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Tekst 1 
When you've got to go 

Oriëntatie vooraf 

De titel van de tekst verwijst naar de Engelse uitspraak 

'When you've gat go, you've gat to go'. Dit is een 

typisch voorbeeld van de droge Engelse kijk op de 

wereld. Als je naar de wc moet, in welke (soms lastige) 

situatie dan ook, dan is daar weinig aan te doen en dan 

moet je gaan. Een tekst uit The Daily Te/egraph {2007), 

één van de grootste en meest gelezen kranten van 

Groot Brittannië. 

Inhoud van de tekst 

Het gaat om Sat Lav, een nieuw idee dat winkelende 

mensen moet helpen om snel het dichtstbijzijnde 

openbare toilet te vinden als zij plotseling naar de 

wc moeten tijdens het winkelen. De auteur verwijst 

naar de Victorianen die vroeger de publieke sanitaire 

voorzieningen goed voor elkaar hadden en zelfs tot 

ware kunstwerken hadden verheven. Helaas zijn die 

'kunstwerken' gesloten en lijkt de tijd rijp voor een 

idee als Sat Lav, om de winkelende mens te bedienen 

in tijden van sanitaire nood. 

Uitwerking van de vragen 

1. B 

'the crying need for such a scheme' geeft aan dat er 

veel behoefte is aan makkelijk toegankelijke publieke 

sanitaire voorzieningen omdat hier op dit moment niet 

in voorzien wordt. Dan gaat de auteur direct door met 

het verhaal dat de Victorianen dit wél goed voor elkaar 

hadden: 'The Victorians knew better ... '. Wat volgt is 

de beschrijving van hóe de Victorianen het geregeld 

hadden. Zij hadden naast de voeder- en drinkbakken 

voor hun paarden en hun eigen drinkfonteintjes hun 

toiletten 'great palaces of ceramics and brass'. 'These 

municipal monuments' verwijst weer terug naar 'great 

palaces of ceramics and brass', dus ook hier worden de 

publieke toiletten bedoeld. 

Niet A 

Niet C 

Horse-troughs zijn voeder- of 

drinkbakken voor paarden. De publieke 

toiletten bevonden zich daarnaast 

('beside'). 

Publicans zijn caféhouders. De reden 

dat zij waarschijnlijk nors ('surly') zijn 

is omdat veel mensen, bij gebrek aan 

een publieke sanitaire voorziening, 

de cafés inlopen om naar het toilet te 

gaan, maar er niks drinken. Dit levert 

de caféhouder wel lasten op (zoals het 

schoonhouden van het toilet), maar 

geen inkomsten. 

Niet D, E of F Alle beschrijvingen zijn hierboven 

uitgelegd, zie b, a en c. 

2. c 

'Relief' betekent ontlasting, in alle betekenissen van 

het woord: zowel in de zin van opluchting, verlichting 

of vergemakkelijking, als ook letterlijk ontlasting 

met betrekking tot de stoelgang. Dus, mensen zullen 

opgelucht zijn dat ze snel en gemakkelijk een openbaar 

toilet kunnen vinden, en kunnen zich ook letterlijk 

'ontlasten'. 

Niet A Het gaat in deze tekst om het gebrek aan 

sanitaire voorzieningen. Sat Lav biedt 

een oplossing, maar geen glorie (zoals de 

Victorianen met hun 'keramische en koperen 

paleizen' dat wel deden). 

Niet B Het gaat hier om het winkelend publiek 

(dat, zoals in de voorgaande zin te lezen is, 

is aangewezen op cafés als het tijdens het 

winkelen naar de wc moet). Zij maken geen 

winst ('profit'), maar gaan er wel op vooruit 

omdat Sat Lav inspeelt op de behoefte aan 

openbare sanitaire voorzieningen in de stad. 

Het is voor hen een ontlasting (zie C). 

Niet D Er wordt nergens in de tekst gesproken over 

eenzaamheid ('solitude') of een behoefte 

daaraan. 

Tekst 2 
Rebels without a cause 

Oriëntatie vooraf 

De titel geeft aan dat de tekst zal gaan over rebellen 

zonder doel ( 'cause'). Het plaatje laat een metro zien 

die is volgespoten met graffiti. Dit kan de lezer al 

wijzen op de inhoud van het artikel waarin het gaat 

over jongeren die overal met graffiti hun 'tag', oftewel 

(merk)naam of label achterlaten. Het artikel komt 

uit The Austra/ian {2012), de voornaamste en meest 

verkochte krant van Australië. 

Inhoud van de tekst 

Graffiti is overal om ons heen, tot grote frustratie van 

velen. Er is veel geld gemoeid met het verwijderen 

van de graffiti, maar volgens de schrijver van dit 

artikel is nooit goed gekeken naar de reden waarom 

de graffitispuiters overal hun 'tag', oftewel label, 

achterlaten. De auteur gebruikt voorbeelden uit 

zijn eigen jeugd om uit te leggen dat jongeren 

zich identificeren met een bepaald merk en dat 

een merknaam ook een bepaalde status met zich 

meebrengt. Tegenwoordig creëren we zelfs ons eigen 

merk. In de huidige maatschappij gaat het erom dat 

je jezelf kunt 'verkopen' en dit is volgens de auteur 
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precies wat de graffitispuiters doen; zij brengen hun 

merknaam binnen het blikveld van het grote publiek, 
om zo naamsbekendheid en daarmee status te krijgen. 

Uitwerking van de vragen 

3. c 

De eerste alinea legt uit dat merknamen in onze 

maatschappij erg belangrijk zijn. De zin 'we cannot 

find it surprising that young people feel the urgency 

to brand themselves' laat zien dat het duidelijk is wat 

jongeren motiveert om graffitispuiter te worden. 

Niet A Er wordt niet gezegd dat graffitispuiters 

hun werk goed commercieel uitbuiten 

('commercially exploiting their work'). Zij 
verdienen er over het algemeen immers geen 
geld mee. Het gaat hen om de status en een 
gevoel van macht. 

Niet'B De auteur is duidelijk over het feit dat de 

beweegredenen van graffitispuiters voor 

hem geen mysterie zijn zoals te zien aan de 

woorden '."we cannot find it surprising".'. 

Bovendien gaat het er in de tekst juist om 

dat graffitispuiters hun eigen 'logo' overal 
opspuiten en juist niet andere logo's kopiëren. 

Niet D Er wordt nergens in alinea 1 gezegd dat men 

toleranter moet zijn tegenover graffitispuiters. 
Er wordt vooral uitgelegd wat deze jongeren 

beweegt om graffiti's te gaan zetten. 
Niet E Er wordt nergens gezegd dat sommige 

graffitispuiters zich beter voelen dan andere 

graffitispuiters. Het gaat om persoonlijke 

status en erkenning, er wordt niets gezegd 
over de status ten opzichte van andere 

graffitispuiters. 

4. D 

De auteur gebruikt zijn eigen ervaring 'When 1 was 

growing up ... ' om zijn inzicht ('insight') te illustreren 

en te verduidelijken. Hij gebruikt het Levi's labeltje 

achterop een broek als voorbeeld van een merknaam 
als statussymbool. 
Niet A De schrijver lijkt vooral gefascineerd door 

de rol die merknamen hebben in onze 

maatschappij, niet zozeer de merknamen 
zelf. Integendeel zelfs, hij trok de labels juist 

van andermans broeken af ('My best friend 

". teenager's Levi's tag') en leek er dus zelf 
weinig waarde aan te hechten. 

Niet B De schrijver laat juist zien dat hij niet 

onwetend ('ignorance' =onwetendheid) is, 
maar dat hij heel goed heeft nagedacht over 
merknamen en de rol die zij spelen in onze 
maatschappij. Ook al toen hij jong was en de 
labels van de levi's broeken aftrok wist hij heel 
goed wat hij deed ('My best friend ". more 

than once.'). 

Niet C Alinea 2 geeft nergens aan dat de schrijver 

een afkeer ('dislike') heeft van labels. Het 

ging de schrijver en zijn vriend om wat het 

teweegbracht als anderen merkten dat hun 

waardevolle Levi's broek niets meer waard 

was, simpelweg omdat de naam Levi's er niet 

meer op stond (' ."the most rebellious act 

possible was to tear off a teenager's Levi's 

tag."') . 

5. D 

Alinea 3 beschrijft de groei ('growth' ) van het belang 

van labels. Het feit dat de schrijver begint met 'The 

really frightening part' geeft aan dat het gaat om een 

beangstigende ontwikkeling. Het gaat zelfs zo ver dat 

we de merken niet alleen dragen, maar dat een merk 

nu een allesomvattend concept is geworden ('an all

encompassing concept') en dat we nu ons eigen merk 
moeten 'zijn'. 

Niet A Labels worden niet ingezet als medium om een 

leerdoel te bereiken ('educational tools'), ze 

zijn een leerdoel op zich geworden. De auteur 

wil laten zien dat merknamen nu zo belangrijk 

zijn geworden dat leerlingen zelfs al op school 

leren hoe ze hun eigen merk moeten beheren 

op Facebook. 

Niet B Het is waarschijnlijk wel waar dat grote 

bedrijven labels uitbuiten ('exploited'), maar 
hier wordt niks over gezegd in alinea 3. 

Niet C Nergens in de tekst wordt beschreven wat 

6. B 

de invloed ('impact') van labels op kinderen 

is. De schrijver geeft aan dat de labels veel te 

belangrijk zijn geworden en dat hij dit zorgelijk 
vindt (zie D), maar wat nou precies het effect 

is op kinderen wordt niet beschreven. 

Alinea 4 beschrijft twee basis marketing principes: 

ten eerste, dat succes niet afhangt van hoe goed een 

product is, maar van hoe goed je het op de markt 

brengt zodat het aansluit bij de tijdgeest ('how 

effectively your brand/logo/theme tune infiltrates 

the zeitgeist') en daarnaast in hoeverre het bij mensen 

blijft hangen ('to what extent it remains imprinted 

on people's minds'). Graffitispuiters begrijpen dit heel 

goed en riskeren zelfs hun leven opdat zoveel mogelijk 
mensen hun merknaam zien: 'these young brand 

managers have cleverly located a cheap and relatively 

easy-to-access audience in the passing, peak-hour 

train carriages'. 

Niet A Er wordt nergens in de tekst gezegd dat 

graffitispuiters worden ingehuurd door 
bedrijven. Het zinsdeel 'the absence of a 

marketing budget' gaat over de graffitispuiters 
zelf die geen budget hebben om zichzelf op de 
markt te brengen. 



Niet C In alinea 4 staat dat de graffitispuiters hun 

leven op het spel zetten ('jeopardise their 

lives'), maar nergens staat genoemd dat zij 

hier plezier in hebben ('enjoy'). 

Niet D Het is andersom, de graffitispuiters kiezen 

juist de plekken waarvan ze weten dat er veel 

mensen (langs)komen: 'these young brand 

managers have cleverly located a cheap and 

relatively easy-to-acce�s �udience in the 

passing, peak-hou'r train carriages'. 

7. B. 

1. De auteur zegt dat sommige mensen vinden ('Some 

may argue') dat de graffitispuiters moeten leren 

om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties 

door hun graffiti's te verwijderen. De auteur is 

echter van mening dat dit geen zin heeft en zelfs 

averechts werkt (te zien aan het woordje 'but' dat 

een tegenstelling inluidt), omdat ze dan als het 

ware gedwongen worden om hun eigen identiteit 

te wissen. Daardoor zullen ze zich juist weer 

gesterkt voelen in de beleving dat zij hun identiteit 

moeten bekrachtigen: 'But this would ... to restate 

it'. 

2. Graffitispuiters zullen volgens de auteur inderdaad 

juist meer graffiti's gaan zetten als zij hun eerdere 

werk moeten verwijderen, omdat ze dan als het 

ware gedwongen worden het symbool van hun 

identiteit weg te halen. Het weghalen van de 

graffiti's voelt voor hen als een bevestiging dat 

zij buiten de maatschappij staan ('outsiders' = 

buitenstaanders) en zal ervoor zorgen dat ze nog 

fanatieker ('rabid') zullen worden in het achterlaten 

van hun label om hun identiteit te bekrachtigen. 

Niet A, C of D Aangezien antwoord B goed is, vallen 

alle andere antwoorden af. 

Tekst 3 
My little patch of prairie 

Oriëntatie vooraf 

Een prairie is een stuk land waar vooral gras en 

struiken groeien en weinig of geen bomen. De titel 

suggereert dat de schrijver van het artikel, Brent Olson, 

een klein stuk prairiegrond heeft ('patch'= stuk/ lap). 

Misschien wel het stuk grond dat we op de foto zien. 

Het artikel komt uit Living the Country Life {2010), een 

tijdschrift over het buitenleven. 

Inhoud van de tekst 

In dit artikel beschrijft Brent Olson zijn prairie project. 

Toen zijn kinderen het huis uit waren, zijn vrouw in 

de stad ging werken en er geen geiten meer graasden 

op hun grasveld, was hij de enige die over was om 

het gras te maaien. Toen besloot hij om er een prairie 

van te maken en inheemse grassen te laten groeien. 

Dit bleek behoorlijk wennen voor Olson. Is het hem 

gelukt? Of was zijn project gedoemd om te mislukken? 

Uitwerking van de vragen 

8. 1 almost (alinea 5) 

'I almost dUg it up a coUple of times'. Een paar keer 

had Olson bijna de grond weer omgespit en het project 

gestopt. 

9. B 

Olson koos voor het prairie project omdat hij niet 

steeds het gras wilde maaien. Hij was lui ('lazy') 

en dat bracht hem tot zijn besluit. Het was mooi 

meegenomen dat dit ecologisch gezien ook nog eens te 

verantwoorden was ('ecologically sound' = ecologisch 

verantwoord), omdat de natuur zichzelf redt als de 

mens zich er niet mee bemoeit: 'Just let the prairie 

grow, and buffalo and wildfires will keep it healthy'. 

Omdat dat natuurlijk veel mooier klinkt dan luiheid, 

kon Olson mooi doen alsof dat zijn uitgangspunt voor 

het project was. 

Niet A Olson vergat niet om ecologisch verantwoord 

te zijn ('ecologically sound' =ecologisch 

verantwoord). Het ecologisch verantwoord 

bezig zijn was eigenlijk een mooie toevallige 

bijkomstigheid. Zijn hoofddoel was lekker lui 

zijn (zie B). 

Niet C Olson weigerde ('refusing') niet om ecologisch 

verantwoord bezig te zijn. Dit ging eigenlijk 

automatisch. Het ecologisch verantwoord 

bezig zijn was eigenlijk een mooie toevallige 

bijkomstigheid en die kon hij mooi gebruiken 

om niet toe te hoeven geven dat hij eigenlijk 

lui was (zie B). 

10.D 

In alinea 3 geeft Olson een aantal voorbeelden waaruit 

blijkt dat hij gewend is aan 1 soort gewas of gras op 

een stuk grond ('The seed mix". in a field') en dat 

hij nogal moet omschakelen nu er wel 33 soorten 

gras groeien (en misschien nog wel meer als er ook 

nog onkruid tussen groeit: 'I can't even tell what's 

supposed to be there and what isn't'). 

Niet A Olson geeft aan wat zijn vaders visie op 

landbouw was en dat hij dus met die visie is 

opgegroeid. Hij geeft nergens aan of hij het 

daarmee eens was of niet. 

Niet B Alinea 3 zegt niks over of Olson wel of niet van 

tuinieren houdt. Hij geeft alleen aan dat hij 

niet zo goed overweg kan met wat in zijn ogen 

een chaos lijkt (zie D). 



Niet C Olson zegt niks over de kwaliteit van de 

zaadjes die hij gekocht had, alleen over de 

hoeveelheid soorten die in één mix zat. 

Niet E Integendeel, Olson is juist zijn hele leven 

gewend geweest aan maar één soort gras 

of gewas: 'The seed mix 1 planted had 33 

varieties of seeds. That's 32 varieties more 

than l'm used to seeing in a field.' 

11.C 

Olson geeft aan dat hij blij was dat hij afgelegen woont 

('a quarter mile trom the closest road') zodat niet 

veel mensen zijn land zouden zien. Als er wel bezoek 

kwam plaatste hij zelf al bij voorbaat ('preemptive'= 

preventief) een sarcastische opmerking over het 

schaars begroeide veld ('scrawny' = mager) omdat hij 

zich er voor schaamde ('embarrassed') en hij zag dat 

mensen er bedenkelijk naar keken: 'I could see the 

questions in their eyes'. 

Niet A Integendeel, iemand die zelfverzekerd 

('confident') is zal het niet erg vinden als 

mensen zijn stuk grond zien en zal zich ook 

niet alvast indekken met een sarcastische 

opmerking (zie C). 

Niet B Olson was niet.verward ('confused'). Hij 

schaamde zich voor zijn schaars begroeide 

grond ('bare dirt baking in the sun', 'scrawny 

vegetation') (zie C). 

Niet D Olson was juist niet ontspannen ('relaxed'). 

12.A 

Hij maakte zich druk over wat anderen over 

zijn land zouden denken (zie C). 

Olson geeft de verklaring voor de uitspraak 'Sleep, 

creep, leap', het advies dat zijn vriend hem gaf. 

Hij zegt dat dit in het kort ('shorthand') is hoe 

inheemse grassen zich vastzetten in de grond ('This 

is prairie shorthand for how native grasses establish 

themselves'). Daarna geeft hij een totaal andere 

verklaring, namelijk dat verkopers het gebruiken 

als excuus zodat ze niet aangeklaagd worden voor 

oplichting, omdat ze eigenlijk pluisjes in plaats van 

zaadjes zouden hebben verkocht: 'it's something 

wildflower salesmen say because three years is 

the statute of limitations (=verjaringstermijn) tor 

fraudulently (=onwetmatig) selling lint (=pluizen) dust 

as seeds'. Hij geeft dus twee mogelijkheden en het is of 

de één, of de ander ('either that or'). 

Niet B Olson geeft 2 mogelijkheden, het is óf de een 

óf de ander (zie A); het is niet zo dat het om 

de korte uitdrukking gaat gaat 'ook al' ('even 

though') is het een smoesje van verkopers. 

Niet C Olson geeft 2 mogelijkheden, het is óf de een 

óf de ander (zie A); het is niet zo dat het in 

het ene opzicht de korte uitdrukking is en 'in 

andere opzichten' ('in other respects') een 

smoesje van verkopers. 

Niet D Olson geeft 2 mogelijkheden, het is óf de 

een óf de ander (zie A); het is niet zo dat het 

slechts onder bepaalde omstandigheden 

('under circumstances') een smoesje is van 

verkopers. 

13.A 

Gedurende de tekst vertelt Olson dat hij veel moeite 

had met zijn 'prairie': er waren heel veel soorten gras, 

wat voor Olson nogal omschakelen was (zie alinea 3 

en vraag 10), het gras groeide maar langzaam en hij 

schaamde zich voor de schamele sprietjes die uit de 

verder kale grond staken (zie alinea 4 en vraag 11). Hij 

was ongeduldig, maar een vriend zei hem geduld te 

hebben (zie alinea 5 en vraag 12). Dit jaar, in alinea 6, 

ziet hij eindelijk het resultaat: het gras ontspruit ('grass 

has sprouted') en er groeit hier en daar bloesem ('little 

blossoms are appearing hither and yon'); er zijn zelfs 

al 'lovely purple flowers'. Het was een lesje in geduld 

en zijn geduld is beloond. 

Niet B Dit jaar voelt hij zich juist niet voor schut 

gezet ('made me look a fooi'). Hij schaamt zich 

nu juist niet meer, want er komt gras en er 

ontspruiten mooie bloemen (zie A). 

Niet C Nu hij eindelijk resultaat ziet (zie A), twijfelt 

('doubt') hij niet meer. Hij heeft een zijn lesje 

in geduld geleerd. 

Niet D Groene vingers hebben betekent goed zijn in 

tuinieren. Olson ziet nu juist resultaat, dus hij 

lijkt wel degelijk groene vingers te hebben. 

Tekst 4 
Textual healing 

Oriëntatie vooraf 

De titel suggereert dat het gaat om het genezen 

('healing') van iemand door gebruik van teksten 

('textual'). Dit wordt bevestigd door de subkop boven 

de titel, 'Bibliotherapy': 'biblio-' betekent boek, dus 

het gaat om boekentherapie. Gezien de titel, de auteur 

en de prijzen die genoemd worden voordat de tekst 

echt begint, gaat het hier waarschijnlijk om de recensie 

van het boek 'The Novel Cure: From Abandonment 

to Zestlessness - 751 Books to Cure What Ails You'. 

Dat komt overeen met het plaatje van de kaft van dit 

boek. Het is een artikel uit The Economist {2013), een 

grote Britse krant met een duidelijke (politiek liberale) 

mening. 

Inhoud van de tekst 

Wat is nou eigenlijk precies bibliotherapie? Hier wordt 

eerst naar gekeken. Vervolgens wordt gekeken naar 

het boek The Navel Cure: From Abandonment to 

Zest/essness - 751 Books to Cure What Ails You. Welke 



toegevoegde waarde heeft dit boek en wat vindt de 

auteur van dit artikel ervan? 

Uitwerking van de vragen 

14.A 

De tekst begint met de beschrijving van een typische 

therapeutische sessie: een patient met zijn klachten 

op een bank. Dan komt het recept van de therapeut: 

de titel van een boek. Dit is een voorbeeld van 

bibliotherapie. Je klachten weglezen met een goed 

boek dat aansluit bij de klachten, je aangeraden door 

de therapeut. 

Niet B. Bibliotherapie wordt niet in twijfel getrokken 

('questioning'). Er wordt s.lechts een voorbeeld 

gegeven (zie A). 

Niet C Het boek dat ter sprake komt in alinea 1 is het 

boek dat de therapeut uit het voorbeeld aan 

zijn patiënt voorschrijft om van zijn klachten 

af te komen. Het is dus geen boek over 

bibliotherapie, maar een boek dat aansluit bij 

de klachten van de patiënt. 

Niet D In alinea 1 wordt nergens gezegd dat 

bibliotherapie vernieuwend ('innovative') is. Er 

wordt een voorbeeld gegeven (zie A). 

15.C 

Alinea 2 legt uit wat bibliotherapie nou precies 

inhoudt: het is wat prijzig, dus vooral geschikt voor 

mensen die wat geld te besteden hebben ('the 

financially comfortable'), maar tegen betaling krijgt 

de cliënt dan, na een praatje ('chat') van een uur, 

van de therapeut een boekenlijst die is afgestemd 

op de behoeftes ('needs') van de cliënt ('a bespoke 

(= op maat gemaakt) reading list designed to meet 

someone's special needs'). 

Niet A Er hoort geen lidmaatschap ('membership') 

van een boekenclub bij de therapie. Het gaat 

om losse sessies met een soort van therapeut 

die een boekenlijst samenstelt (zie C). Het 

initiatief heet Shelf Help en is een dienst die 

wordt aangeboden door School of Life, een 

onderneming die ook andere diensten biedt 

naast de bibliotherapie, zoals lezingen. Het is 

dus geen boekenclub en er wordt niks gezegd 

over lidmaatschap. 

Niet B Er wordt niets gezegd over verplichte 

('obligatory') achtergrondartikelen. 

Niet D De locatie van de therapeutische sessie wordt 

niet genoemd. 

16.B 

Het feit dat een sessie bibliotherapie f80 ($130) 

per uur kost lijkt de auteur van dit artikel wel 

wat veel te vinden. Dit is alleen haalbaar als je er 

financieel warmpjes bij zit. De woorden 'emotionally 

discontented' (=emotioneel ontevreden) geven aan 

dat het hier vooral gaat om mensen met wie eigenlijk 

niet zo heel veel aan de hand is behalve dan dat ze 

emotioneel niet erg tevreden zijn. 

Niet A Dit is niet spottend, maar een oprechte 

mening over een boek: het boek is een 

geïnspireerd elixer - absurd en indirect 

voldoening gevend. 

Niet C Dit is volgens Ella Berthoud een gegeven. Hier 

is geen spot te bekennen. 

Niet D Ook dit is een oprechte mening over een 

boek, dit maal over het boek The Navel Cure. 

De recensent vindt het boek scherpzinnig en 

amusant. 

Niet E Ook dit is een oprechte mening over een 

boek, wederom over het boek The Navel Cure. 

De recensent vindt het boek in duidelijke en 

uitnodigende taal geschreven en een aanwinst 

voor elke boekenkast. 

Tekst 5 
Can changing what you eat 
save the planet? 

Oriëntatie vooraf 

De titel van de tekst geeft al duidelijk aan waar dit 

artikel over zal gaan: de vraag of we de planeet kunnen 

redden door te veranderen wat we eten. De foto's bij 

de tekst geven mogelijk nog een paar hints over de 

inhoud van de tekst. Op de eerste foto zien we een 

boer die de koeien voert; op de tweede foto zien we 

een kom met linzen (die veel door vegetariërs worden 

gegeten) en op de derde foto een koe. Het artikel 

komt uit Country Living {2010} een tijdschrift over het 

buitenleven. 

Inhoud van de tekst 

Een vegetarisch dieet lijkt niet alleen beter voor 

dierenwelzijn, maar wordt nu ook aangedragen 

als oplossing voor milieuproblemen. Meerdere 

organisaties dragen redenen aan waarom we 

beter geen vlees kunnen eten. Maar zijn er ook 

tegengeluiden? En moet het zo zwart-wit zijn? 

Uitwerking van de vragen 

17.C 

Alinea 1 legt uit dat de meeste vegetariërs die uit 

principe vegetariër zijn, vooral kiezen voor een 

vleesloos dieet om het dierenwelzijn. Maar er is nog 

een andere mogelijke reden om te stoppen met vlees 

eten, namelijk het milieu: 'a non-meat diet as a way to 

combat climate change'. De vleesproductie genereert 



een enorme C02-uitstoot en de impact op het milieu 

is dan ook aanzienlijk en groeit nog steeds: 'there 

is no doubt that the carbon footprint of livestock 

production is hugely significant - and growing'. 

Niet A Er wordt in alinea 1 niet gezegd dat een 

vegetarisch dieet schadelijke bijwerkingen 

('harmful side-effects') heeft die mensen 

over het hoofd zien ('overlook'). Het gaat er 

hier juist om dat vleesproductie zo schadelijk 

is voor het milieu en, ook al is dit niet een 

gebrujkelijke reden om vegetariër te worden, 

dat zou het wel goed kunnen zijn. 

Niet B De C02-uitstoot door vleesproductie groeit. Er 

wordt niet gezegd dat het aantal vegetariërs 

groeit. 

Niet D De tekst geeft aan dat het 

18.A 

wereldwijde transportsysteem minder 

klirriaatveranderende gassen uitstoot dan de 

wereldwijde vleesproductie. Er wordt niets 

gezegd over een toename van verkeer door 

een vegetarische leefstijl. 

Alinea 3 nuanceert het beeld dat een vegetarische 

leefstijl per definitie beter is voor het milieu. Het 

gaat hier om een opsomming van nuanceringen en 

'besides' luidt hier de volgende nuancering in: één van 

de gegeven nuances is dat de vegetarische favorieten 

kikkererwten en linzen ('chickpeas and lentils') meer 

schade aanbrengen aan het milieu dan lokaal vlees 

('British-reared beef and lamb') door uitstoot van 

broeikasgassen tijdens het transport ('because of the 

food miles incurred'). Daarnaast ('besides') wordt 

nog een nuance aangebracht namelijk dat vegetariërs 

die wel zuivel consumeren nog steeds bijdragen aan 

de toename van broeikasgassen en dat in die zin een 

veganistisch dieet de beste oplossing is. 

Niet B Het gaat hier niet om een voorbeeld 

('example') van het eerder genoemde. Het 

gaat om het vervolg van een opsomming (zie 

A). 

Niet C Het gaat hier niet om een verklaring (therefore 

= daarom) maar om het vervolg van een 

opsomming (zie A). 

19.1 NFU 

'The National Farmers' Union (NFU) warns that if 

there was a shift to a vegetarian diet, our beleaguered 

(=zwaar op de proef gesteld) farmers would go out 

of business and the industry would move overseas 

(=overzee, naar het buitenland) ... '. Dit betekent dat 

Britse boeren failliet zouden gaan als mensen geen 

vlees meer zouden eten en de industrie zich naar het 

buitenland zou verplaatsen. 

2 VS 

'The Vegetarian Society (VS) claims cattle rearing 

causes the most environmental damage of any non

human species, through overgrazing, soil erosion, 

deforestation (=ontbossing) and emissions of 

methane ... ' 

3 UN 

'A UN report, livestock's Long Shadow, argued 

that beef and dairy farming globally create more 

climate-changing gases {18 per cent) than the 

world'.s transport system (13 per cent).' Dit betekent 

dat rundvlees- en melkproductie met 18 % uitstoot 

wereldwijd meer klimaatveranderende gassen 

produceert dan het wereldwijde transport systeem 

met 13 %. 

4 WWF 

'A study commissioned by World Wide Fund tor 

Nature (WWF) concluded controversially that this 

and other vegetarian favourites such as chickpeas 

(=kikkererwten) and lentils (=linzen) were more 

harmful to the environment, because of the food 

miles incurred (=de gemaakte voedselkilometers), 

than British-reared (=in Groot Brittannië gefokt) 

beef and lamb.' Dus omdat voedingsmiddelen zoals 

kikkererwten en linzen moeten worden geïmporteerd 

uit verre landen, is het beter voor het milieu om vlees 

van lokale koeien te eten. 

20.B 

Alinea 5 begint met de vraag 'So is there a middle 

way?' De auteur is dus op zoek naar een compromis. 

En dat wordt geboden door het CIWF dat pleit 

voor minder vleesconsumptie i.p.v. een volledig 

vegetarische leefstijl: ' ... reducing meat consumption to 

three times a week would allow anima Is to be reared 

in free-range conditions and greener farming methods 

to be adopted'. Als land niet wordt overbegraasd kan 

veehouderij zelfs als voordeel hebben dat koolstof 

wordt opgeslagen in de weides en er dus juist minder 

broeikasgassen vrijkomen. 

Niet A De auteur is op zoek naar een 'middle way', 

dus naar een compromis. Dat betekent dat de 

auteur een vegetarische leefstijl niet als enige 

oplossing van het probleem ziet. 

Niet C De tekst wordt niet afgesloten met een 

revolutionaire nieuwe oplossing ('a 

revolutionary new fix'). Het gaat om een 

simpel compromis, namelijk wat minder vlees 

eten (3 keer per week). 

Niet D De auteur citeert inderdaad onderzoek van 

Compassion in World Farming {CIWF), maar 

er is geen aanleiding om aan te nemen dat dit 

citaat een tegenstelling ('oppose' =tegenover 

staan/ tegenspreken) is van de mening van de 

auteur. 



Tekst 6 
Why adults dismissed The 
Beatles in 1964 

Oriëntatie vooraf 

De titel geeft een duidelijk beeld van het onderwerp 

van de tekst. De tekst moet antwoord geven op de 

vraag waarom volwassenen zich in 1964 laatdunkend 

uitlieten over de Beatles. De foto bij de tekst is een 

foto van de Beatles, die natuurlijk wereldberoemd 

zijn geworden, ondanks het feit dat volwassenen in 

1964 de groep maar niks vonden. Het artikel komt van 

thedailybeast.com {2014) een digitale krant die zich 

profileert als onafhankelijk en origineel. 

Inhoud van de tekst 

De Beatles werden, toen zij net begonnen, afgedaan 

als een rage die wel zou overwaaien. Hun muziek was 

het niet waard om over te schrijven en was eigenlijk 

niet eens muziek te noemen. Dat wat wel over hen 

werd geschreven was vooral negatief en minachtend. 

En hoe zat het met de jeugd die naar hen luisterde, 

waren die misschien psychisch niet helemaal in orde? 

Uitwerking van de vragen 

2 1. c 

Het gaat in alinea 1 om rages in de popcultuur ('pop

culture crazes'). Een rage is per definitie iets wat 

snel overwaait evenals de griep ('influenza'). Van de 

Beatles werd gedacht dat het hen net zo zou vergaan 

als de andere rages: 'The Beatles craze of 1964 in 

America was treated very like those [crazes] at first'. 

Dus de interesse in de Beatles zou wel weer geleidelijk 

verdwijnen ('fade away'). 

Niet A De griep ('influenza') waarover gesproken 

wordt is niet letterlijk een griepvirus maar het 

Beatlesvirus: hun enorme populariteit onder 

jongeren. Dit is geen echte ziekte en zeker niet 

dodelijk ('lethal'). 

Niet B Men dacht juist dat het weg zou gaan (zie C) 

en niet dat het door zou gaan ('carry on'). 

Niet D De rage was al opgevallen en werd benaderd 

als een onschuldige rage die wel weer over 

zou gaan (zie C). Aangezien er naar gekeken 

werd als een onschuldige rage kan het niet 

onopgemerkt ('unnoticed') zijn gebleven; er 

was immers al een mening over gevormd. 

22.B 

De zin na het gat geeft aan dat men de Beatles vooral 

niet echt de moeite waard vond om aandacht aan te 

besteden: 'In those days, The New York Times did not 

write about this sort of foolish nonsense'. Het was 

maar dwaze onzin. De Beatles lieten hen koud; men 

was dus onverschillig ('indifferent') en er werden geen 

maatregelen getroffen tegen de Beatles; ze werden 

getolereerd. 

Niet A Er was geen sprake van heftige 

verontwaardiging ('fierce indignation') bij de 

volwassenen. Ze vonden de Beatles niks, maar 

verder liet het ze onverschillig (zie B). 

Niet C Het gaat hier juist om hoe volwassenen tegen 

de Beatles aankeken ('the general attitude 

23.B 

of the adult world') en dat was niet met 

jeugdig enthousiasme ('youthful enthusiasm'). 

Zij vonden de Beatles geen muziek, maar 

tolereerden ze als iets wat zou overwaaien (zie 

B). 

Theodore Strongin schreef een recensie over de 

Beatles, maar dit stuk was erg kort (324 woorden) en 

de woorden tussen haakjes '(although not really)' 

geven aan dat hij niet echt een overtuigende poging 

heeft gedaan om de muziek van de Beatles serieus 

te nemen. Dit geeft aan dat hij de Beatles niet echt 

waardig vond om zijn aandacht aan te besteden 

('worthy of his attention'). 

Niet A Hij schreef inderdaad een zo kort mogelijk 

verslag, maar niet over één concert van de 

Beatles, maar over de muziek van de Beatles 

in het algemeen. 

Niet C Zijn oordeel ('verdict') was negatief: hij vond 

de zangkwaliteiten rauw en onsamenhanged 

('hoarsely incoherent') en hij vond dat hun 

vocale kwaliteiten net genoeg waren om 

schematische (dus erg eenvoudige) teksten 

over te brengen op hun publiek ('the minimal 

enunciation necessary to communicate the 

schematic texts'). Hij brandde ze af, gaf geen 

positief geluid en gaf dan ook nergens de 

indruk dat hij mensen wilde laten zien waarom 

jongeren zich in de band interesseerden. 

Niet D Het zou kunnen dat dit zo was, aangezien hij 

zich er erg gemakkelijk vanaf maakt (zie B) 

en hij erg negatief is (zie C), maar in de tekst 

wordt nergens genoemd dat hij door zijn 

werkgevers gedwongen werd om de muziek 

van de Beatles te analyseren. 

24.A 

Het stuk voor het gat 'when nobody doubts the 

impact of the Beatles on modern music' geeft aan hoe 

groot het contrast is met de meningen van vroeger. 

Dus, acheraf gezien, nu we weten hoe belangrijk de 

Beatles zijn geweest in de muziek, zijn de recensies 

waarin ze worden afgebrand behoorlijk beschamend 

('embarrassing'). 



Niet B Het feit dat er nu nog over geschreven wordt 

geeft wel aan dat het wel degelijk interessant 

is om te zien waarom de Beatles zo werden 

afgedaan door volwassenen. Het is vooral 

beschamend (zie A) omdat de tijd de critici zo 

terecht heeft gewezen. 

Niet C Het was juist niet profetisch ('prophetiè:' = 

voorspellend), want in de tijd dat de Beatles 

opkwamen dacht men dat de rage wel snel 

over zou gaan. Achteraf blijkt dat ze zo'n 

impact hadden dat ze de hele popmuziek 

hebben veranderd. 

Niet D De recensies zijn niet creatief te noemen. 

25. 1 Wel 

Zoals al eerder besproken, werd er weinig 

aandacht aan de Beatles besteed en als er wel 

over hen werd geschreven dan was dit zo kort 

mogelijk en minachtend ('sneer'= bespotten). 

Dit verwijst terug naar 'this kind of 'music" (alinea 1), 

de muziek van de Beatles die geacht werd wel weer 

over te gaan. 

2 Wel 

Ook dit verwijst naar de muziek van 'the Beatles' 

(alinea 2, 2e zin). Hier schreef The New York Times niet 

over, omdat het in hun ogen geen muziek was. 

3 Wel 

Dit is de mening van Theodore Strongin over de vocale 

kwaliteit van de groep (alinea 3). 

4 Niet 

Dit gaat niet over de zang of muziek van de Beatles, 

maar over de mannen zelf: 'the group's members 

themselves were not without charm'. 

26. (muziek) recensenten/ journalisten/ critici/ reviewers 

Alinea 2, 3 en 4 gaan over de meningen van critici. 

Alinea 5 begint dan met 'Cultural arbiters weren't 

the only serieus people to weigh in'. De woorden 

'not the only' betekenen dus dat de voorgenoemde 

mensen 'cultural arbiters' waren. Dit waren critici (of 

recensenten of journalisten), dus met cultural arbiters 

(culturele scheidsrechters) worden critici bedoeld. 

27.C 

Een onderzoeker genaamd A.J.W. Taylor liet een groep 

fans na een concert ('in the wake of the group's 

appearance' = in het kielzog van het verschijnen van 

de groep) een aantal psychologische tests doen. Zijn 

geruststellende ('reassuringly') bevindingen waren 

dat er eigenlijk niks mis was met de mensen die hij 

had onderzocht: 'there was no evidence ... that 

the enthusiasts were hysterics, and there was no 

supporting clinical evidence for thinking the fans 

suffered from neuroticism'. 

Niet A De fans zijn onderzocht maar er kwamen juist 

geen mentale afwijkingen uit het onderzoek 

(zie C). 

Niet B Het ging niet om therapiesessies. De fans 

moesten alleen wat testen ondergaan (zie C). 

Niet D De fans zijn niet behandeld ('treated'). Er was 

in de eerste plaats niets mis met ze. Ze zijn 

alleen onderzocht om klinisch vast te kunnen 

stellen of er iets met ze aan de hand was (zie 

C). 

Niet E 'Unwittingly' (=onwetend) zou betekenen 

dat de fans zelf niet wisten dat ze onderzocht 

werden. Er zijn nergens in de tekst 

aanwijzingen dat de fans niet wisten dat ze 

getest werden. 

Tekst 7 
Airlines see big potential in 
Wi-Fi 

Oriëntatie vooraf 

De titel geeft een duidelijk idee van het onderwerp 

van de tekst. Luchtvaartmaatschappijen zien groot 

potentieel in Wi-Fi. Naast de tekst staat een foto van 

een stewardess aan het werk. Ze heeft een dienblad 

vast en is bezig om de passagiers van drinken te 

voorzien. Ondertussen lacht ze vriendelijk. De tekst 

komt uit de International Herald Tribune {2013), die 

inmiddels is omgedoopt tot The International New York 

Times, de globale editie van The New York Times die 

zaken in een mondiaal perspectief wil zetten. 

Inhoud van de tekst 

Vele stewards en stewardessen hebben af en toe de 

behoefte om er mee te stoppen; het zijn duizendpoten 

die tien dingen tegelijkertijd moeten kunnen. En er 

blijven nieuwe taken bijkomen. Wifiverbinding aan 

boord zorgt ervoor dat passagiers tijdens de vluchten 

nog veel meer kunnen kopen dan al het geval was. 

Zouden de stewards en stewardessen daar blij mee 

zijn? 

Uitwerking van de vragen 

28.A 

Alinea 1 beschrijft het voorbeeld van een overwerkte 

steward, Steven Slater, die na zijn laatste vlucht 

via de speakers aan alle passagiers liet weten dat 

hij er helemaal klaar mee was en er vlug met de 

noodglijbaan tussenuit kneep. Dit is een fenomeen 

geworden en vele ongelukkige ('unhappy') stewards en 

stewardessen zouden graag hetzelfde doen ('pulling a 

Slater'); Ook zij zijn overwerkt want stewardess zijn is 

een veeleisend ('demanding') beroep. 



Niet B Er wordt niet gesproken over de competentie 

van de stewards of stewardessen, alleen over 

het feit dat ze zoveel druk voelen dat ze er 

graag tussenuit zouden knijpen (zie A). 

Niet C Er wordt niet gezegd dat men op stewards of 

stewardessen neerkijkt ('look down upon'), 

alleen over het feit dat ze zoveel druk voelen 

dat ze er graag tussenuit zouden knijpen (zie 

A). 

Niet D Er wordt niet gesproken over een gebrek aan 

medische steun ('medica! support'), alleen 

over het feit dat stewards en stewardessen 

zoveel druk voelen dat ze er graag tussenuit 

zouden knijpen (zie A). 

29.A 

De tekst heeft het over 'the rapid expansion (= 

uitbreiding) of Wi-Fi on airplanes', dus steeds meer 

luchtvaartmaatschappijen voorzien ('provide') 

vliegtuigen van Wi-Fi. Er wordt echter maar weinig 

aan verdiend ('scant revenue' = minimale opbrengst) 

omdat slechts een beperkt aantal passagiers bereid is 

om te betalen ('fork out'= geld neertellen) voor Wi-Fi 

service. 

Niet B In de tekst wordt niet gesproken over 

veiligheid of over stijgen en landen. Het gaat 

erom dat mensen niet willen betalen voor Wi

Fi (zie A). 

Niet C De tekst geeft alleen aan dat weinig passagiers 

bereid zijn om te betalen voor Wi-Fi (zie A). Er 

wordt niets gezegd over de prijs die passagiers 

voor Wi-Fi moeten betalen en of deze redelijk 

('reasonable') is of niet. 

30. Ze kunnen (via Wi-Fi) (meer) producten/diensten 

verkopen./ Ze kunnen er geld mee verdienen. 

In alinea 4 wordt duidelijk dat het de 

luchtvaartmaatschappijen erom gaat zoveel 

mogelijk te verkopen. Een goede en vooral ook 

snelle internetverbinding biedt mogelijkheden 

('opportunities') om meer te verkopen aan de 

passagiers ('to sell more things to the customers'). 

Luchtvaartmaatschappijen zijn zelfs in grote mate 

afhankelijk van deze inkomsten naast de opbrengsten 

van de tickets zelf: 'Airlines depend mightily on the 

revenu(= opbrengst) raised by selling and marketing 

things other than the basic fare'. 

31. B 

Al in de introductie zet de tekst uiteen dat stewards 

en stewardessen een veel te hoge werkdruk hebben. 

In alinea 5 stelt de auteur de vraag 'hoe zit dat dan 

met de overwerkte stewardessen?' Als een snellere 

en betere internetverbinding in vliegtuigen betekent 

dat passagiers nog meer kunnen kopen, wordt dus 

van stewardessen verwacht dat zij zich aanpassen 

aan de nieuwe mogelijkheden aan boord. Dus 

cabinepersoneel ('cabin crew') wacht een nog grotere 

belasting ('burden'). 

Niet A Het vermindert ('reduces') juist niet de 

werkdruk. Er komt juist werkdruk bij (zie B). 

Niet C In alinea 4 werd vastgesteld dat passagiers 

nauwelijks bereid zijn om te betalen voor 

internet aan boord van een vliegtuig. 

Toch ontwikkelt het aanbod in snelle 

internetverbindingen aan boord van 

vliegtuigen zich snel. Deze groei wordt 

gedreven door de mogelijkheid voor 

luchtvaartmaatschappijen om meer 

bijproducten aan de passagiers te kunnen 

verkopen en zo dus meer geld te verdienen. 

Niet D De tekst geeft niet aan dat er grote financiële 

risico's zitten aan internetverbindingen aan 

boord van vliegtuigen. Het klopt dat in alinea 

4 wordt aangegeven dat de kosten van de 

installatie van internet aan boord niet worden 

gedekt door de opbrengsten van het aantal 

passagiers dat hier gebruik van wil maken ('no 

one has ... for Internet service'). Maar deze 

kosten worden blijkbaar wél gedekt door de 

opbrengsten van de verkoop van bijproducten. 

Luchtvaartmaatschappijen zijn afhankelijk 

van deze bijverkoop van producten ('Airlines 

depend mightily ... the basic fare' (alinea 5)). 

Tekst 8 
Genetic engineering 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje bij de tekst laat de kaft van een boek zien: 

Me Talk Pretty One Day door David Sedaris. De tekst 

boven het artikel geeft aan dat het gaat om het begin 

van een verhaal uit dit autobiografische boek. Het boek 

gaat dus over de auteur zelf en bestaat uit meerdere 

verhalen. We hebben nog te weinig informatie om te 

weten wat de titel precies betekent, behalve dat het 

iets te maken heeft met de wens om ooit 'mooi' te 

praten. 

Inhoud van de tekst 

Sedaris vertelt over zijn vader en hoe handig die was; 

hij kon alles maken en repareren. Toch bleef hij niet 

graag staan kijken als zijn vader aan het werk was. Wat 

schuilt daarachter? Waarom, als hij zelfs denkt dat zijn 

vader een groot uitvinder had kunnen worden, bleef 

Sedaris dan toch het liefst uit de buurt van zijn vader 

als die aan het werk was? 



havo 2017 - le tijdvak 

Uitwerking van de vragen 

32.1 Niet 

Sedaris zegt het volgende over zijn vader: 'My father 

always struck me as the sart of man who, under 

the right circumstances, might have invented the 

microwave oven or the transistor radio' (regels 

1-4). De woorden 'might have invented' geven aan 

dat dit misschien zo had kunnen zijn onder de juiste 

omstandigheden, maar dat dit niet de realiteit was. 

2 Niet 

Het was David Sedaris zelf die had geleerd bij zijn 

vader uit de buurt te blijven als deze aan het werk was 

('learned to steer clear while he was werking') omdat 

zijn vader ellenlange verklaringen ('interminable 

explanation') gaf van hoe dingen in elkaar zaten. Voor 

David was dit saai en funest voor de verbeelding. 

'Faced with an exciting question, science tended to 

provide the dullest possible answer', dus als er een 

spannend vraagstuk was dan werd deze spanning 

door een wetenschappelijke verklaring meteen teniet 

gedaan. Sedaris koos er daarom voor om bij zijn 

vader uit de buurt te blijven en aan de magie van zijn 

verbeelding vast te blijven houden. 

3 Wel 

De woorden '".by an interminable explanation 

of how things were put together' geven aan dat 

Davids vader erg zijn best deed om zijn kinderen te 

enthousiasmeren door ze te betrekken bij wat hij aan 

het doen was en hen uit te leggen hoe dingen precies 

werken. 

4 Niet 

Er wordt nergens in de tekst gezegd hoe de vader 

aankeek tegen de verklaringen van de zoon, alleen 

andersom, hoe de zoon tegen de verklaringen van zijn 

vader aankeek (zie 2). 

5 Niet 

Er wordt niet gesproken over de relatie tussen vader 

en moeder. Er wordt alleen aangegeven dat het Sedaris 

verbaast dat hij en zijn broers en/of zussen zo weinig 

op hun vader leken als het ging om interesses en de 

kijk op wetenschap en techniek ('To me, the greatest 

mystery of science continues to be that a man could 

father six children who shared absolutely none of his 

interests' (regels 30-31). De kinderen konden beter uit 

de voeten met de interesses en de korte en simpele 

antwoorden van hun moeder ('We certainly expressed 

".the*&@#$% antenna." (regels 31-35)). 

6 Niet 

David Sedaris geeft aan dat hij een keer op het kantoor 

van zijn vader is wezen kijken. Hij zegt niet dat zijn 

vader te druk in gesprek was met collega's. De reden 

dat Sedaris over dit bezoek vertelt is om aan te geven 

dat hij na zijn bezoek gerustgesteld ('comforted' (regel 

36)) was door de gedachte dat zijn vader nog wel 

ergens aanspraak had ('at least there he had a few 

people he could talk to' (regel 36)), aangezien thuis 

niemand zijn interesses deelde en het liefst de benen 

nam als hij begon te vertellen. 

33. c 

Het wordt in de tekst erg duidelijk dat Sedaris en 

zijn vader elkaar niet begrijpen ('incomprehension' = 

onbegrip). Hij geeft veel voorbeelden waaruit blijkt 

dat ze heel anders in het leven staan. Hij vat dit samen 

in de zin: 'To me, the greatest mystery of science 

continues to be that a man could father six children 

who shared absolutely none of his interests' (regels 

30-31). 

Niet A Er wordt nergens goedkeuring ('approval') 

geuit. David Sedaris kan zich niet in zijn vaders 

interesses verplaatsen (zie C) en hoe zijn vader 

naar hem kijkt wordt niet duidelijk uit de tekst 

aangezien het vanuit het perspectief van David 

geschreven is. 

Niet B Er is geen sprake van afgunst ('envy'). Als 

David zijn vader mijdde dan was dit uit angst 

voor pure verveling omdat hij de verhalen van 

zijn vader erg saai vond. Hij was niet jaloers op 

zijn vader. Hij had wel het beste met hem voor, 

zoals blijkt uit regels 35-36 waarin hij aangeeft 

dat hij gerustgesteld is door het feit dat zijn 

vader gelukkig nog wel mensen heeft om mee 

te praten. 

Niet D Er is geen sprake van onverschilligheid 

('indifference'= onverschillig). Zoals hierboven 

genoemd had David wel het beste met zijn 

vader voor. Hij was gerustgesteld dat zijn vader 

aanspraak had: 'I once visited ". could talk to' 

(regels 35-36). 

Niet E Hoewel David vast wel eens geïrriteerd zal zijn 

geweest als zijn vader weer eens een ellenlang 

verhaal afstak, wordt dit niet expliciet 

genoemd. Uit de tekst komt vooral naar voren 

dat David en zijn vader een compleet andere 

kijk op de wereld hebben. Ze begrijpen elkaar 

niet goed (zie C). 

34.B 

Met de zin 'lans might charge the air, but they feil 

flat when it carne to charging the imagination' (regels 

12-13) gebruikt Sedaris figuurlijke taal. De verbeelding 

wordt niet letterlijk opgeladen door ionen. Sedaris 

gebruikt deze beeldspraak om te beschrijven dat een 

wetenschappelijke uitleg bij hem de magie van de 

verbeelding doet verdwijnen. Als je weet wat ionen 

zijn en dat zij de lucht kunnen laden, dan kun je zelf 

geen invulling meer geven aan bepaalde fenomenen, 

dus hoewel ionen letterlijk de lucht kunnen laden, 

verplettert deze wetenschap de verbeelding. 



Niet A Dit is letterlijk het geval en dus geen 

beeldspraak. 

Niet C Dit is letterlijk waar. Hoewel de acteurs op 

duimformaat grote onzin zijn, is het letterlijk 

zo dat Sedaris er de voorkeur aan geeft 

om hierin te geloven en dus is het geen 

beeldspraak. 

Niet D Ook dit is letterlijk waar, het formaat van de 

afdruk was niet groter dan een bonnetje. 

35. To me (regel 30) 

In de zin 'To me, the greatest mystery of science 

continues to be that a man could father six children 

who shared absolutely none of his interests' geeft 

Sedaris aan dat hij niet begrijpt dat hij en zijn broers 

en/ of zussen blijkbaar zo weinig genen van zijn vader 

hebben gekregen dat ze absoluut niet op hem lijken als 

het gaat om interesses. Deze genetische constructie 

('genetic engineering') is een groot mysterie. 

Tekst 9 
Kent anti-bullying co-ordinator 

Oriëntatie vooraf 

Het eerste wat je ziet is het logo van Project Sa lus. 

Er worden bedragen genoemd en een aantal uren, 

evenals de woorden part-time, full-time, flexible 

werking en second ment(= detachering). Het gaat hier 

blijkbaar om een baan, een vacature dus. 

Inhoud van de tekst 

De vacature van Project Sa lus geeft aan wat ze zoeken 

in de nieuwe werknemer, wie ze zelf zijn en wat ze 

te bieden hebben. Zoals het een duidelijke vacature 

betaamt, zijn de contactpersonen onderaan genoemd 

evenals de datum waarop de vacature sluit. Eens kijken 

wat ze precies te bieden hebben! 

Uitwerking van de vragen 

36. 1 Onjuist 

Uit de vacature blijkt dat de nieuwe werknemer 

vooral contact zal hebben met schoolhoofden en top 

managers. 'Have you got the professional credibility 

to support and challenge head teachers and senior 

managers.".' Er zal dus weinig direct contact met de 

leerlingen zijn. 

2 Onjuist 

De vacature geeft aan dat de nieuwe werknemer 

provinciebreed ('Location: Coun�wide') ingezet zal 

worden. 

3 Onjuist 

De baan loopt in ieder geval tot komende juni. Daarna 

is het afhankelijk van financiering: 'Fixed term until 

next June, extension subject to continued funding.' 

4 Juist 

'You wilt be committed (=toegewijd) to sharing best 

practice and demonstrate the skills and capabilities 

required to keep the profile of anti-bullying high.' Het 

delen van je ervaring wordt dus vereist. 

Tekst 10 
The language of 2moro 

Oriëntatie vooraf 

In de titel zien we iets ongebruikelijks voor een tekst 

uit The Daily Te/egraph {2010), één van de grootste en 

meest gelezen serieuze kranten van Groot Brittannië: 

er wordt chartaal gebruikt. In plaats van tomorrow 

staat er 2moro. De complete titel suggereert dat de 

tekst zal gaan over de taal van morgen. Zou chartaal 

dan echt de toekomst zijn? 

Inhoud van de tekst 

Door de komst van het internet worden verreweg de 

meeste teksten niet meer proefgelezen of verbeterd 

maar meteen de wereld ingestuurd. Volgens de 

tekst lopen traditionele spellingswijzes hierdoor het 

gevaar te verdwijnen als de kortere en makkelijkere 

internetversies hun intrede doen in reguliere 

publicaties. Is dit een slechte ontwikkeling? 

Uitwerking van de vragen 

37.1 e 

Volgens professor Crystal worden door de opkomst 

van blogs en chatrooms teksten voor het eerst niet 

meer proefgelezen en verbeterd voordat ze de wijde 

wereld ingestuurd worden (' ... tor the first ... of Wales, 

Banger' (alinea 2)). De woorden 'As a result' geven 

duidelijk aan dat we op zoek zijn naar een resultaat van 

deze ontwikkeling. Dat resultaat geeft antwoord e: als 

schrijvers een woord anders schrijven, maar dit wordt 

niet gecontroleerd of verbeterd, dan kan deze andere 

versie overgenomen worden door anderen en in het 

reguliere taalgebruik worden opgenomen. 

2 a 

In alinea 3 legt professor Crystal uit dat de meeste 

spellingsregels eigenlijk niet relevant zijn. Ze zijn niet 

van belang om het woord in kwestie te begrijpen: 

"The vast majority of spelling rules in English 

are irrelevant,' he said. 'They don't stop you 

understanding the word in question'. Wat hij dus 
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uitlegt is dat er in veel gevallen geen relatie is tussen 

spelling en betekenis, dus antwoord a. 

3 d 

Professor Crystal benadrukt nog dat gebruik van 

correcte, reguliere spelling nog steeds de manier is om 

te laten zien dat je goed bent opgeleid en dat correcte 

spelling heel belangrijk is als je bepaalde banen 

ambieert. Dit betekent dat we niet moeten stoppen 

met het aanleren van de traditionele spelling, omdat 

dit de kansen op de arbeidsmarkt zou verkleinen. 

Tekst 11 
England shirt controversy 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel komt uit Private Eye {2014), een satirisch 

tijdschrift uit het Verenigd Koninkrijk. Het gaat hier · 

om een korte tekst met een plaatje en een duidelijke 

titel. Blijkbaar veroorzaakt een Engels voetbal T-shirt 

controversie. De foto laat waarschijnlijk het T-shirt in 

kwestie zien, maar wat is er dan zo controversieel aan 

dit T-shirt? 

Inhoud van de tekst 

Als we naar de tekst zelf kijken vallen meteen twee 

bedragen op: f60 en f90. Daarbij zien we dat deze 

bedragen horen bij stadionshirts ("Stadium' tops retail 

at f60') en wedstrijdshirts ('match tops as worn by the 

players cost f90'). Zou daar dan de controversie uit de 

titel over gaan? 

·Uitwerking van de vragen 

38.D 

De auteur van dit artikel vindt dat Nike, door zowel een 

'stadion' T-shirt en een 'wedstrijd' T-shirt in omloop 

te brengen en ook nog met sterk afwijkende (woeker) 

prijzen, een verschil in status creëert ('effectively 

branding those buying the cheaper versions second 

class citizens'). De verklaring die Nike geeft voor 

het prijsverschil zit in de koeltechnologie ('cooling 

technology') die wel in het wedstrijdshirt zit, maar 

niet in het stadionshirt. Deze koeltechnologie is voor 

toeschouwers niet noodzakelijk ('unnecessary'), aldus 

Nike. Toeschouwers zijn immers niet actief aan het 

sporten tijdens een wedstrijd. 

Niet A De woorden 'spectators' (toeschouwers) en 

'fans' zijn synoniemen. Met beide wordt het 

publiek bedoeld. 'Appreciated among' klopt 

hier niet, want dan zouden fans de shirts 

waarderen ('appreciated') maar dit heeft niets 

te maken met de zin die volgt '".but surely 

fans sweat in just the same way?' 

Niet B Er wordt niet gezegd dat de koeltechniek 

gefinancierd wordt door toeschouwers. Dit 

heeft ook niks te maken met de vraag die 

volgt: '".but surely fans sweat in just the same 

way?' 

Niet C Het gaat er juist om dat toeschouwers de 

koeltechnologie niet nodig hebben (zie D). 

39.D 

Laat staan dat deze onmisbaar ('indispensible') 

zou zijn. 

De auteur van de tekst geeft aan dat hij vindt dat 

Nike geen goede reden heeft om twee verschillende, 

zeer prijzige T-shirts op de markt te brengen die ook 

nog eens zo veel verschillen in prijs; dit is dus niet 

verdedigbaar ('justifiable') richting de fans volgens 

de auteur. Hij vindt het afzetterij ('profiteering'). Wat 

betreft de prijs ('On the question of price'), als deze 

wordt afgezet tegen het loon van de Indonesische 

werklieden die shirts maken (30 cent per uur), dan is 

de hoge prijs die Nike vraagt nog minder verdedigbaar 

('even less justifiable'). 

Niet A Het weggelaten woord verwijst hier naar 

'profiteering' (afzetterij). Dat heeft niks te 

maken met exclusiviteit, het gaat om de vraag 

of die afzetterij verdedigbaar is (zie D). 

Niet B In dit artikel trekt de auteur de uitleg die 

Niet C 

Nike geeft voor de dure T-shirts - en de 

prijsverschillen tussen die T-shirts - sterk in 

twijfel (zie D). Hij vindt dat de fans worden 

afgezet. Hoewel het afzetten van lndonesche 

werklieden zeker als immoreel beschouwd kan 

worden, gaat het hier om het totaalplaatje van 

afzetterij: 'even less' betekent namelijk dat 

het relatie houdt met het eerder genoemde 

(afzetterij en uitsluiten van fans). 

De auteur is behoorlijk sarcastisch en negatief 

over de prijzen van de shirts. In het gat moet 

dus een woord komen met een negatieve 

connotatie (zie D). 'Interessant' is nogal 

positief. Bovendien is het blijkbaar interessant 

genoeg om er een artikel over te schrijven. 

Niet E De auteur is behoorlijk sarcastisch en negatief 

over de prijzen van de shirts. In het gat moet 

dus een woord komen met een negatieve 

connotatie (zie D). Het woord in het gat 

verwijst naar afzetterij, dus 'praktisch' is hier 

onlogisch. 

Tekst 12 
Chernobyl 

Oriëntatie vooraf 

Het artikel heet Chernobyl, alom bekend om de 

kernramp die daar heeft plaatsgevonden in 1986 toen 



een kernreactor ontplofte. Het begint met 'SIR' en 

wordt afgesloten met een naam. Het gaat dus om een 

ingezonden brief. Wat zou deze professor te vertellen 

hebben over Tsjernobyl? 

Het is een artikel uit The Economist (2014), een grote 

Britse krant met een duidelijke (politiek liberale) 

mening. 

Inhoud van de tekst 

Deze brief is een reactie op een eerder geplaatste 

boekrecensie. In de eerste alinea wordt uitgelegd 

wat er in die recensie te lezen was: in Tsjernobyl is de 

invloed van de mens op de aarde het meest schrijnend. 

Hier is iedereen het wel mee eens, toch? 

Uitwerking van de vragen 

40.B 

In de eerste alinea wordt gezegd dat Tsjernobyl het 

schrijnende toppunt is van de invloed die de mens 

heeft op het aardoppervlak ("it is at Chernobyl ". 

that man's influence on the earth's surface is at its 

most poignant'). Alinea 2 begint met 'Actually .. .'. Dit 

duidt een tegenstelling aan. En jawel, Bondy legt uit 

dat bedreigde diersoorten ('endangered species') in 

de ruimte rond Tsjernobyl waar geen mensen mogen 

komen ('the exclusion zone') een divers leefgebied 

hebben gevonden en zich daar juist weer hersteld 

hebben ('re-established'). 

Niet A Alinea 2 verduidelijkt ('clarify') niet wat 

in alinea 1 is gezegd. Het gaat om een 

tegenstelling {zie B). 

Niet C Alinea 2 weidt niet uit over ('expand on') 

wat in alinea 1 is gezegd. Het gaat om een 

tegenstelling {zie B). 

Niet D Alinea 2 licht niet verder toe ('illustrate') 

wat er in alinea 1 is gezegd. Het gaat om een 

tegenstelling (zie B). 

Niet E Alinea 2 onderbouwt ('support') niet wat 

er in alinea 1 is gezegd. Het gaat om een 

tegenstelling (zie B). 

41. (There is much) emotional hyperbole (around) (alinea 3) 

Een hyperbool is overdrijving: het vergroten van een 

realiteit om emoties of meningen extra nadruk geven. 

De zin 'Here radiation has left the land flat and bleak 

tor miles, triggering mutations in flora and fauna and 

leaving everything ill' (alinea 1) is hier een voorbeeld 

van. Volgens de auteur van dit artikel is het landschap 

rond Tsjernobyl helemaal niet zo kaal en ziek. Maar, 

door het te overdrijven kunnen wel bepaalde emoties 

worden opgewekt ( 'emotional hyperbole') en dat is 

waarschijnlijk ook wat T im Dee, de auteur van het boek 

Four Fie/ds voor ogen stond. 

42.Nee 

Stephen Bondy geeft puur zijn kijk op de beschrijving 

van Tsjernobyl, maar gaat verder niet in op het boek 

zelf. 

Tekst 13 

The internet is braken 

Oriëntatie vooraf 

Een lange tekst, maar er staat boven de tekst 

geschreven dat je eerst de vraag moet lezen voordat je 

de tekst induikt. Zo weet je waar je naar moet zoeken 

en dat scheelt een hoop tijd! 

De titel geeft aan dat het internet gebrekkig is, en dat 

we niet meer zonder kunnen. Het plaatje laat een 

warboel van computertaal zien met daarin het woord 

VIRUS. Dit plaatje ondersteunt de titel. Het artikel komt 

van spectator.co.uk (2014), een Engels tijdschrijft dat 

zichzelf profileert als onafhankelijk en divers. 

Inhoud van de tekst 

Het internet blijft in gebreke: het is onbetrouwbaar en 

een feest voor hackers. Is dit een probleem dat nog 

opgelost kan worden? 

Uitwerking van de vraag 

43. (Ja, alinea) 4 

Alinea 4 legt uit dat de systemen waar we nu op 

vertrouwen te veel met elkaar verweven zijn en te 

afhankelijk zijn van snelheid 'too interwoven and 

too dependent on speed' om nog over te stappen 

op veiligere, maar langzamere instrumenten ('to 

revert to safer, slower channels'). Omdat wij voor alle 

oplossingen ons heil hebben gezocht bij het internet 

('In the ruling fever tor web-based solutions') hebben 

wij een belangrijk deel van ons leven overgedragen 

aan een technologie die de meeste mensen 

nauwelijks begrijpen ('a technology most users barely 

understand') en waarbij de meesten geen idee hebben 

van het risico dat deze technologie met zich meebrengt 

('with no conception of the risks it carries'). 


