
Tekst 1 

The jet set 

Orientatie vooraf 

De titel van de tekst 'The Jet Set' verwijst naar een 

internationale groep rijke mensen die per vliegtuig 

de hele wereld over reisden voor luxe feestjes. Deze 

mensen hadden veel geld en keken niet naar kosten 

als het ging om vermaak, kleding of accessoires. De 

oorspronkelijke betekenis van de term raakte in verval 

toen reizen per jet (straalvliegtuig) voor steeds meer 

mensen betaalbaar werd, maar de term is blijven 

hangen voor rijke mensen die met geld smijten. Op de 

foto staat een hond met een tas op zijn rug. Wat zou 

deze hond met de jet set te maken hebben? 

De tekst komt uit Best Friend Magazine {2015), een 

tijdschrift over (huis)dieren voor dierenliefhebbers. Het 

wordt uitgegeven door de Best Friends Animal Society 

die als doel heeft om zoveel mogelijk dierenlevens te 

redden. 

Uitwerking van de vragen 

1. We already (eerste zin) 

Dat de honden van Best Friends Animal Sanctuary 

al opvielen wordt duidelijk uit 'turn heads'. Deze 

uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven dat 

iemand dermate interessant, aantrekkelijk of 

ongewoon is, dat mensen 'het hoofd draaien' om te 

kunnen blijven kijken. lemand valt dus op. In dit geval 

geldt dat voor de honden. 

2. c 

Het gaat hier om een woordspeling. Een 

'spokesperson' is een woordvoerder of zegsman. Een 

hond kan niet letterlijk het woord voeren, maar uit de 

tekst wordt duidelijk dat de honden uit de Best Friends 

Animal Sanctuary reclame maken voor Ruffwear, 

een bedrijf dat luxe accesoires maakt voor honden. 

Honden die geadopteerd warden via Ruffwear warden 

volledig betaald door Ruffwear, evenals hun reis 

('including travel fees'), zelfs als dit per vliegtuig is (dat 

verklaart de titel), en ze warden voorzien van allerlei 

accessoires: 'Jetsetting dogs will go home sporting 

(pronken met) stylish Ruffwear collars (halsbanden) 

and leashes (riemen)'. Zo maken de honden gelijk 

reclame voor Ruffwear. 

Niet A Het gaat hier niet om de functie van het 

woord (kernbegrip), maar om de betekenis 

van het woord in de context. Aanhalingstekens 

warden vaak gebruikt om aan te geven 

dat een woord speciaal is op een bepaalde 

manier, bijvoorbeeld omdat juist het 

tegenovergestelde wordt bedoeld, of zoals 

hier omdat het woord eigenlijk niet bestaat, 

maar wel goed weergeeft wat de auteur wil 

zeggen. 

Niet B Het gaat nog steeds om dezelfde honden (zie 

C). Het gaat dan ook niet om een specifiek 

voorbeeld. 

Tekst 2 

Storm reports 

Orientatie vooraf 

Deze tekst komt uit de Daily Telegraph {2013), een 

van de grootste en meest gelezen kranten van Groot

Brittannie. De tekst bestaat uit vier ingezonden 

brieven. De titel van de tekst 'Storm reports' geeft aan 

dat het in deze brieven waarschijnlijk zal gaan over 

storm. 

Uitwerking van de vraag 

3. 1 - e Expensive Hyperbole = dure overdrijving 

Uit de brief van Craig Peters blijkt dat mensen 

gewaarschuwd waren om thuis te blijven in verband 

met hevige storm, maar dat het met die storm wel 

meeviel ('a damp squid' = een teleurstelling, minder 

indrukwekkend dan verwacht). Craig Peters wijst op 

de verliezen die bedrijven hebben geleden door het 

wegblijven ('absenteeism') van het personeel: 'I can't 

help wondering how much absenteeism as a result 

of this widespread panic has cost Britain's businesses 

and the economy'. Hij maakt duidelijk dat hij de 

waarschuwing voor de storm behoorlijk overdreven 

vond ('completely over-dramatised'). 

2 - a Better Safe than Sorry= liever voorkomen don 

genezen 

Rica Hare geeft aan dat ze het niet eens is met het 

idee dat de voorzorgsmaatregelen overdreven waren: 

'I don't agree that it was "overkill" to think that 

extreme care might have been needed'. Ze vond de 

waarschuwingen noodzakelijk ('So warnings were 

necessary') omdat het weer onvoorspelbaar is. 

3 - c Cutting Corners on Maintenance= besnoeien, 

beknibbelen op onderhoud 

Peter Maynard begrijpt de keuze om geen treinen te 

laten rijden gedurende de storm, maar vindt dat de 

problemen na de storm voorkomen hadden kunnen 

warden als er goed onderhoud was gepleegd: 'the 

problems of fallen trees on the line would have been 

almost non-existent (niet-bestaand) had Network Rail 

kept trackside growth (begroeiing naast het spoor) in 

check (in toom)'. 



4 - b Business as Usual = zaken zoals gewoon/ijk I de 

orde van de dag; Ken Jones schrijft maar een zin 

Ondanks de onheilspellende waarschuwingen over het 

weer ('dire weather warnings') werd de krant gewoon 

om half 7 bezorgd ('delivered'). 

Tekst 3 
Virtual danger 

Orientatie vooraf 

Dit artikel komt van washingtonpost.com (2015), 

de grootste en oudste krant in Washington D.C., de 

politieke hoofdstad van Amerika. Dit is wederom een 

i�gezonden brief met onder de naam van de schrijver 

de functie die hij bekleedt Dat is opvallend, want dit 

staat er lang niet altijd bij. Waarom is dit relevant? 

Uitwerking van de vragen 

4. A 

Rich Taylor geeft aan dat hij het eens is met de 

waarschuwing in het artikel 'Unacceptable Carnage' 

dat blijkbaar eerder is verschenen in de Washington 

Post en waarin wordt gewaarschuwd dat de aandacht 

wordt afgeleid ('distracting attention') van wat er 

ten grondslag ligt ('root cause') aan het geweld 

veroorzaakt door vuurwapens ('carnage'= slachting). 

Taylor vindt deze waarschuwing terecht ('rightfully 

warned'). Het artikel is daarom lovenswaardig 

('commendable'). Maar hij vindt het artikel 

onvolmaakt ('flawed') omdat ook videospellen worden 

aangehaald als oorzaak van geweld, hoewel deze 

aanname een vaak aangehaalde mythe is ('well-worn 

myth), maar niet op waarheid berust volgens Taylor. 

5. Een antwoord met de volgende strekking: 

Hij werkt voor I verdedigt de belangen van de game

industrie I the Entertainment Software Association of 

financieel belang I geld 

Onder zijn naam staat de functie van de schrijver. Hij is 

'Senior Vice-President of Communications and Industry 

Affairs for the Entertainment Software Association'. 

Hij werkt dus in de branche die computerspelletjes 

ontwikkelt en verkoopt. Hier verdient hij zijn geld mee. 

Als mensen denken dat computerspellen geweld met 

wapens stimuleren dan is dat slecht voor het imago 

van de spellen en dat is dan weer een risico voor de 

verkoop van de spellen. Taylor heeft er dus alle belang 

bij dat computerspellen niet worden geassocieerd met 

geweld in 'het echte leven'. 

Tekst 4 
A dilemma of horns 

Orientatie vooraf 

De titel van deze tekst luidt 'A dilemma of horns'. 

Het plaatje bij de tekst is een verbodsbord met een 

neushoorn waarvan de hoorn is afgehakt. De tekst bij 

het plaatje 'stop rhino poaching' betekent 'stop het 

stropen van neushoorns'. De tekst zal dus gaan over 

het stropen van neushoorns om hun hoorns, maar wat 

is het dilemma? Het artikel komt uit The Economist 

(2015}, een grote Britse krant met een duidelijke 

(politiek liberale) mening. 

Uitwerking van de vragen 

Niet B Er wordt nergens in de tekst aangegeven dat 6. B 

de tekst controversieel is ('controversial'). 

Er wordt zelfs gesproken over het feit dat de 

tekst een veelgebruikte mythe ('well-worn 

myth') aanhaalt die volgens Taylor niet op 

waarheid berust. Dat het artikel moedig zou 

zijn ('courageous') blijkt ook nergens uit. 

Niet C Taylor vindt de tekst niet vooral onredelijk of 

irrationeel ('mostly irrational'). Hij begint zijn 

brief juist met uitleggen waarom hij het eens 

is met het artikel. Of hij het artikel interessant 

vindt wordt niet gezegd. 

Niet D Taylor geeft juist aan dat hij het belangrijk 

vindt dat er aandacht is voor de oorzaken van 

wapengeweld en dat de aandacht daar niet 

van wordt afgeleid (zie A). Hij is het eens met 

het artikel en vindt het dus juist relevant en 

niet irrelevant ('irrelevant'). Hij zegt niet direct 

of hij het overtuigend ('convincing') vindt, 

maar hij geeft wel aan dat het artikel wat 

steken laat vallen (zie A). 

De eerste zin geeft al aan dat het stropen van 

neushoorns ('poaching rhinos') een gruwelijke affaire 

('grisly business') is. Vervolgens wordt uitgelegd hoe 

dat stropen meestal in zijn werk gaat: een dier wordt 

niet eerst gedood, maar verdoofd waarna zijn hoorn 

wordt afgehakt. Het dier lijdt tot zijn dood ('The beast 

usually dies of blood loss or suffocation (verstikking) 

within hours'). Stropers gaan dus op gruwelijke wijze 

('gruesome') te werk. 

Niet A Er wordt in alinea 1 nergens gesproken over 

boetes ('fines') voor kopers van de hoorns. 

Er wordt a Ileen gezegd dat het stropen van 

neushoorns veel geld opbrengt ('the work is 

lucrative'). 

Niet C De reden dat stropers de neushoorns niet 

afschieten maar liever verdoven met een 

pijl ('prefer to use a tranquiliser dart') is dat 

ze niet de aandacht op het stropen willen 

vestigen door het geluid van een geweer 

('attract attention with gunfire'). 



Niet D Hoewel dit ongetwijfeld waar is, wordt 

in alinea 1 niet gespraken over hoeveel 

neushoorns er nag in het wild leven. 

7. Drie antwoorden met de volgende strekking: 

8. c 

het imago van het product I hoorn beschadigen 

I (een campagne voeren om mensen ervan te) 

overtuigen dat het gebruik van hoorn als medicijn 

wreed en I of zinloos is I uitleggen dat het niet 

werkt 

'In 2012 WildAid of San Francisco began 

campaigns (campagnes) to convince (overtuigen) 

Chinese and Vietnamese people that consuming 

ground (gemalen) rhino horn is a cruel (wreed) and 

ineffective way to relieve a hangover (een kater 

verminderen), break a fever (koorst verminderen), 

or heal disease (ziekte genezen)' 

hoorns vergiftigen I onbruikbaar maken I de RRP

methode gebruiken 

RRP maakt de hoorns giftig voor mensen terwijl 

de neushoorns nag leven, zodat de hoorns niet 

meer bruikbaar zijn voor handel en stropers de 

neushoorns hopelijk met rust laten. 'RRP drills 

(boort) two holes into a sedated (verdoofd) 

rhino's horn and pumps in a secret cocktail of 

toxins (gifstoffen) into its fibres (vezels). Consume 

powder from that horn and expect a migraine, 

nausea (misselijkheid), vomiting (overgeven), 

diarrhoea (diarree), or, after a big serving (portie), 

permanent twitching (zenuwtrekken) due to nerve 

damage (zenuwschade)' 

(synthetisch I goedkoper) (namaak)a/ternatief 

aanbieden /nep-hoorn verkopen 

Matthew Markus begint met het verkopen van een 

synthetische variant in de hoop dat deze goedkope 

variant snel de vraag naar de echte hoorns zal doen 

afnemen: 'selling synthetic rhino horn for $7,000 a 

kilo. This will undercut (ondermijnen) the market 

for the real stuff' 

In alinea 3 wordt de RRP-methode uitgelegd (zie oak 

vraag 7). In alinea 4 wordt vervolgens beschreven 

wat het effect is van het gebruik van deze methode. 

'Poacher incursions (invasies) dropped (daalden) 

from about two a month to just four in two years, 

with no losses (verliezen, schade).' Het lijkt dus een 

zeer effectieve methode te zijn aangezien het aantal 

stropers zo is afgenomen. 

Niet A Er wordt in alinea 5 niets gezegd over een 

beperkt ('limited') gebruik van de RRP

methode. Er wordt 1 specifiek voorbeeld 

aangehaald am de effectiviteit aan te tonen 

(zie C) 

Niet B Over de mate van de vraag naar deze methode 

wordt in alinea 5 niets gezegd. Er wordt 1 

voorbeeld aangehaald om de effectiviteit aan 

te tonen. 

Niet D Alinea 5 gaat niet in op de vraag of de 

RRP-methode moreel acceptabel ('morally 

acceptable') is. 

9. A 

Critical = kritisch; de auteur lijkt zich zorgen te maken 

over het toenemende aantal gestraopte neushoorns 

en beschrijft manieren waarop het tij gekeerd zou 

kunnen warden. Het lijkt voordehandliggend dat oak 

de overheid een bedreigde diersoort als de neushoorn 

wil beschermen. Eerder in de tekst werd aangegeven 

hoe effectief de RRP-methode is om stropen tegen te 

gaan (zie oak vraag 7 en 8). Maar de overheid omarmt 

deze manier niet. In de laatste alinea wordt duidelijk 

dat binnen de overheid van Zuid-Afrika veel stemmen 

opgaan om zelf geld te verdienen aan de verkoop van 

hoorns van neushoorns: 'Many South African officials 

(ambtenaren) want to see a legal trade (handel) 

in non-poached (niet gestroopte) horn, so that 

government stockpiles (voorraad) can be sold.' Als de 

overheid de RRP-methode toepast raken zij mogelijk 

een toekomstige bran van inkomsten kwijt. De laatste 

zin is dan oak een kritische noot naar de overheid toe: 

'It is perhaps telling (veelzeggend) that the South 

African government has not hired RRP.' 

Niet B playful = speels, luchtig; de auteur is serieus 

over dit onderwerp. Er spreken dan oak 

oprechte zorgen uit het artikel. 

Niet C reassuring= geruststellend; integendeel, de 

laatste zin geeft aan dat er een grate kans 

bestaat dat de overheid bewust niet kiest voor 

een bewezen effectieve manier om strapen 

tegen te gaan in het belang van hun eigen 

inkomsten uit de handel in hoorns. Dat is niet 

geruststellend omdat het aantal neushoorns 

dat per jaar wordt omgebracht daarmee zeker 

niet zal dalen. 

Niet D surprise= verbaasdheid; de auteur lijkt 

niet verbaasd, maar vindt het 'telling' 

(veelzeggend) dat de Zuid-Afrikaanse overheid 

inkomsten verkiest boven de bescherming van 

de neushoorn. 

Tekst 5 

Axis 

Orientatie vooraf 

Deze tekst van newyorker.com (2011) is het begin van 

een verhaal geschreven door Alice Monro. De titel 

'Axis' betekent as (of spil of draaier), maar waar draait 

het verhaal dan am? De foto is van de auteur. 



Uitwerking van de vragen 

10.1 Wei 

In alinea 1 wordt beschreven hoe Grace en Avie op de 

bus stonden te wachten die ze naar huis zou brengen. 

Ze gingen van de universiteit naar huis en hadden hun 

studieboeken mee. 'They were carrying large books 

with solemn (ernstig, plechtig) titles'. Maar thuis zou 

geen tijd zijn voor boeken: 'But once they got home 

they would probably not have time for such things.' 

2 Niet 

Er staat dat beide dames op weg naar huis waren en 

beide dames kwamen van de boerderij. 'Their labor 

(arbeid) as soon as they entered the house - or the 

barn (schuur) - belonged to their families.' Hier wordt 

beschreven hoe zij als plattelandsmeisjes zodra ze 

thuis waren moesten meedraaien op de boerderij met 

de rest van hun families. Er staat nergens dat zij uit 

dezelfde familie kwamen. 

3 Niet 

De tekst vertelt dat Grace en Avie konden studeren 

omdat ze een beurs hadden gewonnen: 'They were 

both majoring in (studeren als hoofdvak) history, 

having won scholarships (beurzen) enabling (mogelijk 

maken) them to do so.' Het lijkt er dus op dat de 

studietoelage ook daadwerkelijk naar de studie ging 

omdat ze het anders niet hadden kunnen betalen om 

te studeren. Wat hun kleding betreft, deze verried 

dat zij van arme of boerenafkomst waren en was dus 

juist niet modieus: 'Grace and Avie had not been 

approached (benaderd) by sororities (vrouwelijke 

studentenverenigingen) - one look at their winter 

coats was enough to tell you why.' 

4 Niet 

Er wordt nergens gezegd dat zij zich ergerden aan 

hun medestudenten. Er wordt a Ileen gezegd dat zij 

niet werden gevraagd om bij een vereniging te komen 

('Grace and Avie had not been approached (benaderd) 

by sororities (vrouwelijke studentenverenigingen) 

- one look at their winter coats was enough to tell 

you why'). Verder wordt er a Ileen nog gezegd dat zij 

om dezelfde reden aan de universiteit studeerden als 

hun vrouwelijke medestudenten: 'Like the sorority 

girls, they were enrolled (ingeschreven) here to find 

somebody to marry.' 

5 Niet 

Grace en Avie waren aantrekkelijk ('Fortunately, 

Grace and Avie were both attractive'). En mannelijke 

familieleden hadden grapjes gemaakt over het feit dat 

ze vast wel iemand aan de haak zouden slaan: 'Male 

members of both their families had joked that they 

ought to be able to nab (vangen) somebody.' Maar 

er wordt nergens over concrete huwelijksaanzoeken 

gesproken. 

11. D 

Er wordt heel duidelijk gezegd wat het doel was om 

te gaan studeren: 'Like the sorority girls, they were 

enrolled here to find somebody to marry'. 'They 

understood - everybody understood - that having 

any sort of job after graduation would be a defeat 

(nederlaag).' Het blijkt dus dat als je als vrouw in die 

tijd na de studie een baan kreeg, dit betekende dat 

je geen geschikte man had gevonden en dus zou het 

hebben van een baan betekenen dat ze gefaald hadden 

hun doel te bereiken. 

Niet A Ze waren ongetwijfeld slim genoeg om te 

studeren en carriere op te bouwen, maar dit 

was niet de reden om te gaan studeren (zie D). 

Niet B Hoewel ze ongetwijfeld graag zorgvuldig om 

gingen met de kans die ze gekregen hadden 

wordt over de studiebeurs ('scholarship') 

alleen gezegd dat zij deze nodig hadden om te 

kunnen studeren. Er wordt nergens gezegd dat 

ze zich gedwongen ('compelled') voelden om 

dit geld goed te gebruiken. 

Niet C Er wordt nergens in de tekst genoemd dat zij 

fysiek werk wilden vermijden ('avoid'). 

Tekst 6 

Could one word unite the 

world? 

Orientatie vooraf 

Zou een woord de wereld kunnen verenigen? Zo luidt 

de titel van deze tekst. Op de fotO bij de tekst zien we 

een groep mensen die een vraagteken voor hun gezicht 

houden. We weten niet wie deze mensen zijn. Zou de 

tekst dan gaan over identiteit? En welk woord zou dan 

de wereld moeten verenigen? 

De tekst komt van de site npr.org {2013), een 

Amerikaanse non-profit multi-media nieuws 

organisatie en radio producent, die zich richt op 

diepgaande verslaggeving. 

Uitwerking van de vragen 

12.A 

arbitrary= wi//ekeurig; gelijk na het gat wordt gezegd 

dat je niet kan zien aan een woord welke betekenis 

het heeft en de betekenis bepaalt niet ('doesn't 

determine') welke vorm ('shape') een woord heeft. 

De relatie tussen woorden en hun betekenissen is dus 

willekeurig. 

Niet B controversial = controversieel; controversieel 

betekent dat er grote meningsverschillen over 

zijn. Dat komt niet uit de tekst naar voren. 



Niet C obsolete= verouderd, achterhaa/d; de relatie 

tussen woorden en betekenissen is nog steeds 

relevant. We gebruiken nog steeds woorden 

en deze zijn verbonden aan een betekenis, 

alleen welk woord welke betekenis heeft is 

willekeurig (zie A). 

Niet D practical= praktisch; dit komt niet overeen 

met wat er na het gat gezegd wordt. Hier staat 

dat er geen consistente relatie is tussen de 

vorm en de betekenis van woorden. Die relatie 

is willekeurig (zie A). 

13.B 

astonishing= verbazingwekkend, verbijsterend; in 

de vorige alinea wordt gezegd: 'No shared history, 

no shared words.' Aangezien niet alle talen een 

gezamelijke geschiedenis hebben zou het dus zeer 

verbazingwekkend zijn als er een woord was dat alle 

talen deelden. 

Niet A annoying= irritant; er is geen reden om aan 

te nemen dat het irritant ZOU zijn als er een 

woord was dat in alle talen hetzelfde was. 

Niet C convenient= handig; op zich zou het 

inderdaad handig zijn als je overal met 

hetzelfde woord terecht kon zonder 

vertaalhulp, maar dit past niet in de rest van 

de zin (zie B). 

Niet D reassuring= geruststel/end; er wordt nergens 

in de tekst aangegeven dat er zorgen zijn 

omdat andere talen andere woorden 

gebruiken. Geruststelling is dan ook niet echt 

nodig en past niet in de context. 

14.C 

ledereen kan 'huh' zeggen. 'It isn't the sort of sound 

that needs to be learned.' Maar hoe het gebruikt 

wordt in een taal is wel iets wat geleerd moet worden 

('we have to master (onder de knie krijgen) its usage'). 

'But it turns out that you do need to learn to use 

"huh?" in just the ways we need to learn the word for 

milk and ask questions.' 

Niet A Er worden meerdere geluiden (niet woorden) 

genoemd die universeel zijn zoals niezen 

('sneeze') en grommen ('grunt'). Het punt is 

dat 'huh'ook een woord is, omdat het gebruik 

ervan in de juiste situatie op de juiste manier 

geleerd moet worden net als andere woorden 

zoals melk. 

Niet B Het idee van 'huh' als een betekenisvolle 

vorm van communicatie is onderzocht en de 

uitkomst is dat het een volwaardig woord is 

net als melk. 

15.C 

In alinea 5 wordt de term 'convergent evolution' 

uitgelegd: 'sometimes lineages that are unrelated 

evolve the same traits as adaptations to the same 

environmental conditions.' Dus verschillende 

afstammingslijnen (in dit geval van het woord 'huh') 

die niet gerelateerd zijn ontwikkelen nog wel dezelfde 

eigenschappen omdat zij zich aanpassen aan dezelfde 

omgevingsomstandigheden. In alinea 6 blijkt dat dit 

ook zo is bij 'Huh'. Omdat elke taal een manier nodig 

heeft om aan te geven dat de boodschap niet is 

overgekomen: 'It turns out that every language needs 

a way for a listener to signal to the speaker that the 

message has not been received. [ ... ] Where there is a 

speech you need a way to say: "Huh?'" 

Niet A 'It' in 'it rules out a natural objection 

(bezwaar)' verwijst terug naar het feit dat 

'Huh' op verschillende manieren gezegd 

wordt in verschillende talen, net als andere 

woorden, zoals 'milk' en 'milch'. Deze variatie 

is een argument tegen het bezwaar dat 'Huh' 

slechts een geluid is en versterkt het idee dat 

'Huh' een woord is. Dit is iets heel anders dan 

wat er in alinea 6 gezegd wordt, waar het gaat 

om een universele behoefte aan een manier 

om aan te geven dat een boodschap niet is 

overgekomen (zie C). 

Niet B In alinea 6 gaat het er juist om dat er een 

gemeenschappelijke behoefte is in alle talen 

om aan te kunnen geven dat een boodschap 

niet is overgekomen, ondanks het feit dat 

die talen divers en niet gerelateerd zijn. 

'This is what's going on here' slaat dan ook 

niet op de diversiteit, maar juist op die 

gemeenschappelijke behoefte en de evolutie 

van het woord 'Huh' die in alle talen naast 

elkaar loopt om in die behoefte te voorzien 

(zie C). 

Niet D Het gaat niet a Ileen om miscommunicatie, 

maar de oplossing die alle talen afzonderlijk 

van elkaar hebben gevonden om dit op te 

lossen (zie C). 

16.B 

Alinea 6 begint met de woorden 'According to the 

authors', dus 'volgens de schrijvers'. Hierna wordt 

verteld wat precies de bevindingen zijn van de 

schrijvers: 'It turns out that every language needs a 

way for a listener to signal to the speaker that the 

message has not been received. [ ... )Where there is 

a speech you need a way to say: "Huh?" Dus 'human 

interaction' heeft de mogelijkheid nodig ('requires 

the ability') om miscommunicatie recht te zetten 

('correct'). Hieruit is het woord 'Huh' ontstaan. 

Niet A Er wordt duidelijk aangegeven dat de 

ontwikkeling van het woord 'Huh' in 

alle talen geen 'deliberate transfer' 

(bewuste overdraging) was, maar dat dit 

in alle talen afzonderlijk gegroeid is uit een 

gemeenschappelijke behoefte. (zie 16B en 

lSC). 



Niet C 'Huh' wordt niet gezien als bewijs ('evidence') 

dat alle talen in grotere mate ('to a larger 

extent') verwant zijn dan eerder werd 

aangenomen ('previously assumed'). Veel 

talen zijn niet verwant, maar zijn los van elkaar 

toch tot dezelfde oplossing gekomen voor een 

communicatie probleem: het woord 'Huh' : 

'every human language has stumbled upon it 

(stuitte er op) as a solution (oplossing).' 

Tekst 7 
Hollywood whitewashing 

Orientatie vooraf 

De tekst heet 'Hollywood whitewashing'. Hollywood 

kennen we allemaal van de grote film producties. 

Whitewashing betekent witwassen. Wat wordt er dan 

witgewassen in Hollywood? De foto laat een film poster 

zien van Ghost Shell, een film van Steven Spielberg, 

met daarop Scarlett Johansson en een hoop Aziatische 

tekens. Wat heeft deze film met witwassen te maken? 

De tekst komt van newstatesman.com {2016), een 

progressief politiek en cultureel magazine uit het 

Verenigd Koninkrijk. 

Uitwerking van de vragen 

17.B 

De zin v66r 'Such a project is always a gamble' luidt 

'His film company, DreamWorks, acquired (verkreeg) 

the rights to adapt (bewerken) the cult Japanese 

science-fiction comic (stripboek) for a Western 

audience in 2008.' 'Such a project' verwijst naar deze 

filmbewerking van een Ja pans cult science-fiction 

stripboek. Een Hollywoodfilm is hier in het westen een 

'mainstream' (reguliere) film en de bron voor de film 

een 'unconventional source' (onconventionele bron), 

namelijk een Japans cult stripboek. 

Niet A Alinea 1 geeft aan dat Scarlett Johansson de 

hoofdrol heeft in de film. Zij is een beroemde 

Amerikaanse actrice. Door haar in de hoofdrol 

te zetten lokte Spielberg ('lured') investeerders 

('financial backers'). Er is nergens sprake 

van 'obscure Japanese actors' die zouden 

meedoen en dat het moeite kostte om 

investeerders te vinden. 

Niet C Er is ook hier geen sprake van 'buitenlandse 

I vreemde' ('foreign' ) acteurs. Scarlett 

Johanssen is een Amerikaanse actrice die 

in het westen juist heel erg bekend is van 

Hollywood kaskrakers. 

Niet D In alinea 2 wordt inderdaad duidelijk dat 

er kritiek is op de film omdat de keuze op 

een Amerikaanse actrice is gevallen. 'Such 

a project' verwijst echter terug naar de zin 

ervoor (zie B) en niet naar alinea 2. 

18. (alinea) 3 

De schrijver geeft voor het eerst zijn eigen mening 

over de acteurskeuze in de film Ghost Shell in alinea 3 

in de zin 'The kind of race-blindness that Johansson's 

casting (de rol toewijzen) as Kusanagi represents, 

however, feels benign (goedaardig) to me - even 

progressive (vooruitstrevend).' Hij vindt het dus geen 

probleem dat een Amerikaanse de rol van een Japanse 

vertolkt, en is er zelfs positief over. Hij vindt het 

'goedaardig' en 'vooruitstrevend'. 

19.1 Niet 

Jon Tsuei (alinea 2) is een 'comic-book writer', 

een schrijver van stripboeken. Hij zit dus niet in de 

filmindustrie. 

2 Niet 

Christian Blauvelt (alinea 4) 'of hollywood.com' 

weerkt voor een website over Hollywood, maar is 

niet prominent betrokken bij de films zelf en is geen 

'prominent minority (minderheids) figure in the film 

industry' 

20.C 

Alinea 4 ha a It het voorbeeld aan van Khan Noonien 

Singh in Star Trek. Dit personage was een 'Sikh from 

northern India' (een Sikh is een aanhanger van het 

sikhisme, een religie in India). Deze werd gespeeld 

door Benedict Cumberbatch, een Brit. Het wordt 

duidelijk uit de tekst dat Cumberbatch geen lndier is 

uit de zin: 'the film-makers, he argued, should have 

chosen "an Indian actor" for the role'. De auteur 

wijst er op dat als de film makers dat hadden gedaan 

(een lndier kiezen), dit onwenselijke vooroordelen 

zou kunnen bevestigen ('confirming undesirable 

prejudices'). Khan is in de film namelijk een schurk 

('villain') en 'his villainy had been needlessly 

racialised in earlier appearances'. In een eerdere Star 

Trek film werd Khan gespeeld door Ricardo Montalban, 

een Mexicaanse acteur. Zijn naam (van een ethnishe 

minderheid) en de vertolking door een Mexicaanse 

acteur (ook een etnische minderheid) leek bedoeld 

om het personage neer te zetten als onbetrouwbare, 

vreemde 'andere': 'his name and the use of an ethnic

minority actor to portray him seemed intended to 

present him as an untrustworthy, foreign "other'". Dit 

versterkte dus juist vooroordelen op basis van afkomst, 

in plaats van ze weg te nemen. 

Niet A Hoewel dit ongetwijfeld waar is komt dit 

nergens naar voren in de tekst. 

Niet B Er wordt niet specifiek gesproken over de 

invloed van recensies op het toewijzen van de 

rollen in een vervolg ('sequel'). 



21.A 

to disrupt= verstoren, doorbreken; direct na het gat 

staat 'a culture that assumes that the colour of your 

skin determines who you are' (een cultuur die ervan 

uitgaat dat je huidskleur bepaalt wie je bent). Door 

blanke auteurs de rol van Aziaten te geven worden we 

eraan herinnerd dat wat wij zien als ras (dus iemands 

uiterlijk) uiteindelijk ook slechts een show is, een 

fai;:ade: 'the casting of whites as Asians serves as a 

reminder that much of what we understand as race 

is ultimately just performance, make-believe, a put

on.' Dus door blanke acteurs de rol van Aziatische 

personages te geven doorbreek je het idee dat uiterlijk 

bepaalt wie we zijn en worden we eraan herinnerd dat 

identiteit van binnen zit. 

Niet B to exploit= uitbuiten; dit zou betekenen dat 

er gebruik wordt gemaakt van het idee dat de 

kleur van je huid bepaalt wie je bent, maar 

door blanke acteurs Aziatische personages te 

laten spelen doorbreek je volgens de auteur 

juist het idee dat iemands identiteit wordt 

bepaald door de kleur van de huid (zie A). 

Niet C to glorify= ophemelen, verheerlijken; het 

22.C 

idee dat de kleur van je huid bepaalt wie 

je bent wordt volgens de auteur juist niet 

opgehemeld door blanke acteurs de rol te 

geven van Aziatische personages, omdat het 

juist laat zien dat de buitenkant niets zegt over 

identiteit (zie A). 

In alinea 6 wordt uitgelegd dat Dreamworks digitale 

effecten heeft gebruikt om de acteurs toch een 

Aziatisch uiterlijk te geven ('using digital effects to 

alter ('veranderen') the shade (teint) of actors in 

Ghost in the Shell'). Deze poging om te laten zien 

dat er wel degelijk wordt gekeken naar de afkomst 

van de personages ondanks het inzetten van blanke 

acteurs voor Aziatische personages, wordt a Ileen niet 

gewaardeerd. Zo geeft actrice Constance Wu aan 

dat op deze manier ethniciteit en afkomst worden 

teruggebracht tot louter uiterlijk, terwijl identiteit 

en cultuur veel dieper gaan dan a Ileen het uiterlijk: 

'DreamWorks [ ... ] 'reduced "our race and ethnicity to 

mere physical appearance, when our race and culture 

are so much deeper than how we look'". In alinea 7 

wordt gezegd dat juist dit argument, dat identiteit en 

ethniciteit veel dieper zitten dan uiterlijke verschijning, 

er voor pleit dat het niet zou moeten uitmaken wie dan 

een personage speelt, want uiteindelijk is acteren altijd 

'doen alsof'. Niets is echt, en de kleur van de acteur 

zou niet uit moeten maken voor het overbrengen van 

de belangrijke elementen van een personage (het 

innerlijk): 'surely the authentic elements of our being 

can be brought to life by actors with "flesh" that is 

superficially (oppervlakkig) different from our own. All 

acting is pretending (doen alsof). None of it is real: so 

why should an actor's race have to be?' 

Niet A Alinea 7 geeft niet meer detail dan alinea 6, 

maar bekijkt het argument vanuit een ander 

perspectief (zie C). 

Niet B Justify betekent rechtvaardigen, maar de 

auteur benadert Wu's argument, dat zij 

gebruikt om haar standpunt te verdedigen, 

juist van een heel andere kant, zodat haar 

argument precies een tegenovergesteld 

standpunt zou rechtvaardigen. 

Niet D Er is nergens sprake van spot of belachelijk 

maken ('ridicule'). 

23.D 

To reinforce= versterken; de auteur geeft in deze alinea 

aan dat de neiging van etnische minderheden om erop 

aan te dringen dat film personages worden vertolkt 

door acteurs van dezelfde afkomst als het personage 

juist de verschillen tussen mensen op basis van kleur 

vergroten. 'We will remain (blijven) "people of colour" 

[ ... ] as long as race is fetishised (fetisj =extreme 

obsessie of verering) as the core component of who 

we are.' De' colour lines' (de scheidingslijnen tussen 

mensen van verschillende huidskleuren) worden 

sterker als we op kleur blijven hameren. 

Niet A to blur= vervagen; integendeel, het versterkt 

juist het onderscheid op basis van huidskleur 

(zie D). 

Niet B to cross = overschrijden; juist niet, want als 

alle acteurs alleen personages vertolken van 

dezelfde afkomst blijven die 'kleurlijnen'strikt 

gescheiden. 

Niet C to mock= bespotten; er is geen sprake van 

het bespotten van 'kleurlijnen' als alle acteurs 

alleen personages zouden vertolken van 

dezelfde afkomst. 

24.E 

De auteur legt uit dat ook etnische minderheden 

sterk vasthouden aan huidskleur als scheidingslijn 

tussen rassen (zie ook 23). Het is een soort obsessie bij 

mensen dat afkomst wordt gezien als de belangrijkste 

component van wie we zijn ('race is fetished as the 

core component of who we are' (paragraph 8). 

Niet A 'anger over whitewashing' (paragraph 3) is 

een gevolg van het feit dat we huidskleur 

en afkomst blijven zien als de belangrijkste 

component van wie we zijn. Als we dat konden 

loslaten, zou ook het 'witwassen' (het inzetten 

van blanke acteurs voor gekleurde personages) 

minder problematisch zijn. 

Niet B Yo Zushi vindt de 'race-blindness' (paragraph 

3) juist geen probleem (it 'feels benign to me -

even progressive'). Dit komt terug in alinea 8: 

'We should fight those who use stereotypes 

to define us by our race, not those who 

behave as if race weren't all that mattered.' 



Niet C Dit is hoe de auteur het ziet en graag zou 

willen dat anderen het ook zien: 'much of 

what we understand as race is ultimately 

just performance, make-believe, a put-on' 

(paragraph 5). Het prableem is dat mensen 

deze uiterlijke vertoning blijven zien als de 

kern van wie we zijn in plaats van de buitenste 

schil die het eigenlijk is. 

Niet D 'racially dubious casting by using digital 

effects to alter the shade of actors' 

(paragraph 6) is een gevolg van de druk om 

de acteurs aan te passen op de afkomst van 

het personage. Dit is dus een gevolg van het 

probleem dat afkomst wordt gezien als het 

belangrijkste element van iemands identiteit, 

maar niet het prableem zelf. 

Tekst 8 

Fickle feline friends forever 

Orientatie vooraf 

De titel van de tekst 'Fickle feline friends forever' 

betekent 'wispelturige katachtige vrienden voor altijd'. 

Met de foto van een kat ernaast is het wel duidelijk 

dat de tekst over katten zal gaan, grate vrienden van 

de mens. Gezien de titel zal er ook wel iets over de 

wispelturige aard van katten worden gezegd. 

De tekst komt uit de Daily Telegraph (2015), een van 

de grootste en meest gelezen kranten van Graot

Brittannie. 

Uitwerking van de vragen 

25.A 

Eigenlijk geeft het woord 'faithless' het al aan, want 

dit betekent 'ontrouw', net als 'disloyal'. Dan wordt 

uitgelegd waarom de kat dan ontrauw was en blijkt dat 

deze bij de goedgelovige buurvrauw naar binnen was 

gelopen ('Aubrey had clearly been caught (betrapt) 

sidling (sluipen) out of our elderly neighbour's house') 

om die te verleiden met kopjes en grate ogen om 

wat lekkers te krijgen ('There, doubtless, she had 

been employing (toepassen) her gamut (scala) of 

gullible (goedgelovige) human seduction (verleiding) 

techniques'). 

Niet B De poes probeerde niet te stelen, maar kreeg 

het eten van de buurvrouw na het inzetten van 

'her gamut (scala) of gullible (goedgelovige) 

human seduction (verleiding) techniques'. 

Technieken dus om mensen te verleiden iets 

lekkers te geven. 

Niet C De kans is graot dat het uitstapje naar de 

buurvrauw zal leiden tot het overgeven op 

het dekbed ('A routine that's inevitably 

26. C 

(onvermijdelijk) rewarded (beloond) with 

slices of chicken or ham (too rich (vet) for a 

cat fed mostly on dried food) that are then 

regurgitated (uitgebraakt) all over our quilt 

(deken, dekbed)'). Maar dit is niet wat de poes 

'faithless' maakt, dit is een gevolg daarvan. 

De auteur drijft de spot met het feit dat er een serieus 

wetenschappelijk artikel is verschenen van een 

gerenomeerde organisatie ('the study actually came 

courtesy of (werd mogelijk gemaakt door) the school 

of Veterinary Behavioural Medicine at the University 

of Lincoln') terwijl het onderwerp van het artikel 

al algemeen bekend is (de zogenaamde 'open deur 

universtiteit'): het artikel 'seems to spring (ontstaan) 

straight from the School of the Bleedin' (ontzettend, 

extreem) Obvious (overduidelijk, voordehandliggend)'. 

Dit is nogal sarcastisch. School of Bleedin' Obvious 

(de School van het Overduidelijke) is met hoofdletters 

geschreven alsof het een echte naam is, maar deze 

bestaat natuurlijk niet. 

Niet A ambiguous= dubbelzinnig; de boodschap 

is niet dubbelzinnig, maar overduidelijk; 

de auteur vindt het onderzoek uit het 

verschenen artikel nogal onzinnig, omdat het 

voordehandliggend is (zie C). 

Niet B matter-of-fact= zakelijk, feitelijk; matter-of

fact past hier niet, want dat wordt gebruikt om 

aan te geven dat ergens geen mening, gevoel 

of emotie uit blijkt. De auteur geeft hier wel 

een duidelijke mening (zie C). 

Niet D surprised = verrast; de auteur is zeker 

niet verrast over de uitkomst die in het 

artikel wordt gepresenteerd, deze is nogal 

voordehandliggend en er straalt vooral 

sarcasme vanaf (zie C). 

27.C 

Infidelity= ontrouw; hier wordt nogmaals benadrukt, 

zoals in de voorgaande alinea's al duidelijk werd (zie 

vraag 25), dat katten ontrouw van aard zijn en dat 

dit algemeen bekend is. Na het gat wordt nog eens 

uitgelegd dat katten helemaal hun eigen gang gaan en 

zelf kiezen waar ze verblijven, ook al zorg je voor ze: 

'you provide (leveren) an abode (onderkomen) and 

they graciously accept to share some of it with you 

[ ... ], until they find somewhere more comfortable 

down the street'. 

Niet A devotion = toewijding; uit a lies blijkt dat katten 

juist geen toewijding zullen laten zien. Die 

doen waar ze zelf zin in hebben (zie C). 

Niet B greed = hebzucht; er komt nergens uit de 

context naar voren dat katten hebzuchtig 

zijn, maar vooral eigengereid (zie C) en 

ongebonden. 



28.C 

'Anecdotal evidence' (anekdotisch bewijs) is bewijs 

gebaseerd op een of een klein aantal anekdotes (korte 

verhalen, ervaringen) uit de praktijk. In dit geval 

bewijst de ervaring met de 8 katten die de auteur 

heeft gehad wat in alinea 4 wordt gezegd, namelijk dat 

katten hun eigen gang gaan en niet 'trouw' zijn aan 

hun baasje. 

Niet A 'counterbalance' betekent tegenspreken. In 

dit geval bevestigt alinea 5 juist wat in alinea 4 

wordt gesteld door bewijs uit de praktijk aan 

te leveren. 

Niet B de stelling in alinea 4 is niet ambigu 

(dubbelzinnig) maar eenduidig: katten trekken 

hun eigen plan, wat de baas ook voor ze doet. 

Niet D De auteur trekt niet de relevantie van de 

stelling uit alinea 4 in twijfel, maar draagt hier 

bewijs voor aan (zie C). 

29.C 

'Overprotective' betekent 'overbeschermend'. Dit komt 

nergens uit de tekst naar voren. 

Niet A 'rather like those ardent (vu rig) Romeos 

who redouble (verdubbelen) their amorous 

(romantisch, verliefd) efforts when treated 

cruelly.' De auteur vergelijkt kattenliefhebbers 

met verliefde aanbidders die ondanks een 

gemene behandeling nog harder hun best 

gaan doen om het hart van hun geliefde te 

veroveren. Dus hoewel hun kat ze negeert 

('neglect' = verwaarlozing) laten ze nog meer 

toewijding zien ('devotion'). 

Niet B 'I can only conclude we cat-owners actively 

thrive (gedijen) on regular doses (doses, 

porties) of rejection (afwijzing)'. Het lijkt dus 

of katteneigenaars goed gedijen op afwijzing 

('being turned down'). 

Niet D 'The freedom cats symbolise is a freedom we 

envy (benijden)'. Ze zouden de vrijheid willen 

hebben om ongebonden te leven: 'a little 

loosening of the ties that bind'. 

30.D 

'But when your cat wanders (ronddwaalt), it reminds 

you of the endless adventures that await those who 

travel.' Het idee is hier dus dat de vrijheid die katten 

hebben om te gaan en staan waar ze willen te benijden 

valt. Zij kunnen eindeloze avonturen beleven. Ditzelfde 

idee komt naar voren in alinea 6 in 'The freedom cats 

symbolise is a freedom we envy (benijden): a little 

loosening of the ties (banden) that bind (binden).' 

Mensen worden geremd door verantwoordelijkheden, 

katten symboliseren de vrijheid om te gaan en staan 

waar je wilt. 

Niet A Deze 'reliable (zekere) joys (geneugten) of 

cat ownership' verwijzen naar de gewoonte 

van de kat om bij een ander te eten en dat 

dan thuis uit te bra ken. De 'joys' zijn dan ook 

sarcastisch bedoeld. 

Niet B 'Every cat lover knows that you don't own 

cats so much as enable them' in alinea 4 duidt 

meer op de rol van de 'eigenaar' van een kat. 

Het gaat er hier wel om dat een kat doet waar 

hij zelf zin in heeft, maar hieruit blijkt niet dat 

deze vrijheid benijdenswaardig is. 

Niet C Dit geeft wederom de aard van katten weer, 

maar laat niet zien dat hun vrijheid iets is wat 

mensen benijden. 

Tekst 9 
Time 100 List of Most 
Influential People in the World 

Orientatie vooraf 

Time is een weekblad bekend over de hele wereld. 

Time stelt ook veel lijsten samen (de 'Time 100 ... ' ). 

De jaarlijkse Time 100 waarin elk jaar de meeste 

invloedrijke personen ter wereld in een lijst worden 

gezet, wordt ook wereldwijd door miljoenen mensen 

bekeken. Gezien de titel van dit artikel gaat het over 

deze lijst. Staat Beyonce erop dit keer? 

Uitwerking van de vraag 

31. 1 Niet 

Akpovire Oduaran schrijft om TIME te complimenteren 

omdat ze zo zorgvuldig te werk zijn gegaan in deze lijst. 

'TIME has evolved very well in deciding what criteria 

to use for selecting the world's most influential 

people. Bravo!' 

2 Niet 

Maximilian Barghoorn schrijft niet dat een persoon 

onterecht op de lijst staat maar vindt de keuze voor 

de foto op de voorkant niet passen bij de inhoud van 

het blad. 'TIME is promoting women's rights and their 

continuously (continu) evolving role in society quite 

authentically throughout the issue ('uitgave')', maar 

op de voorkant staat 'Beyonce halfnaked, in almost 

Playboy-style posture'. 

3 Wei 

Warwick Woodhouse vindt dat Richard Sherman 

onterecht op de lijst staat. Omdat deze wel invloedrijk 

is in de Verenigde Staten, maar niet in de rest van de 

wereld. 'I fail to see how American football player 

Richard Sherman is a "world influencer." In the future, 

you should differentiate (verschil maken) between 

U.S. and global influencers.' 



4 Niet 

Mariano Castrill6n is juist heel blij dat Thu Ii Madonsela 

op de lijst staat. Dit is 'nothing short of (niets minder 

dan) a vote of confidence (een stem van vertrouwen) 

in the future of South Africa'. De andere mensen die 

Mariano noemt ('the country's President Jacob Zuma 

and his little band of sycophants (jaknikkers) and 

oligarchs (zeer rijke zakenlieden)') staan niet op de lijst 

maar worden aangehaald om aan te geven dat deze 

mensen geen 'right-minded (eerlijke, rechtvaardige) 

people' zijn 

Tekst 10 
Panda poop power 

Orientatie vooraf 

Een artikel over panda poep, gezien de titel. Op de 

foto staat een panda die bamboe eet. Wat voor 

'power' zouden ze bedoelen? Het artikel komt uit 

The Economist {2013), een grote Britse krant met een 

duidelijke (politiek liberale) mening. 

Uitwerking van de vragen 

32.B 

indeed = inderdaad, sterker nag; 'indeed' wordt 

gebruikt om nadruk te leggen op een bepaald 

aspect. In dit geval wordt benadrukt dat, omdat 

het verwerkingsproces zoveel energie kost, de 

kosten van het verwerken van cellullose en lignine 

deze grondstoffen minder aantrekkelijk maken als 

biobrandstof. 

Niet A in conclusion = tot slot, samenvattend; een 

conclusie komt aan het eind als alle belangrijke 

elementen van een verhaal benoemd zijn. 

Dat is nog niet het geval, want er wordt weer 

nieuwe informatie gegeven die aansluit bij wat 

eerder gezegd is. 

Niet C In de meantime= ondertussen; 'in the 

meantime' wordt vooral gebruikt bij twee 

dingen die zich los van elkaar op hetzelfde 

moment afspelen. Hier gaat het om een direct 

verband (oorzaak - gevolg). Het produceren 

van biobrandstof op basis van cellulose en 

lignine is minder financieel haalbaar ('less 

financially viable') omdat het veel energie 

kost. 

Niet D nevertheless= desalniettemin; 'nevertheless' 

geeft een contrast aan met het 

eerdergenoemde. Er is hier geen sprake van 

een contrast maar van een causaal verband 

(oorzaak - gevolg). 

33.C 

A waste product= een afvalproduct; in deze alinea 

wordt uitgelegd dat het gebruik van de eetbare delen 

van mais om biobrandstof te produceren ('generating 

biofuel directly from more readily (makkelijker) 

digestible (verteerbaar) corn (maize) kernels 

(maiskorrels)') financieel aantrekkelijker is omdat 

de andere delen van de plant zoals de vliezen en de 

harde binnenkant ('like discarded (afgedankt) corn 

(maize) cobs (maiskolven) and husks (maisvliezen)') 

moeilijk om te zetten zijn in brandstof en daarom te 

duur om te gebruiken. Als we wel de afvalproducten 

van het proces zouden kunnen gebruiken zou dat heel 

aantrekkelijk zijn, omdat de eetbare delen als voedsel 

kunnen dienen. 

Niet A an exclusive product= een exc/usief product; 

een exclusief product is een bijzonder of 

speciaal product. Het gaat hier om de delen 

van mais die niet gebruikt kunnen warden 

(niet als voedsel en niet als energiebron) 

omdat ze niet verteerbaar zijn, niet bijzonder 

dus. Mais is ook een gangbaar product. 

Niet B an indispensible product= een onmisbaar 

product; het gaat hier om de restproducten 

('discarded (afgedankt) corn (maize) cobs 

and husks') die overblijven na het omzetten 

van mais in biobrandstof. Er gebeurt dus niks 

mee, en zijn dus zeker niet onmisbaar: het zijn 

afvalproducten. 

Niet D a wholesome product= een heilzaam product; 

het gaat om een onverteerbaar product dat 

wordt weggedaan ('discarded') omdat het 

onbruikbaar is. Het is dus niet heilzaam, want 

we kunnen er niks mee. 

34.B 

diet= dieet; in de eerste alinea wordt gezegd dat 

het dieet van panda's bijna volledig uit bamboe 

bestaat ('a diet composed (samengesteld) almost 

entirely of bamboo)'. In alinea 2 wordt uitgelegd dat 

bamboe moeilijk verteerbaar is 'Most of the nutrients 

(voedingsstoffen) found in bamboo are locked away 

in tough substances known as cellulose and lignin'. 

De conclusie is dan in alinea 3 dat panda's deze stoffen 

wel kunnen verteren omdat ze bamboe eten. 

Niet A abundance= overvloed; het woord in het 

gat verwijst naar reuzepanda's maar er komt 

nergens uit de tekst naar voren dat deze in 

overvloed zijn. 

Niet C infertility= onvruchtbaarheid; het gaat in de 

tekst over het verteren van bepaalde stoffen 

die in het dieet van de panda voorkomen. 

Er wordt nergens gesproken over hun 

vruchtbaarheid. 

Niet D size= grootte, maat; er wordt nergens 

gesproken over het verband tussen het 

verteren van cellulose en lignine en de grootte 

van reuzepanda's. 



Niet E vulnerability= kwetsbaarheid; hoewel 

algemeen bekend is dat reuzepanda's met 

uitsterven bedreigd warden, komt dat in deze 

tekst niet terug. Het gaat hier puur om hun 

dieet en spijsverteringsstelsel. 

35.A 

encouraging= bemoedigend; de micro-organismen 

die in het verteringskanaal van panda's leven 

kunnen cellulose en lignine omzetten in bruikbare 

bestanddelen. Dit is bemoedigend omdat dit betekent 

dat de afvalproducten zouden kunnen warden gebruikt 

voor de productie van biobrandstof in plaats van 

de eetbare delen (zie alinea 2). Nu belanden veel 

materialen op basis van cellulose en lignine nag bij het 

afval: 'most cellulose- and lignin-based materials end 

up as compost, or worse, in landfills (vuilnisbelt)' 

Niet B hypothetical= hypothetisch, aangenomen, 

denkbeeldig; de mogelijkheid om zulke 

hoge percentages om te zetten in bruikbare 

materialen is reeel en bewezen zoals uit de 

zin erboven blijkt: 'These microbes were 

then tested in the laboratory and they were 

found to be capable of transforming 65.4% 

of the tough materials they were given 

into the sorts of energy-rich sugars that are 

readily fermented (gisten) into bioethanol or 

biodiesel.' Alleen op grate schaal zal het nag 

een uitdaging warden. 

Niet C pointless= nutteloos; in tegendeel, het zou 

juist heel erg nuttig zijn. Zie A. 

Tekst 11 
Alto's Adventure 

Orientatie vooraf 

Een tekst over het avontuur van Alto. Wie zou Alto 

zijn? En wat heeft het plaatje ernaast met dit avontuur 

te maken? Als we de eerste zin lezen wordt duidelijk 

dat het gaat om een video spel. Dan zou het plaatje 

naast de tekst wel eens afkomstig kunnen zijn uit dit 

spel. Misschien staat Alto zelf er oak wel op. 

De tekst is afkomstig van Wired.cam {2015). Wired 

richt zich op nieuws items over technologie en hoe 

technologie cultuur, economie en politiek be'lnvloedt. 

Uitwerking van de vraag 

36.1- d 

In alinea 1 wordt het verloop van het spel Alto's 

Adventure beschreven. Het lijkt een simpel arcadespel 

(zoals je ze in speelautomaten tegenkomt). Direct 

na het gat schrijft de auteur 'And yet, I find myself 

coming back again and again'. 'Yet' (toch), geeft 

aan dat, gezien het eerdergenoemde, je niet zou 

verwachten dat hij het spel blijft spelen. In het gat 

moet dus iets staan wat aangeeft dat het niet erg 

uitdagend is of niet echt de moeite om het vaker 

te spelen: 'In terms of gameplay, it's fun but not 

groundbreaking (grensverleggend)'. 

2- c 

Direct voor het gat wordt aangegeven dat kunstenaar 

Harry Nesbitt het landschap gemaakt heeft en dat 

hij een duidelijke taak had gekregen, een 'grotere, 

levende, ademende omgeving' creeren: 'His main task 

(belangrijkste taak) was to try and create a larger, 

living, breathing environment (omgeving) with its own 

history and culture for Alto to inhabit (bewonen).' 

In de volgende alinea gaat de auteur verder in op het 

landschap en hoe mooi het is. 'They make you want 

to ditch (achterlaten, dumpen) your board, strap on 

(ombinden) some snow shoes and wander around 

(ronddwalen) the magical and aesthetically pleasing 

(esthetisch behaaglijk = mooi) land Nesbitt built.' 

Nesbitt is dus geslaagd in zijn taak: 'He succeeded with 

flying colours (glansrijk) because you really get the 

feeling that the game and its characters could be just 

a small part of an entire world'. 

3-a 

De zin voor het gat geeft aan dat de omgeving zo 

mooi is dat je de neiging krijgt om uit het spelletje te 

stappen, je snowboard af te doen en de omgeving 

te gaan verkennen: 'They make you want to 

ditch (achterlaten, dumpen) your board, strap on 

(ombinden) some snow shoes and wander around 

(ronddwalen) the magical and aesthetically pleasing 

(esthetisch behaaglijk = mooi) land Nesbitt built.' Het 

spel roept dus een wens op om toerist of toeschouwer 

('sightseer' )  te worden. Dit maakt het interactieve 

kunst volgens de auteur: 'Because it evokes 

(oproepen) this desire to become a sightseer, Alto's 

Adventure is not just a game but rather a piece of 

interactive art.' 

Tekst 12 
The genius of landscape 
architect Capability Brown 

Orientatie vooraf 

Deze tekst begint met 'LETTERS'. Het zijn dus 

ingezonden brieven. De titel luidt 'The genius of 

landscape architect Capability Brown' oftewel 'de 

genialiteit van de landschapsarchitect Capability 

Brown'. Blijkbaar is er een landschapsarchtitect 

(geweest) die Capability Brown heet(te) en die heel 

goed was (misschien de persoon op de afbeelding?). 



Als we de eerste zin lezen zien we dat het een reactie 

is op een eerder verschenen column. Wat hebben de 

mensen in de brief hierover te zeggen? 

Het artikel is afkomstig uit de Financial Times (2016), 

een dagelijks verschijnend Brits internationaal 

zakendagblad met een grote invloed in de zakenwereld 

en politiek met hoge journalistieke normen. De 

Financial Times geldt als liberale krant. 

Uitwerking van de vragen 

37.B 

In de oorspronkelijk column stond blijkbaar het 

volgende: 'Capability Brown "was son of a land 

agent (opzichter) and a chambermaid (kamermeisje) 

in Kirkharle ... His mother had six children of which 

Capability was the fifth but I continue to wonder 

if the local squire (landjonker, grootgrondbezitter) 

may have fathered (de vader zijn, verwekken) him, 

such was Brown's later talent for art, business and 

organisation.111 Dit suggereert dat opzichters en 

kamermeisjes, mensen van bescheiden afkomst, geen 

talent zouden hebben, maar de rijke landheer wel. 

Dit stoot beide schrijvers tegen de borst. Margaret 

McGarrahan schrijft: 'Surely the idea that talent 

is limited to the wealthy has been sufficiently 

(voldoende) discredited (in diskrediet gebracht, 

ongeloofwaardig gemaakt) by now that it should not 

appear in the august (verheven, groots) Financial 

Times.' Dr Louise Condon schrijft een brief met 

dezelfde strekking. Ze wijst erop dat veel grote namen 

ender artiesten, wetenschappers en ondernemers uit 

de geschiedenis van bescheiden komaf zijn. 

Niet A Er wordt nergens gesproken over het karakter 

van Capability Brown, a Ileen over het feit dat 

hij een erg goede landschapsarchitect was. 

Niet C Hier wordt niets over gezegd in de tekst. 

Niet D Dit komt alleen terug in de laatste brief van 

38.A 

Dr Louise Condon die schrijft: 'Alternatively 

this 18th century gardening genius may have 

inherited his talents from his mother'. Dit is 

een reactie op het feit dat er in de column 

vanuit wordt gegaan dat het talent, als het· 

niet van de vader kwam, dan wel van de lokale 

grootgrondbezitter moest komen. 

Scornful = spottend, minachtend; Dr Louise Condon 

gebruikt sarcasme om haar punt te maken. Ze schrijft: 

'Robin Lane Fox may be confusing (door elkaar halen) 

the science behind human achievement (prestatie, 

succes) with dog or horse breeding (fokken).' Robin 

Lane Fox verwart de wetenschap achter menselijke 

prestatie met het fokken van honden en paarden. Ze 

bedoelt dat Robin Lane Fox respectloos praat over de 

prestaties en afkomst van Capability Brown. 

Niet B surprised = verbaasd; er is geen sprake van 

een verbaasde toon, eerder geergerd. 

Niet C sympathetic= meelevend; ze is duidelijk 

geergerd over de formulering van Robin 

Lane Fox. Oat benadrukt ze in de toon die ze 

aanneemt. 

Niet D worried = bezorgd; er blijkt nergens uit de 

tekst dat ze bezorgd is. 

Tekst 13 

Hilton 

Orientatie vooraf 

Het logo laat duidelijk zien dat deze tekst afkomstig 

is van Hilton, een bekende (luxe) hotelketen. 

De titel spreekt ook voor zich: 'Reservation 

Rules and Restrictions'. Het gaat hier om de 

reserveringsvoorwaarden. 

Boven de tekst staat duidelijk dat je eerst de vraag 

moet lezen voordat je de tekst leest. Oat betekent 

dat dit waarschijnlijk een scanvraag is en dat het niet 

noodzakelijk is om de hele tekst te lezen. Je gaat op 

zoek naar specifieke informatie. 

Uitwerking van de vragen 

39. (Ja,) The taxes (laatste zin ender kopje Rate Rules/ 

Restrictions) 

Het gaat hier om de kosten van de overnachting. Dan 

is het handig om eerst de kopjes te bekijken om te zien 

waar dit ender valt. 'Rate (tarief) Rules I Restrictions' 

gaat over de voorwaarden voor de tarieven, dus 

dat is een logische plek om eerst te kijken. Daar 

staat dat belastingen, servicekosten en BTW kunnen 

veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd: 

'The taxes (belastingen), service charges (service 

kosten) and value added tax (BTW) shown on your 

e-mail confirmation (bevestiging) are those currently 

(momenteel) in effect (van toepassing, van kracht) and 

are subject to (onderhevig aan) change without notice 

(aankondiging) according to local law. 

40. (Ja,) Occupancy prior (ender het kopje Arrival Time) 

Het gaat hier om het moment van aankomst. Een 

voordehandliggend kopje om bij te kijken is dan 

'Arrival Time' (aankomsttijd). Hier staat dat je 

eerder gebruik kunt maken van de kamer dan in je 

reservering staat mits de kamer beschikbaar is en je 

ook de voorgaande nacht betaalt of een aanbetaling 

doet:'Occupancy (kamerbezetting) prior to (v66r) 

check-in time on the date of the reservation cannot 

be confirmed (bevestigd) unless the hotel has 

availability (beschikbaarheid) and payment for the 

previous (vorige) night is received by the hotel prior 

to arrival either by credit card accepted by the hotel 

or a deposit (aanbetaling) by check.' 




