten tijde 

van zijn geboorte was Londen niet meer dan een 

verzameling kleine dorpjes. Toen hij stierf in 1870, 

was Londen uitgegroeid tot een enorme industriestad. 

Als lezer van het boek The Victorian City: Everyday 

Life in Dickens' London over die tijd, zo vertelt het 

artikel ons, kom je er achter hoe sommige wijken, 

zoals bijvoorbeeld Notting Hil/, zijn ontstaan en hoe ze 

in de loop der tijden telkens weer van status zouden 

veranderen: van (zeer) rijk naar (zeer) arm en vice 

versa. Het boek London's Labyrinth: The World Beneath 

the City's Streets leert je hoe er zo'n 150 jaar geleden 

werd begonnen met het aanleggen van het Londense 

rioolsysteem, kort daarna gevolgd door de aanleg van 

het metrosysteem. Het laatste boek dat besproken 

wordt, London Hidden lnteriors, laat je zien waar je 

in Londen ongelofelijk mooie historische interieurs 

kunt bekijken. Wat de schrijver van het artikel daarbij 

dan soms opvalt, is dat de inrichting van vroeger qua 

vormgeving zo maar eens de inrichting van vandaag 

zou kunnen zijn. De tekst eindigt dan ook met de zin: 

Perhaps modernity is not really so modern any more, 

after all. 

Uitwerking van de vragen 

31. D 

In de eerste alinea staat vermeld dat Londen 

onvoorstelbaar veranderd is sinds de jaren 50 van de 

vorige eeuw: 'Such is the gulf between today's streets 

and those of 50-odd years ago that it's impossible to 

teil'. 

Niet A Er is een nieuwe BBC televisie serie 

verschenen over de vijftiger jaren waarvan de 

schrijver vindt dat niemand die zou moeten 

missen (unmissable 1950s-set series). De 

schrijver zegt hier niet mee dat hij de voorkeur 

geeft aan die tijd (prefers) boven de tijd van 

nu. 

Niet B De schrijver vraagt zich af waar de 

filmopnames gemaakt kunnen zijn en of dat 

wel Londen kan zijn geweest aangezien het 

zo ongelofelijk veranderd is: 'I often wonder 

where the outdoor shots of seedy Soho and 

other locales were filmed'. 

Niet C In alinea 1 gaat de schrijver nog niet in op de 

ontwikkelingen die Londen allemaal heeft 

doorgemaakt. Wel valt hem op hoe modern 

de jaren 50, vergeleken met de tijd van nu, 

eigenlijk al waren. 

32.B 

Dickens is geboren tijdens de opkomst van de 

industriële revolutie; de tijd die Londen volledig zou 

transformeren: lndustrialization changed all that. Dit 

is de belangrijkste boodschap van de tweede alinea. 

Niet A Er wordt in deze alinea niet gesproken over de 

internationale handel in de tijd van Dickens. 

Niet C Het wordt niet vermeld hoe Dickens zèlf dacht 

over het leven in het Londen van toen. 

33.B 

Sommige wijken vervielen van mooie wijken tot 

achterstandswijken om later weer op te bloeien 

tot wijken voor de gegoede burgerij: 'Once-smart 

neighbourhoods underwent long cycles of decline and 

gentrification .. .' 

Niet A Het voorbeeld van de wijk Notting Hil/, 

gebouwd in de 19• eeuw en een toonbeeld 

van de stijl uit die tijd, laat zien dat het 

in Londen niet altijd gegaan is om zo veel 

mogelijk groen. 

Niet C Het voorbeeld van de wijk Notting Hil/ laat 

ook het omgekeerde beeld zien namelijk dat 

dezelfde wijk niet alleen rijke mensen aantrekt 

maar ook, tijdens een andere periode, juist 

weer arme mensen . Het antwoord is dus 

maar voor de helft waar. 

Niet D Dat Londen is uitgegroeid tot een wereldstad 

is gebeurd zonder dat de stadsarchitecten zulk 

een stad voor ogen hadden: Early-Victorian 

planners never intended a metropolis. Er 

staat niet vermeld in alinea 3 dat het de 

stedebouwkundige planning is geweest die 

Londen tot bloei heeft gebracht (thrive). 

34.1 Niet 

Het is niet zo dat door de aanleg van een ondergronds 

rioleringsstelsel de stad een moderne aanblik kreeg. 

2. Niet 

De constructie van de riolering was net voltooid toen 

begonnen werd met de aanleg van het ondergrondse 

metrosysteem. Het valt uit niets op te maken dat 

het metrosysteem gebruik zou hebben gemaakt van 

tunnels die al eerder voor de riolering gegraven waren. 

3 Niet 

Het is niet op te maken uit alinea 4 en/of 5 dat veel van 

Londens oude gebouwen een nieuwe gevel hebben 

gekregen. 

4 Niet 

Het interieur lijkt nauwelijks aangepast te zijn in 

het bijna 100-jarige bestaan van Brasserie Zédel: 

'Sitting there almost 100 years after it welcomed its 

first diners, l'm struck that they would find it quite 

familiar today'. Er wordt echter niets gezegd over de 

menukaart. 



35. London Hidden lnteriors 

Dit boek vindt de schrijver overduidelijk zeer de moeite 

waard: 'This is the glory of Philip Davies' london 

Hidden lnteriors ... '. 

Tekst 9 
Why wet skin wrinkles 

Oriëntatie vooraf 

iedereen kent dat wel van zichzelf: dat onze huid 

bij de vingers en tenen er zo gerimpeld uit gaat zien 

(prunelike fingers and toes) als we bijvoorbeeld heel 

lang in bad hebben gelegen (after soaking). Waarom is 

dat eigenlijk? 

Inhoud van de tekst 

Een hypothese is dat het tegen uitglijden is. Een 

beetje zoals het profiel op een autoband werkt (tyre 

treads). Het zou dan het gevolg zijn van osmose: door 

langdurige blootstelling aan vocht dringt dit vocht 

langzaam de huid binnen met samentrekking tot 

gevolg. Mark Changzi, een bioloog, kwam er echter 

achter dat dit verschijnsel niet optreedt bij vingers 

waarbij er sprake is van een zenuwbeschadiging. Ergo, 

het heeft niets te maken met osmose". Maar hoe zit 

het dan? 

Uitwerking van de vragen 

36.B 

Een link met antwoord A wordt gevonden in de zin 

erná in de woorden: tyre treads (bandenprofielen). 

Bandenprofielen zijn er om het slippen van de auto op 

gladde wegen tegen te gaan. 

Niet A Het idee dat het de mens zou beschermen 

tegen infecties wordt nergens geopperd. 

Niet C Algemeen aanvaard (common assumption) 

is het idee dat de rimpels een gevolg zijn 

van osmose waarbij vocht het lichaam 

binnendringt. Dit is het tegenovergestelde van 

dehydratie (dehydration) waarbij er sprake is 

van vochtverlies in plaats van vochtopname via 

de huid. 

Niet D Het is niet logisch in het tekstverband om 

37.B 

te moeten stilstaan bij de vraag wie wij zijn 

en waar we vandaan komen (to remind us 

of our origins) door een bespreking van het 

alledaagse verschijnsel van het krijgen van een 

gerimpelde huid na een lang bad. 

Mark Changzi kan bewijzen dat het rimpelen niets 

met osmose van doen heeft (disproving) omdat 

het verschijnsel niet optreedt bij mensen die een 

zenuwbeschadiging hebben in handen of voeten. 

Niet A Hij heeft de algemene opvatting niet bevestigd 

(confirm) maar juist ontkracht. Zie antwoord 

B. 

Niet C Je gaat geen reclame maken voor iets 

(promote) waarvan je weet dat het niet waar 

is. 

Niet D Het is succesvoller om van een bepaald 

uitgangspunt het tegendeel te kunnen 

bewijzen (disprove) in plaats van dat je zou 

proberen.het uitgangspunt helemaal niet in 

aanmerking te nemen (suppress). 

Tekst 10 
Mickey Mouse 

Oriëntatie vooraf 

Een korte tekst niet zozeer over Mickey Mouse als 

wel over een gepland bezoek aan een pretpark 

in het Amerikaanse Florida van een aantal 

gemeenteraadsleden uit het plaatsje Gravesham in 

Kent. 

Inhoud van de tekst 

Het blijkt een omstreden bezoek. Moeten er nu echt 

9 (!)gemeenteraadsleden helemaal naar Amerika 

Disneyland vliegen om een pretpark te bezoeken om er 

achter te komen of er ook iets dergelijks moet komen 

in hun eigen gemeente? Is dit niet wat overdreven en 

te duur vooral? 

Uitwerking van de vraag 

38. E 

De toon van het artikel is vooral spottend (mocking). 

Met name de voorzitter van de delegatie wordt 

belachelijk gemaakt als hij beweert het uitje te 

beschouwen als een opdracht in dienst van de 

inwoners en niet als een persoonlijk uitje. De reactie 

van de schrijver daarop is dat hij dat inderdaad heel 

nobel (So noble) vindt. Niet dus. 

Niet A Er spreekt geen bewondering uit het artikel 

voor het besluit van de gemeenteraad om het 

uitje door te laten gaan. 

Niet B Met name veel belastingbetalers waren woest 

(the council was deluged with complaints 

from council taxpayers) toen ze begrepen 

dat het uitje betaald zou gaan worden uit de 

publieke kas. De toon van het artikel echter is 

niet agressief. 

Niet C Hoe ernstig het thema van het artikel ook is, 

de toon van het artikel is niet serieus maar 

spottend. Zie antwoord E. 

Niet D De toon van het artikel toont gevoel en is 

daarmee niet onverschillig (indifferent) te 

noemen. 



Niet F Het artikel is met zijn spot en insinuatie niet 

objectief maar subjectief. 

Tekst 11 

Letters 

Oriëntatie vooraf 

Drie verschillende korte brieven. Uit elke brief is een 

zin weggelaten. Aan jou om uit te zoeken welke zin dat 

telkens is. Je hebt de keuze uit 5 zinnen. 

Inhoud van de tekst 

De eerste brief heeft te maken met het 

gevangenissysteem (zie plaatje). Antwoord c past hier 

als eerste omdat deze zin logisch volgt op het verhaal 

dat de tekst tot aan dat punt vertelt, namelijk dat het 

systeem de gevangene geen gelegenheid biedt om na 

te denken over de factoren die er toe hebben geleid 

dat hij/zij in de gevangenis is geraakt. 

De tweede brief hekelt het feit dat psychisch gestoorde 

gevangenen niet de behandeling krijgen waaraan ze, 

gezien hun stoornis, zo'n dringende behoefte hebben. 

De derde brief stelt dat bij sommige gevangenen het 

criminele en foute gedrag lijkt te zijn afgezworen. In 

dat soort van situaties is het misschien wel wat wreed 

(cruel) om deze mensen nog langer in de gevangenis 

vast te houden. 

Uitwerking van de vraag 

39.1 c 

De eerste brief heeft te maken met het 

gevangenissysteem (zie plaatje). Antwoord c past 

hier als beste omdat dit antwoord logisch volgt op 

het verhaal dat de tekst tot aan dat punt vertelt, 

namelijk dat het systeem de gevangene (inmate) geen 

gelegenheid biedt om na te denken over de factoren 

die er toe hebben geleid dat hij/zij in de gevangenis 

is geraakt. Anders gezegd: hij/zij kan niet anders 

dan voortgaan in hetzelfde patroon van denken en 

doen dat nu juist de problemen heeft veroorzaakt: 

'to continue the behavior and thinking that lead to 

imprisonment'. 

2 e 

Uit dit artikel spreekt de woede en verontwaardiging 

van iemand die zich afvraagt hoe het toch mogelijk 

is dat 40% van alle gevangenen geestelijk gestoorde 

individuen betreft die in de gevangenis de behandeling 

ontberen die ze gezien hun stoornis nodig hebben. Het 

is een schande voor het land! 'Their incarceration is a 

national disgrace'. 

3 b 

In veel gevangenissen zitten talloze mensen vast op 

grond van verkeerd gedrag in het verleden. Te veel 

misschien wel want onder hen bevindt zich een 

groot aantal mensen da hun gedrag definitief heeft 

veranderd . Moet het deze mensen niet eens vergeven 

worden dat zij toen die misstap hebben begaan? Is het 

niet wreed (cruel) om ze nog langer vast te houden? 

Tekst 12 

How to detect intestinal 

warms 

Oriëntatie vooraf 

Een korte tekst over het microscopisch opsporen van 

wormen in de darmen van kinderen. 

Inhoud van de tekst 

De 'microscoop' is in dit geval een met wat tape 

beplakte iPhone 4 met evenwel een verrassend goed 

resultaat en niet duur! 

Uitwerking van de vragen 

40. Het belangrijkste voordeel van de nieuwe 

onderzoeksmethode is dat deze nauwelijks 

een investering in geld behoeft; een goedkope 

(inexpensive) methode dus. 

41. E 

Het is vooral een erg praktische oplossing (as a 

practical alternative) bij het detecteren van de 

verschillende wormsoorten in de darmen van 

kinderen. Ook al moet de onderzoeker aan de slag met 

tape, daarmee is het nog geen onhandige (clumsy) 

methode (antwoord A) en ook niet al te gecompliceerd 

(complex - antwoord B). Het initiatief is omstreden 

(as a controversial initiative - antwoord C) en ook de 

vraag of deze vernieuwing echt noodzakelijk is (as a 

necessary innovation - antwoord D) staat wellicht nog 

open voor discussie. 

Niet A, B, C of D Zie antwoord E. 

Tekst 13 

Cabinet killer 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is zo kort dat we hem meteen even helemaal 

lezen. 



havo 2016 - 1 e tijdvak 

Inhoud van de tekst 

De tekst blijkt te gaan over het feit dat er wel erg veel 

ministers (80 %} - allemaal van het departement van 

Onderwijs dat nota bene gaat over openbaar onderwijs 

(educated publicly) -, genoten hebben van particulier 

onderwijs (educated privately}. 

Uitwerking van de vraag 

42. B 

Zie hierboven bij Inhoud. 

Niet A Het gaat er in de tekst niet over dat veel 

politici baantjes toespelen aan vrienden en 

bekenden. 

Niet C Het wordt in de tekst geopperd dat er een 

wanverhouding bestaat tussen het aantal 

mannen en vrouwen dat regeringsposities 

bekleedt (the gender imbalances) maar toch 

is dit niet het punt dat in het artikel gemaakt 

wordt. Zie antwoord B. 

Tekst 14 

False start 

Oriëntatie vooraf 

We lezen de tekst weer meteen in één keer helemaal. 

Inhoud van de tekst 

De strekking van dit artikel is dat het nog steeds 

geen pas geeft hoezeer de rol van de vrouw in de 

sportwereld wordt miskend. Volgens Dr Gemma 

Stockford, schrijfster van het artikel is het allemaal zeer 

teleurstellend en roept het, bij haar althans, zeer veel 

woede op: 'I am disappointed and infuriated'. 

Uitwerking van de vraag 

43.1 Wel 

Na het wegebben van het Olympisch effect - wat dus 

een duidelijk ander, tegengesteld beeld liet zien - is de 

situatie nu toch weer zo dat er in de sportsectie van de 

krant 67 mannen besproken worden tegenover 1 (!) 

vrouw. 

2 We/ 

'And football: 11 pages out of 24'. Zie antwoord 

hierboven. 

Tekst 15 

Briefly 

Oriëntatie vooraf 

Een zoekplaatje. 

Inhoud van de tekst 

Inhoud is bij dit type vraag minder van belang. Zoek de 

informatie op waarnaar gevraagd wordt en klaar ben 

je. 

Uitwerking van de vragen 

44.Nee 

De gevraagde informatie is onvindbaar. 

45. (Ja,) A Bitter Truth 

'".about this kind-hearted World War 1 battlefield 

nurse'. 


