
Eindexamen havo 2016 ('instapexamen') 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde 
passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. Bij open vragen tref je de tekst aan uit het 
correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 

Dit examen bestaat uit 15 teksten en 45 vragen. Je kunt er maximaal 48 scorepunten voor 
behalen: per meerkeuze(-invul)vraag I punt. Bij een aantal open vragen kun je meer dan I punt 
scoren. In de scoresleutel achter in dit boek kun je afiezen welk cijfer je hebt behaald bij een 
bepaald aantal punten. 

Tekst 1 We need a new Bond 

1 B Patricia Moriarty wil hier duidelijk maken dat de acteur die James bond speelt een 
ongunstige indruk maakte in een interview. Het interview was 'self-serving and annoying' 
(r. 1-2) en Craig is een 'charmless individual with insincere eyes' (r. 7-8) die 'talks 
himself up with every word uttered' (r. 3-4). 

® Patricia beweert niet dat (A) Craig niet het acteerta!ent lzeeft voor een rol in serieus 
drama, (C) de Bondfi!ms altijd al een zwakke verhaallijn en oninteressante personages 
hadden of dat (D) het bedrag dat werd besteed aan promotione!e activiteiten random de 
!aatste Bondfilm, buitensporig hoog is. 

Tekst 2 Serie A's spy scandal 

2 B Dat Genua zichzelf distantieert van De Pra s activiteiten, wordt in regel 4-8 heel duidelijk. 
De club verklaart dat De Pra geheel op eigen houtje handelde (r. 3), hij was niet door 
iemand gestuurd (r. 4), het was een prive-initiatief (r. 5), zeker geen onderdeel van de 
werkwijze van de club (r. 6) en dat De Pra voorlopig wordt geschorst (r. 7). 

® Het is niet zo dat Genua (A) hetfeit dat De Pra gesnapt is toejuigt of(C) De Pras illegale 
activiteiten bagatelliseert. 

3 A1aximumscore I punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Genua I hun tegenstander(s) I Luca de Pra belachtelijk maken. 
De actie (van Genua I hun tegenstander(s) I Luca De Pra) niet serieus nemen. 
Genua I hun tegenstander(s) I Luca De Pra irriteren. 

Toelichting: Door De Pra te vergelijken met Rambo, maakt Sampdoria zijn actie 
belachelijk. Dat Sampdoria hiermee ook probeert Genua te irriteren, blijkt uit 'nothing 
annoys them more' (r. 24). 
Let op: Orn de scorepunt te krijgen moet je ook het mikpunt van bovenstaande acties 
noemen. 
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Tekst 3 Name your son Cherokee and he'll tum out a Kevin 

4 E 'a Kevin' (in de titel en in regel 19) staat hier, net als een 'Tom, Dick or Harry' (r. 18) en 
een 'Brian' (r. 19) voor een doodgewoon kind. Dit in tegenstelling tot kinderen met fancy 
namen als Cherokee en Shiloh, namen die allerlei moeilijk waar te maken 'expectations' 
(r. 22) oproepen. 

® Met 'een Kevin' wordt dus niet verwezen naar een (A) artistiek, (B) charmant, (C) 
eccentriek, (D) ondeugend of (F) verwend kind. 

5 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'(a) lifestyle accessory' (r. 16). 
Toelichting: Deze ouders hechten grote waarde aan bijzondere accessoires in hun leef
omgeving, zoals duidelijk wordt in re gel 2-3 en 16-17. De aparte namen die ze aan hun 
kinderen geven, liggen in het verlengde hiervan: ze zien hun kind graag als bijzonder. 

6 Maximums core 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Het kind voldoet niet aan zijn verwachtingen. Of: Hij is teleurgesteld in (het uiterlijk 
van) zijn kind. 

Toelichting: De schrijfster zegt 'Oh dear' bij het zien van het kind vanwege de 
geschaafde knie. De rockstar denkt echter dat zijn bezoekster hiermee het kind 
becommentariee1t, vandaar ook de verzuchting in regel 25-26. 

Tekst 4 Fare well? 

7 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. In regel 3-4 ('If the ... bus') staat enkel dat de TX misschien zal verdwijnen, 

zoals eerder al de Routemaster. 
2) Niet. Dit mag niet worden geconcludeerd uit het feit dat de taxi 'easy wheelchair 

access' (r. 11-12) biedt. 
3) Wel. De taxi was het middelpunt van 'the retrospective on Grange's work at the 

Design Museum last year' (r. 24-25). 
4) Niet. De Vito lijkt met zijn 'sliding doors' (r. 32) op een arrestatiebus en de Nissan 

is al evenmin 'appealing' (r. 33). De TX echter 'defines how taxis should look and 
feel' (r. 33-34). 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

8 D Dat Manganese Bronze gaat verdwijnen, is een mogelijk scenario. Immers, technische 
problemen met de auto s hebben het bedrijf veel geld gekost. Dit heeft te maken met de 
terugroepactie: 'a safety ... Manganese Bronze' (r. 1-3). 

® Uit niets blijkt dat <lit mogelijke verdwijnen van het bedrijfveroorzaakt wordt doordat 
(A) buitenlandse autoproducenten met goedkopere auto s op de Britse markt zijn 
gekomen, (B) de technici niet met vernieuwingen en verbeteringen zijn gekomen of 
(C) de taxis te groat zijn am comfortabel door de nauwe Londense straten te kunnen 
manoeuvreren. 
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9 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'The black' (r. 12). 
Toelichting: Beide passages schilderen de TX af als een kenmerk van het stedelijke 
landschap. 

Tekst 5 Cash, please 

10 D De schrijver introduceert het onderwerp 'contant betalen' (met kleine coupures) door de 
praktische aspecten bij grate aankopen te laten zien. Bijvoorbeeld: voor de aanschafvan 
een <lure BMW kwam de koper met twee vrienden met twee enorme tassen geld aanzetten. 

® De schrijver leidt het onderwerp niet in door (A) te beschrijven hoe de rijken er gebruik 
van maken 0111 hun rijkdom te etaleren, (B) uit te leggen hoe intimiderend dit is voor 
kleine ondememers of (C) duidelijk te maken waarom sommige mensen elektronische 
financiele transacties niet vertrouwen. 

11 A De tweede alinea maakt duidelijk dat in China de voorkeur voor contante betaling diep
geworteld is (r. 14-15: 'this country ... old-fashioned way) alhoevvel het land in andere 
opzichten vergevorderd is (r. 12-14: For all ... soaring skyscapers). 

® Uit niets kan over China worden afgeleid dat (B) nieuw financieel beleid noodzakelijk is 
0111 in te spelen op de explosieve economische groei van het land, (C) ondanks recente 
pogingen tot vooruitgang, sommigen het land als nogal achtergebleven zien, of (D) het 
land investeert in hightech veiligheidsoplossingen 0111 jinanciele transacties te waarborgen. 

12 A Naast inflatiebestrijding is het gevaar van corruptie de tweede reden dat China kiest voor 
kleinere coupures. Bij 'cash bribes' (r. 25) moet de koper nu immers met koffers vol 
kleine biljetten rondzeulen. Dat is veel lastiger dan een envelopje met wat briefjes groot 
geld. Kleine coupures beperken dus de corruptie. 

® De keus van de overheid voor kleine coupures heeft niets te maken met (B) econo111ische 
vooruitgang, (C) voorkeuren van de industrie of (D) tradities. 

13 C Hier is laat staan op zijn plaats, omdat voor een auto ofvoor een huis een nog veel 
grotere hoeveelheid kleine bankbiljetten (r. 36: de '100-renminbi note') nodig is dan de 
toch al grote stapel waarmee je een tv of Zwitsers uurwerk koopt. 

® Ongeschikt zijn (A) of zelfs en (B) behalve. 

14 D De alinea legt uit hoe muizen geld aanvraten dat onveilig bewaard werd in 'a closet' 
(r. 41). Daarom suggeree1t de schrijver hier met een glimlach dat op geld misschien een 
gedrukte waarschuwing moet staan over bewaarmethodes. 

® Er is geen logisch aanknopingspunt om te veronderstellen dat geld een waarschuwing 
moet dragen voor wat betreft (A) rentebeleid, (B) legate gevolgen of (C) uitgavenpatronen. 

15 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

Nee. 
Toelichting: De Chinese regering komt weliswaar ter sprake in alinea 3 en 4, maar uit 
niets valt op te maken dat zij het gebruik van contact geld aanraadt. 
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Tekst 6 Spare our wily neighbour 

16 C De hoofdgedachte uit de eerste alinea is dat mensen al snel denken dater te veel wilde dieren 
rondlopen. Zie regel 1-4: 'In the ... too abundant'. De roep dat het aantal vossen 'needs to be 
actively brought down' (r. 8) klonk dan ook weer alom na het bijtincident (r. 12-13). 

® De hoofdgedachte is niet dat (A) steden aantrekkelijke leefomgevingen voor wilde dieren 
zijn geworden, (B) het noodzakelijk is dat wilde dieren uit stedelijke gebieden warden 
weggehaald - die noodzaak is er niet, of dat (D) verhalen over agressief gedrag van wilde 
dieren nogal populair zijn. 

17 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

'When the' (r. 21). 
Toelichting: Hier wordt uitgelegd dat ruim opgezette woningbouw in de voorsteden in de 
jaren dertig een 'ideal habitat' (r. 23) schiep, waarna vossen onze steden kolonialiseerden. 

18 C Dat het afmaken van vossen over het algemeen inejfectief was, blijkt uit het feit dat 
'trapping and shooting foxes' (r. 25) 'no discernable impact' (r. 26) had en daarom later 
werd afgeschaft (r. 26-27). 

® Uit alinea 2 wordt niet duidelijk dat (A) vossen vroeger helemaal niet als gevaarlijk 
werden gezien - er werd tenslotte jacht gemaakt op de stadsvos tot in de jaren '80, (B) 
verslagen in de media het afmaken van vossen heeft gehinderd of dat (D) het uitroeien van 
vossen niet aan de regering moet warden overgelaten. 

19 B Alinea 3 legt uit waarom het afmaken van vossen ineffectiefis (zie vraag 18). De eerste 
reden, v66r de open plek, is dater meer vossen terugkomen dan er zijn afgemaakt (r. 28-
31 ). Na de open plek komt de tweede reden: er wordt niet specifiek gejaagd op vossen die 
een 'genuine risk' (r. 33) vormen. Bovendien verbindt deze twee redenen op de juiste wijze. 

® Er is geen sprake van een (A) resultaat via zodoende of van een tegenstelling via anderzijds. 

20 A De functie van alinea 4 is het toevoegen aan en het herhalen van informatie die in de 
voorafgaande alinea s wordt gegeven. Zo kwamen 'misinformation' (r. 34), 'misleading 
media coverage' (r. 37) en de 'hype' (r. 38) bij de pers al eerder ter sprake in alinea 1 en 2. 

® De functie van alinea 4 is niet om (B) een illustratie en uitleg te geven van in eerdere alinea s 
verstrekte informatie of om (C) de eerdere informatie in twijfe! te trekken of te ondermijnen. 

21 A Alinea 4 stelt dater veel bekend is over 'urban foxes' (r. 35). Alinea 5 vervolgt met de 
constatering dater desondanks een 'growing problem' (r. 39) is. Dat probleem komt aan 
het licht als mensen onnadenkend, vaak in navolging van 'macho presenters' (r. 40-41) op 
tv, bet contact met vossen zoeken ( een 'urban wildlife confrontation' - zie r. 45). Dan zijn 
conf!icten - zoals genoemd in regel 12 genoemd - onvermijdelijk. 

® Het is niet aan de orde dat in zo'n situatie (B) vossen warden vergifNgd, (C)journalisten 
gei'nteresseerd raken of (D) oplossingen mogelijk zijn. 

22 D In Australie en in de VS wordt het probleem van de 'urban wildlife confrontations' (r. 45) 
verstandig aangepakt via 'educating people' (r. 48), want 'human behaviour' (r. 50) is bijna 
altijd de oorzaak. In het Verenigd Koninkrijk is de reactie echter veel minder rationeel. 
Daar is sprake van een kortstondige 'frenzy' (r. 52) in de media, waarna het (volgens r. 54-
55) weer stil wordt en er niets verande1i. 
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® De reactie in het Verenigd Koninkrijk is dus niet (A) controversieel, (B) drastisch of(C) 
onverantwoordelijk. 

23 B De verwijzing naar het terugtreden van de paus illustreert dat de belangstel!ing van de 
media in een verhaal (hier dus in het verhaal van de bijtende vos) maar kortstondig is. 
De media worden vergeleken met een vo01itrekkend 'circus' (r. 55) en de media-aandacht 
is ko01isachtig (r. 52: 'a frenzy'). 

® De verwijzing is niet bedoeld om (A) uit te leggen vvaarom zoveel mensen hem raad
pleegden over de aanval van de vos, (C) de kritische commentaren van de media in 
historisch perspectief te plaatsen of om (D) te benadrukken dater belangrijkere zaken 
zijn 0111 verslag van te doen. 

24 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'Ultimately, it' (r. 43). 
Toelichting: Menselijk gedrag is het probleem, niet het gedrag van vossen. Dit wordt 
buiten het VK al wel erkend: in de VS (zie r. 47-49) en in Australie (zie r. 49-50). 
Zie ook vraag 21 en 22. 

Tekst 7 Really? Is that a fact? Hey, just checking 

25 B Dat het natrekken van feiten de helderheid van het politieke de bat verbetert, blijkt uit 
'figure out ... who isn't' (r. 11). Het is daardoor 'healthy for democracy' (r. 5-6). 

® Van 'fact-checking' wordt niet gezegd dat het (A) deskundigen he/pt effectievere politieke 
campagnes te ontwikkelen, (C) een krachtige methode is waarmee verkiezingen te 
bei'nvloeden zijn of (D) politici aanspoort om elkaars speeches zorgvuldig na te trekken. 

26 A Het voorbeeld van Paul Ryan (r. 17) maakt duidelijk dat 'fact-checking' door media
vertegenwoordigers van verschillende politieke overtuigingen is geaccepteerd: 'right-wing 
broadcaster Fox News' (r. 19) stond immers kritisch tegenover de 'error-riddled speech' 
(r. 18) van het eveneens rechtse parlementslid Paul Ryan. 

® Het voorbeeld is niet bedoeld om duidelijk te maken dat 'fact-checking' (B) in staat is 0111 

bestaande politieke meningsverschillen op sche1p te zetten, (C) een subtiel gebeuren is dat 
maar het beste aan academisch gevormde professionals kan warden overgelaten of (D) bij 
uitstek succesvol is wanneer het op regionaal niveau wordt uitgevoerd. 

27 A De tekst gaat over onderzoeksjournalisten, over de 'fact-checking movement' (r. 2-3). 
Ze treden opals 'adjudicators, honest brokers, referees' (zie r. 28-29). De term 'various 
arbiters' (r. 32) ligt ook in die lijn: het zijn scherprechters op het gebied van de waarheid. 

® Deze onderzoeksjournalisten zijn geen (B) officieel aangestelde rechters, (C) geselecteerde 
vertegenwoordigers, (D) getrainde woordvoerders of (E) betrouwbare politici. 

28 A Volgens Jamieson zijn de typeringen (zie r. 39-40 voor voorbeelden hiervan) van de 
'Truth-0-Meter' pakkend (r. 43: 'attention-getting'), maar te zeer vereenvoudigd (r. 44: 
'don't do justice ... based'). 

® Het is niet zo dat de typeringen van dit presentatie-instrument (B) creatief, maar 
irrelevant, (C) interessant, maar dubbelzinnig of (D) ve1fijnd, maar bevooroordeeld zijn. 
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29 A Sommige politici bleven maar 'bad information' (r. 46) verspreiden, zelfs nadat deze 
onwaar was gebleken, in een poging de waarheid van de fact-checkers te overschreeuwen. 
Wat ze immers deden was de nonsens 'loudly and frequently enough' (r. 47-48) te herhalen. 

® Het is onlogisch dat de politici met hun onwaarachtige geschreeuw de fact-checkers 
wilden (B) wegjagen, (C) wakker maken of(D) binnenhalen in !nm kamp. 

30 E Het gaat in de tekst om het toetsen van het waarheidsgehalte van uitspraken van politici 
door fact-checkers (zie r. 2-5). En de keus is uiteindelijk 'up to the voters' (r. 50), want de 
stemmers vellen het oordeel over de politici. 

® Stemmers vellen het oordeel over de politici en niet de (A) autoriteiten, (B) critici, (C) 
experts of de (D) media. 

Tekst 8 The capital's hidden past and present 

31 D De schrijver leidt het onderwerp in door te vermelden hoezeer Landen veranderd lijkt te 
zijn in de loop der tijd: er is sprake van een 'gulf'(= kloofin r. 3) tussen het Londen van 
nu en dat van '50-odd years ago' (r. 4). 

® Het is niet zo dat de schrijver ter inleiding (A) uitlegt tvaarom hij de voorkeur geeft aan 
het Landen van rand 1950 haven de stad van nu, (B) illustreert dat Landen een geschikte 
lacatie is voar histarische stukken of (C) apsamt welke antwikkelingen de binnenstad het 
meest hebben bei'nvlaed. 

32 B De hoofdgedachte van alinea 2 is dat Londen tijdens het !even van Dickens onherkenbaar 
veranderde: de hoofdstad 'changed ... world city' (r. 10-11). Bij zijn geboorte was 
Londen immers 'medieval' (r. 13), had maar drie Thamesbruggen en geen riolering. Maar 
'Industrialization changed all that' (r. 18). 

® Het is niet zo dat Londen (A) ten tijde van Dickens het centrum van de internatianale 
handel werd of(C) valgens Dickens een anaangename waanplaats was. 

33 B Het voorbeeld van Notting Hill laat zien dat gedeeltes van Landen grate schommelingen 
in we/stand hebben meegemaakt. De 'yo-yo-ing economy' (r. 26) zorgde met name 
in Notting Hill voor 'cycles of decline and gentrification' (27-28), ofurel een slinger
beweging van 'fashionable' (r. 28) naar 'near-slum' (r. 29-30) en weer terug naar 'the 
haunt of millionaires' (r. 30). 

® Notting Hill illustreert niet dat (A) Landenaars altijd een vaarkeur hebben gehad vaar 
de groenere stadsdelen, (C) bepaalde gebieden in Landen rijkere mensen aantrekken dan 
an de re gebieden of dat (D) het typerende Landense stadsplan de stad heeft doen fioreren 
- de 'Early Victorian planners' (r. 21) hadden immers nooit een metropool (= wereldstad) 
voor ogen. 

34 Maximumscare 2 punten 
l) Niet. Dit kan nergens uit worden afgeleid. 
2) Niet. De aanleg van het rioleringssysteem en de ondergrondse vond plaats 'at the same 

time' (r. 38). 
3) Niet. Dit staat nergens. 
4) Niet. Het gebouw zelfis weinig veranderd, maar van de menukaart wordt niets gezegd. 
Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 
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35 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'London Hidden Interiors'. 
Toelichting: Dit is bet enige boek waarover Andrew Neather een positiefwaardeoordeel 
uitspreekt: 'a lavishly illustrated tour of the city's historic buildings' (r. 43-44). Daarnaast 
spreken ook de afgebeelde historische gebouwen hem zeer aan, getuige 'the glory' (r. 42) 
en 'magnificent' (r. 48). 

Tekst 9 Why wet skin wrinkles 

36 B Het doel van bet rimpelen van de huid in een natte omgeving wordt in regel 6-7 
vergeleken met bet hebben van profiel op banden op nat wegdek. Het rimpelen gaat dus 
wegglijden tegen. 

® Het is niet zo dat het (A) infecties afweert, (C) ons tegen uitdroging beschermt of(D) ons 
herinnert aan onze oorsprong. 

37 B De 'common assumption' (r. 8) dat rimpelen enkel bet gevolg is van osmose (=bet zich 
wederzijds vermengen van vloeistoffen), werd door Changizi als onjuist bewezen. Zijn 
onderzoek liet immers zien dat rimpelen een 'more controlled bodily function' (r. 12) is. 

® Het is onlogisch dat Changizi's onderzoek de osmosetheorie zou (A) bevestigen, (C) 
promoten of (D) onderdrukken. 

Tekst 10 Mickey Mouse 

38 E De toon is spottend. Voorbeelden hiervan zijn 'deems it necessary' (r. 2), 'to, er, see' (r. 3), 
'the jaunt' (r. 4) en vooral het ironische 'so noble' (r. 13). De briefschrijver vindt het 
helemaal niet nobel: hij ziet bet als een snoepreisje voor een overdreven zware delegatie. 

® De toon is dus niet (A) bewonderend, (B) woedend, (C) ernstig, (D) onverschillig of (E) 
objectief 

Tekst 11 Letters 

39 Maximumscore 2 punten 
1) c. De 'futility' (r. 4) van opsluiting berust volgens David Rothenberg in bet feit dat 
de gevangene niet nadenkt over wat hem in de gevangenis deed belanden (r. 5-6). En dat 
je in feite, am in die ontmenselijkte cultuur te over/even, het gedrag en het denken moet 
voortzetten dat tot opsluiting leidde. 
2) e. Dat hun opsluiting een nationale schande is, heeft betrekking op bet hoge percentage 
(r. 14-15: '40 percent') gevangenen dat 'mentally disabled' (r. 15) is. Martin Tolchin vindt 
dat ze niet in bet gevang horen - zie re gel 16-19. 
3) b. Er zijn volgens Stan Stojkovic gevangenen die 'no discipline problems' (r. 26-27) 
veroorzaken, zich goed gedragen en 'yet they are not released' (r. 28). Hun opsluiting 
wordt op een bepaald moment gewoonweg wreed, past daarbij. 
Punten: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij een of geen goed: 0 punten. 
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Tekst 12 How to detect intestinal worms 

40 Maximumscore 1 punt 
Hetjuiste antwoord is: 

'inexpensive'; of: goedkoop. 
Toelichting: De benodigde voorzetlens kost rnaar $ 8 (r. 4), heel wat minder dan een 
'conventional microscope' (r. l 0). 

41 E De nieuwe rnethode die werd uitgedacht orn ingewandsworrnen op te sporen wordt hier 
gepresenteerd als eenpraktisch alternatiefvoor een norrnale rnicroscoop. Met een lensje, 
wat plakband en een iPhone bereikje in '70 percent' (r. l 0-11) van de gevallen dezelfde 
resultaten. 

® Deze aanpak is dus geen (A) onhandige oplossing, (B) complexe benadering, (C) 
omstreden initiatief of (D) noodzakelijke vernieuwing. 

Tekst 13 Cabinet killer 

42 B Biesheuvel bekritiseert het feit dat politieke carrieres afhankelijk zijn van de scholen die 
mensen hebben gevolgd. Dat geldt in elk geval voor onderwijsrninisters. Irnrners, 80% van 
de ministers van onderwijs zat op een (<lure) 'private school'. Dit staat in schril contrast 
met het gegeven dat 93% procent van alle kinderen 'educated publicly' zijn. 

Tekst 14 False start 

43 Maximumscore 1 punt 
De situatie in de spmtbijlage is volgens de briefschrijver 'back to square one', temg naar 
af, want het Olyrnpisch effect is voorbij. Dat effect betekende dus: 
1) Wel. De sportbijlage gaat nu over '67 men, one woman', rnaar dat was evenwichtiger. 
2) Wel. De sportbijlage besteedt nu 11 van de 24 pagina's aan voetbal en ook dat was dus 

minder tijdens de Olyrnpische Spelen ten gunste van de andere spmten. 
Punten: Bij twee goed: l punt; bij een of geen goed: 0 punten. 

Tekst 15 Briefly 

44 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

Nee. 
Toelichting: De hoofdpersonen zijn allen volwassen: A Trick of Light: Chief Inspector 
Armand Garnache. Plugged: Dan McEvoy, an expat Irish Army veteran; A Bitter Truth: 
Bess Crawford, kind-hearted World War I battlefield nurse. The Adjustment: Wayne 
Ogden, quartermaster of the United States Army. 

45 Maximumscore 1 punt 
Hetjuiste antwoord is: 

(Ja,) 'A Bitter Truth'. 
Toelichting: Het gaat over een 'kind-hearted World War I battlefield nurse'. 
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