
Tekst 1 

Goats' best friends 

Oriëntatie vooraf 

De eerste tekst heet Goats' best friends. Het gaat 

hier om. een kort artikel uit de New York Times. Op 

de foto zien we een natuurlandschap met een berg 

op de achtergrond en een houten promenade voor 

bezoekers op de voorgrond. Op deze promenade staat 

een berggeit de railing af te likken. De vraag is nu, wat 

heeft deze tekst precies te vertellen over geiten en wie 

zijn de beste vrienden van de geit? 

Inhoud van de tekst 

Alinea 1 vertelt dat medewerkers van het G/acier 

National Park (waarschijnlijk het park op de foto) 

een paar jaar geleden merkten dat de berggeiten 

zich onder de toeristen begaven, ver van hun eigen 

leefomgeving op de kliffen (far trom the goats' cliffside 

habitats). Nu hebben onderzoekers ontdekt waarom 

ze dit doen. Ten eerste zijn er minder roofdieren 

(predators) waar mensen zijn, dus zijn de dieren 

veiliger. Daarnaast kunnen de geiten zo voldoen aan 

hun behoefte aan zout, dat te vinden is in menselijke 

urine. Een geit likt 10 dagen aan een stukje grond met 

urine. 

In alinea 2 wordt uitgelegd dat bestuurders (officials) 

het park grotendeels hadden afgesloten in verband 

met een brand, waarna de geiten zich weer 

terugtrokken (retreated) naar de heuvels. Nu de 

mensen weg waren, kwamen ook de beren terug en 

dat risico nemen de geiten blijkbaar liever niet voor 

een beetje overgebleven urine. 

Uitwerking van de vraag 

1. C

Het doel van alinea 2 is om de theorie uit alinea 1

te bevestigen. In alinea 1 wordt namelijk gesteld

dat gedacht werd dat de berggeiten uit de heuvels

naar beneden kwamen voor twee belangrijke

levensbehoeften: veiligheid en zout ('two prized

essentials: safety and salt'). Het zout halen ze uit de

urine die mensen achterlaten en veiligheid komt ook

van de mensen, doordat waar mensen zijn minder

roofdieren (predators) zijn. Alinea 2 bevestigt dit

beeld, want nu het park gesloten is en er dus geen

mensen meer komen, zijn de beren weer terug en 

blijven de geiten dus weg. Er komt nu ook geen nieuwe 

urine meer bij en blijkbaar is de belofte van het

overgebleven beetje urine (The promise of leftover

urine) niet het risico van een ontmoeting met een beer 

waard.

Niet A Er wordt geen nieuw argument aangedragen

voor de theorie uit alinea 1. Het gaat nog 

steeds om dezelfde redenering die bevestigd 

wordt, namelijk dat geiten van de berg naar 

beneden kwamen voor veiligheid en zout. NLi 

het park dicht is zijn er geen mensen en is dus 

ook de reden voor de geiten weg om af te 

zakken naar beneden. 

Niet B De redenatie uit alinea 1 wordt niet betwist 

(to challenge). Alinea 2 bevestigt de theorie 

die onderzoekers hadden. Het park is nu dicht 

in verband met een brand, dus de mensen 

zijn weg waardoor de beren (die op de geiten 

jagen) terugkomen en de geiten wegblijven uit 

veiligheidsoverwegingen. 

Tekst 2 

Our rotten summer 

Oriëntatie vooraf 

Het gaat hier om een artikel uit de Times met de titel 

Our rotten summer. Bij de tekst staat een plaatje 

met daarop verschillende weericoontjes. Het lijkt er 

daarom op dat de tekst gaat over een zomer met slecht 

weer, aangezien het woord 'rotten' niet veel goeds 

aanduidt. 

Inhoud van de tekst 

De eerste alinea maakt duidelijk dat Professor Dame 

Julia Slingo, de hoofdonderzoeker van 'The Met 

Office', de onjuiste voorspelling van het weer van deze 

zomer verdedigt. We kunnen hieruit afleiden dat de 

Met Office een meteorologisch instituut is: 'met' is 

immers het eerste deel van het woord 'meteorology' 

ofwel weerkunde, en daarbij heeft deze Met Office 

blijkbaar een voorspelling gedaan over het weer 

van de afgelopen zomer en dit is iets wat bij de 

werkzaamheden van een meteorologisch instituut 

behoort. 

Alinea 2 geeft aan hoe het weer van de zomer verlopen 

is, namelijk aan het begin een heel hete periode (a 

hot spell) met record brekende temperaturen, maar 

na deze hete periode overheersten (dominated) de 

periodes met zware regen (spells of heavy rain). 

Alinea 3 brengt ons terug naar Dame Julia die heeft 

toegegeven dat de Met Office het weer niet goed 

voorspeld heeft als het gaat om het zomerweer in het 

algemeen (unsuccessful when it carne to forecasting 

the general summer climate). Ze benadrukte 

(stressed) daarbij wel dat dit niet alleen geldt voor de 

Met Office, maar dat alle voornaamste weermodellen 

(all the leading models) verkeerde voorspellingen 



hadden gedaan, dus ook de modellen die andere 

meteorologische instituten gebruiken. De modellen 

hadden het signaal dat er wisselvalling weer aan zou 

komen allemaal gemist (failed to capture the signal 

for unsettled weather). Ze voegt er wel aan toe dat, 

hoewel de lange-termijnvoorspelling dus niet klopte, 

de korte-termijnvoorspellingen beter waren dan ooit 

(the organisation's shortterm skills have never been 

finer) en elk jaar beter worden. Om dit te illustreren 

zegt ze daarbij dat de 5-daagse voorspelling nu net 

zo accuraat is als de voorspelling voor 1 dag toen zij 

begon met werken. 

De laatste alinea helpt lezers die hadden gehoopt op 

een mooi feestweekend nog even uit de droom. Helaas 

zal het komende lange weekend (bank holiday = 

nationale vrije dag) voor de thuisblijvers (dus mensen 

die niet op vakantie gaan) die hopen op zon (domestic 

sun-seekers) weinig (scant) verlichting (succour) 

bieden. Er worden koude weersomstandigheden 

en regen verwacht. Er zijn zelfs waarschuwingen 

uitgegeven voor mogelijke overstromingen. 

Uitwerking van de vragen 

2. Een antwoord met de volgende strekking: iedereen/

Elk weerbureau had het faut./ Geen van de modellen

had de signalen erover opgepikt. / De lange

termijnvoorspellingen zijn nog steeds onbetrouwbaar.

In alinea 3 geeft Dame Julia Slingo eerst toe dat haar

organisatie, de Met Office, inderdaad niet de juiste

voorspellingen had gedaan over de lange termijn

(Dame Julia admitted that the Met Office was

unsuccessful when it carne to forecasting the general

summer climate). Direct daarna verdedigt ze de Met

Office door aan te geven dat zij niet de enige waren

die de slechte zomer niet hadden zien aankomen. Alle

toonaangevende weermodellen ter wereld hadden

de signalen voor dit wisselvallige weer gemist: all the

leading models around the world failed to capture the

signal for unsettled weather over the UK.

3. Nee

De tekst brengt helaas alleen slecht nieuws voor

zon liefhebbers. Komend weekend lijkt weinig soelaas

te bieden (looks set to provide (bieden, leveren) scant

succour). Er wordt vooral kou en heel veel regen

voorspeld. Zelfs zoveel dat er wordt gewaarschuwd

voor overstromingen (potential for flooding).

Tekst 3 
Cat-astrophe ! 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst van livescience.com gebruikt een 

woordspeling in de titel. Het woord catastrophe is in 

tweeën gehakt door middel van een gedachtestreepje 

na 'cat': Cat-astrophe ! Als we de eerste zin lezen 

komen we nog een woordspeling tegen met het woord 

'cat', namelijk in de uitdrukking The cat's out of the 

bag welke aangeeft dat een geheim of verrassende 

informatie is prijsgegeven. Het plaatje bij de tekst 

laat Australië zien op de wereldbol. De vraag is dus, 

waarom deze nadruk op katten? En wat is de relatie 

tussen katten en Australië? 

Inhoud van de tekst 

Zoals al in de oriëntatie op de tekst hierboven staat, 

begint de eerste alinea met een uitdrukking: The cat's 

out of the bag. Er is dus blijkbaar een nieuwtje bekend 

geworden. De rest van deze zin and all over Australia 

laat zien dat de eerste zin niet alleen overdrachtelijk 

is bedoeld maar ook letterlijk in dit geval. Dit wordt 

uitgelegd in de rest van de alinea. Een nieuwe studie 

heeft laten zien dat wilde katten bijna heel Australië, 

99.8 percent of the continent's landmass, bewonen 

(inhabit). Figuurlijk is 'the cat out of the bag' omdat 

het een nieuwe studie betreft, maar de katten zijn dus 

letterlijk 'out of the bag' omdat ze het daadwerkelijk 

over katten gaat die zich hebben verspreid over het 

hele land. 

De tweede alinea legt uit hoe de wilde katten in 

Australië terecht zijn gekomen. Europeanen namen ze 

mee in de 18• eeuw en omdat er geen grote roofdieren 

(predators) waren en de katten er gemakkelijk aan 

voedsel konden komen (easy access to tasty small 

animals) konden de 'invasieve of binnendringende 

katachtigen' (invasive felines) zich makkelijk aanpassen 

aan het gastvrije (hospitable) continent. Vanaf dat 

moment hebben de katten bijgedragen aan het 

uitsterven (extinction) van bijna 30 inheemse (native) 

zoogdiersoorten (mammal species) en spelen ze een 

instrumentele rol in de huidige (current) tenondergang 

(decline) van nog veel meer diersoorten. De auteurs 

van de studie leggen uit dat Australië en Antarctica de 

enige continenten zijn waar dieren zijn geëvolueerd 

zonder katachtigen, daarom zijn de wilde dieren daar 

zo kwetsbaar (vulnerable) voor katten. Dit verklaart 

dan ook de titel dat deze verspreiding van wilde katten 

een catastrofe is voor de inheemse zoogdieren. 

In de laatste alinea wordt uitgelegd dat de 

populatiedichtheid (population density) van 



wilde katten niet gelijk verdeeld is over het land, 
maar zeer gevarieerd is. Op de ene plek vind je 
veel meer katten dan op de andere plek en vooral 
stedelijke gebieden (urbanized areas) hebben 
een hoge populatiedichtheid. Deze informatie kan 
natuurbeschermers (conservationalists) helpen bij het 
ontwikkelen van strategieën om risicogebieden aan te 
pakken (address). Zo kunnen ze hun aandacht richten 
op de gebieden waar populatiebeheersing (control) de 
grootste winst (the biggest gains) oplevert. 

Uitwerking van de vragen 

4. B
In alinea 2 wordt uitgelegd dat Australië het enige
continent is, naast Antarctica, waar katachtigen niet
van origine voorkomen. De zoogdieren zijn daar
geëvolueerd zonder de kat als natuurlijke vijand en 
daarom zijn ze zo kwetsbaar voor de kat. Ze hebben
dus geen verdedigingsmechanismes ('defense
mechanisms') ontwikkeld tegen de kat.
Niet A Er wordt nergens in de tekst gezegd dat lokale

diersoorten minder bedreven ('adept') zijn in 
het overleven in de buurt van grote steden 
dan katten. Er wordt alleen gesteld dat er in 
stedelijke gebieden (urbanized areas) een 
grotere populatiedichtheid is van wilde katten. 
Er wordt niets gezegd over andere zoogdieren 
in deze gebieden. 

Niet C De tekst gaat niet in op ziektes die katten 
overdragen en hoewel het zeer denkbaar 
is dat de katten ook ziektes met zich mee 
kunnen hebben gebracht waar de inheemse 
diersoorten aan bezwijken (succumb), wordt 
hier niets over gezegd in de tekst. 

Niet D Het probleem is niet dat katten het voedsel 
van de lokale diersoorten opeten, maar dat 

5. B

ze de lokale diersoorten zelf opeten: Er zijn in 
Australië geen grote roofdieren (predators) die 
op de katten jagen maar er is wel easy access

to tasty small ani mals. 

In alinea 3 wordt gezegd dat de studie laat zien waar
wilde katten samenkomen (congregate) en waar dus
de noodzaak om de wilde katten in toom (in check) te 
houden het meest urgent (pressing) is. Zo kunnen de 
wetenschappers natuurbeschermers (conservationists)

helpen om strategieën te ontwikkelen om de locaties
met de grootste risico's aan te pakken (to address).

Niet A Er zijn juist te veel wilde katten die de
inheemse diersoorten bedreigen. Daarom 
moeten de wilde katten juist in toom 
gehouden worden. 

Niet C Er wordt nergens in de tekst gesproken over 
het gedrag van de katten in relatie tot mensen. 

Het gaat om het feit dat ze een bedreiging 
vormen voor de inheemse zoogdieren. 

Niet D Er wordt in deze tekst niet gesproken over de 
aard van de maatregelen die genomen zullen 
worden om het kattenoverschot tegen te gaan. 
Er wordt alleen gesteld dát er maatregelen 
moeten komen en dat de resultaten van deze 
studie kunnen helpen bij het ontwikkelen van 
deze maatregelen: the scientists' results could

help conservationists develop strategies to 

address the locations most at risk. 

6. Nee

Er wordt in deze tekst niet gesproken over de aard
van de maatregelen die genomen zullen worden om
het kattenoverschot tegen te gaan. Er wordt alleen
gesteld dát er maatregelen moeten komen en dat 
de resultaten van deze studie kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van deze maatregelen: the scientists'

results could help conservationists develop strategies

to address the locations most at risk.

Tekst 4 

The treatment of Bibi Haldar 

Oriëntatie vooraf 

Boven de tekst staat dat het hier gaat om het begin 
van een verhaal. Het verhaal is geschreven door 
Jhumpa Lahiri. Een verhaal heeft, anders dan een 
nieuwsbericht, niet het doel om mensen te informeren 
over een bepaald feit: de schrijver vertelt een 
verhaal, en gaandeweg krijg je meer informatie over 
de personen in het verhaal en de achtergronden. 
Het kan dus goed zijn dat je met heel veel vragen 
over de mensen en gebeurtenissen blijft zitten als je 
deze eerste pagina's hebt gelezen, omdat het niet de 
bedoeling is dat er meteen duidelijkheid is over wat 
er precies aan de hand is. De titel van het verhaal is 
The Treatment of Bibi Haldar. Waarschijnlijk gaat het 
verhaal dus over deze persoon, Bibi Haldar, en hoe zij 
behandeld wordt. Door wie en in welke situatie, daar 
moeten we gedurende het verhaal achter komen. 
De foto bij de tekst zal waarschijnlijk van de auteur 
(Jhumpa Lahiri) zijn. 

Inhoud van de tekst 

In de eerste alinea ontmoeten we Bibi Haldar, die, 
gezien de titel, waarschijnlijk het hoofdpersonage 
van dit verhaal is. Het wordt duidelijk dat Bibi een 
aandoening (ailment) heeft, maar welke aandoening 
dit is blijft een raadsel, niet alleen voor de lezer, maar 
blijkbaar ook voor familie, vrienden en een heleboel 
andere mensen zoals priesters, handlijnkundigen 
(palmists), en andere vage therapeuten die zich 



blijkbaar al over Bi bi's mysterieuze aandoening hebben 

gebogen. Blijkbaar is alles al geprobeerd om een 

geneesmiddel (cure) te vinden en heeft zo ongeveer 

iedere dokter en therapeut al gekeken naar Bibi. Elk 

van deze mensen had een andere obscure oplossing 

die allemaal niet mochten baten. De verteller van 

het verhaal hoorde haar geschreeuw (we heard her 

screams and throes in the night). De verteller is dus 

zelf onderdeel van het verhaal. 

Alinea 2 vertelt zelfs dat behandelingen door doctoren 

en genezers Bi bi's situatie alleen maar erger maakten. 

Genezers van allerlei verschillende takken van de 

medische branche werden geraadpleegd. Al deze 

medisch 'specialisten' hadden eindeloze adviezen en 

spraken elkaar continu tegen. 

Voorbeelden van de talloze vage tegengestelde 

adviezen van verschillende medici en genezers gaan 

door in alinea 3. De laatste zin vat het leven van Bibi 

dan kort samen als een confrontatie (encounter) met 

het ene nutteloze (fruitless) tegengif (antidote) na het 

andere. 

De aard (nature) van de ziekte (waarvan we nog 

steeds niet weten wát het nu precies is) maakte dat 

Bibi weinig mogelijkheden had en dat haar leven zich 

beperkte tot de flat (four-story building= gebouw 

van 4 verdiepingen) van haar neef en zijn vrouw. 

Omdat ze nogal eens (liable = vatbaar, onderhevig)) 

bewusteloos raakte en op elk moment in een delirium 

zou kunnen raken, kon ze niet de straat op zonder 

begeleiding. Daarom bracht ze haar dagen door op 

het dak van het gebouw waar ze woonde in een heel 

kleine bergruimte. Aansluitend aan deze ruimte was 

een wc (an adjoining latrine) voor de ingang hing een 

gordijn (a curtained entrance), er was 1 raam zonder 

rooster (one window without a grill) en schappen 

gemaakt van ouder deuren. In deze ruimte deed Bibi 

haar werk, namelijk het bijhouden van de voorraad 

(she recorded inventory) van de cosmeticawinkel van 

haar neef. Dit werk deed ze onbetaald, tegen kost en 

inwoning. Het wordt in deze laatste alinea ook duidelij� 

dat de verteller ook in dit gebouw woonde aangezien 

ze spreekt over our building: (Her daily occupation 

(bezigheid) consisted of sitting in the storage room on 

the roof of our building). 

Uitwerking van de vraag 

7. 1 Niet

Bibi werd inderdaad vastgebonden: we heard her

screams and throes (hevige pijn, stuiptrekkingen) in

the night, when her wrists were bound with ropes.

Er staat echter nergens in de tekst dat dit was omdat

haar dorpsgenoten bang waren voor haar. Waarom

ze wel vastgebonden zat wordt niet direct duidelijk, 

maar het zou kunnen zijn om haar tegen zichzelf te 

beschermen aangezien in alinea 4 staat dat ze nogal 

eens bewusteloos raakte en op elk willekeurig moment 

in een beschamend delirium (shameless delirium) zou 

kunnen raken. 

2 We/ 

In alinea 1 staat in de op één-na-laatste zin: Amulets 

warding against the evil eye girded her arms and 

neck. Ze droeg dus amuletten, of 'ornamenten' om 

haar te beschermen (ward) tegen het boze oog. Het 

boze oog is een eeuwenoud geloof en is een blik 

waarvan geloofd wordt dat hij anderen schade kan 

toebrengen en zelfs in staat is om iemand te doden 

die erdoor getroffen wordt. De amuletten beschermen 

haar dus tegen het kwaad en om haar vingers droeg 

ze ringen met geluksstenen: Auspicious (gunstig, 

voorspoedig) stones adorned (versieren) her fingers. 

3 Niet 

Er wordt door de hele tekst heen gesproken over 

de vele genezers en therapeuten die geraadpleegd 

zijn, van handpalmlezers (palmists) tot oude vrijsters 

(spinsters). In alinea 2 komen de verschillende artsen 

en genezers aan bod, van reguliere dokters (allopaths) 

tot homeopaten en ayurvedische genezers (dit is een 

alternatieve medische stroming die zijn oorsprong 

in India heeft). Treatments offered by doctors only 

made matters worse. Allemaal, zowel reguliere als 

alternatieve genezers, hadden ze eindeloze adviezen, 

maar geen van allen had de remedie. Er wordt gezegd 

dat ze elkaar allemaal tegenspraken en dat dat hetgeen 

was wat de situatie van Bibi nog erger maakte. 

4 Wel

De adviezen waren tegenstrijdig: some merely advised 

Bibi to gain weight, others to lose it. lf one forbade 

her to sleep beyond dawn, another insisted she 

remain in bed till noon. Wat de één gebood, verbood 

de ander. 

5 Niet 

Er wordt niet gesproken over iemand die voor Bibi 

moet zorgen. Er wordt alleen gezegd dat Bibi bij 

haar neef woonde en voor hem werkzaamheden 

verrichtte tegen kost en inwoning: For her services Bibi 

received no income, but was given mea Is, provisions 

(proviand), and sufficient meters of cotton at every 

October holiday (blijkbaar is er in India in oktober 

een belangrijk moment waar kleding voor gemaakt 

moet worden· aangezien katoen bij de essentiële 

levensbehoeftes als eten wordf genoemd). 

6 Niet 

Er wordt niet gesproken over een rolstoel. Alinea 4 

vertelt hoe Bibi haar dagen doorbracht, zittend op een 



lap jute met gekruiste benen (cross-legged) in een 

kleine voorraadruimte om de voorraad bij te houden 

(she recorded inventory) van de cosmeticawinkel van 

haar neef die ook in het gebouw zat (at the mouth of 

our courtyard = bij de ingang van onze binnenplaats). 

7 Niet 

Haar neef huurde een appartement op de 2e 

verdieping in een gebouw met 4 verdiepingen (four

story building) waar hij met zijn vrouw woonde. Bibi 

sliep hier 's nachts op een inklapbaar campingbed: At 

night she slept on a folding camp cot in the cousin's 

place downstairs. Overdag zat ze dus hele dagen in 

de voorraad ruimte de voorraad voor de winkel bij te 

houden (zie 6). 

8 Wel 

In alinea 4 staat dat Bibi haar werkzaamheden 

verrichtte in ruil voor onderhoud: For her services Bibi 

received no income, but was given meals, provisions 

(proviand), and sufficient meters of cotton at every 

October holiday (blijkbaar is er in India in oktober 

een belangrijk moment waar kleding voor gemaakt 

moet worden aangezien katoen bij de essentiële 

levensbehoeftes als eten wordt genoemd). 

Tekst 5 

The wolf at the door 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst betreft een artikel uit NewScientist. Dit is 

een wetenschappelijk blad, dus de kans is groot dat de 

tekst gerelateerd is aan wetenschap. Op de foto zien 

we een injectiespuit en een aantal letters en cijfers. 

Waar zouden deze voor staan? De titel geeft niet direct 

informatie. Want wat wordt hier bedoeld met The wolf 

at the door? 

Inhoud van de tekst 

De eerste zin van de tekst luidt: Here we go again. Daar 

gaan we weer. Eerst blikt de auteur terug naar vier 

jaar geleden (2009 dus, aangezien de tekst uit 2013 

komt). Toen verspreidde een nieuw ontdekte griep 

zich met grote snelheid vanuit Mexico over de rest van 

de wereld. Dit was de zogeheten HlNl Mexicaanse 

griep (swine flu) en deze deed waar SARS en de HSNl 

vogelgriep niet in slaagden: het werd een pandemie 

(dat wil zeggen dat de griep zich over de hele wereld 

verspreidde en zeer veel mensen besmet raakten). 

Dit was al iets wat gezondheidsexperts vreesden (had 

been dreading). Gelukkig was deze griep variant vrij 

mild. Maar omdat er relatief weinig doden vielen bij 

deze griep vonden sommige mensen dat de reactie van 

wetenschappers die hadden gewaarschuwd voor de 

volksgezondheid overdreven: the scientists had cried 

wolf (loos alarm slaan, deze uitdrukking komt uit het 

verhaal van Peter en de wolf waar Peter op de schapen 

moest passen en steeds voor de grap om hulp riep 

omdat er zogenaamd wolven zouden komen, totdat er 

echt wolven kwamen en niemand hem meer geloofde, 

er niemand kwam helpen en alle schapen werden 

opgegeten). Wetenschappers werden er zelfs van 

verdacht dat ze zo'n groot alarm sloegen op verzoek 

van de makers van vaccins. 

In alinea 2 blijkt dan waar de schrijver op doelt 

met 'daar gaan we weer'. Er is weer een nieuwe 

zorgwekkende griepuitbraak, deze keer uit China. 

De H7N9 vogelgriep (avian flu) kan nog niet van 

persoon op persoon worden overgedragen, maar dat 

kan elk moment veranderen en de auteur denkt dat 

wanneer dat gebeurt, er alle reden is om het ergste 

te vrezen (fear the worst). Dit niet alleen omdat deze 

griepvariant dodelijk is (at the lethal end of the scale), 

maar ook omdat we niet beter uitgerust zijn om te 

reageren op een pandemie dan we in 2009 waren, 

ondanks dat we juist de mogelijkheid hebben om onze 

paraatheid te vergroten (despite considerable scope 

(bereik, omvang, reikwijdte) to enhance (vergroten) 

our readiness). 

Alinea 3 geeft een kleine positieve draai aan het 

doemdenken van de vorige alinea. We hebben wat 

vooruitgang (progress) geboekt. Omdat we deze 

uitbraak (eruption) beter in de gaten houden (monitor) 

zijn we in staat om hem beter bij te houden (track), al 

is het nog niet bekend waar deze bewuste griepvariant 

vandaan komt. Het voorgaande jaar was er blijkbaar 

een controversieel onderzoek over wat een griepstam 

(a flu strain) gevaarlijk maakt en dit onderzoek is nu 

waardevol gebleken (has proved its worth): dit H7N9 

griepvirus is nu ontdekt (uncover) lang voordat we het 

anders zouden hebben ontdekt (spotted). 

In alinea 4 waarschuwt de auteur voor de toekomst. 

Omdat we steeds beter worden in het opsporen van 

potentieel gevaarlijke virussen, kunnen we verwachten 

dat dit ook vaker zal leiden tot alarmbellen. 

Hierin schuilt het gevaar dat dit zal leiden tot 

zelfgenoegzaamheid (this will breed complacency) in 

plaats van waakzaamheid (vigilance). Dit zal worden 

versterkt door kortzichtige types die zeggen dat 

de waarschuwingen alleen zinvol zijn als het ergst 

denkbare ook daadwerkelijk gebeurt (if the worst 

actually comes to pass). 

De auteur sluit af met de boodschap dat we nog lang 

niet het punt bereikt hebben waarop we griep kunnen 

bedwingen (contain) en dat daarom het risico op een 

pandemie realistisch blijft. Daarnaast is er ook ruimte 

voor gezond scepticisme. Juist de wetenschap prijst dit 



gezonde scepticisme. Bij het voeren van de discussie 

over of de wetenschap wel of geen loos alarm slaat, 

moeten we niet uit het oog verliezen waar het eigenlijk 

om gaat, nar.nel ijk dat wolven echt bestaan, m.a.w. de 

bedreiging van nieuwe griepvirussen is echt. 

Uitwerking van de vragen 

8. C

Stelling 1 is correct, omdat er in de tekst staat dat dit 

H1N1 virus deed waar SARS en HSN1 vogelgriep niet

in slaagden (failed to do): it turned into a pandemie.

Een pandemie houdt in dat het virus zich over heel de 

aarde verspreid. Het is daarmee dus verder gekomen

dan SARS en de vogelgriep.

Stelling 2 is juist, omdat het virus vrij mild bleek te zijn:

it turned out to be quite mild.

Antwoorden A, B en D zijn daarmee incorrect.

9. A

In alinea 2 geeft de schrijver aan dat H7N9 vogelgriep

niet makkelijk overgedragen wordt van mens tot mens,

maar dat we, wanneer dat verandert en een griepvirus

makkelijk overgaat van persoon op persoon (to pass

readily from persen to persen), we alle reden hebben

om het ergste te vrezen. En de reden daarvoor, naast

het feit dat deze nieuwe griep dodelijk lijkt te zijn (at

the lethal end of the scale), is dat we nauwelijks beter

zijn uitgerust (barely any better equipped) om op een 

pandemie te reageren dan we in 2009 waren. We zijn

dus niet voorbereid (prepared) om er mee om te gaan 

(to deal with them).

Niet B Er staat nergens in de tekst dat

gezondheidsautoriteiten waarschuwingen 

doen uitgaan (issue warnings) over 

griepepidemieën zonder de farmaceutische 

industrie te raadplegen (bovendien hoeft 

dit ook niet per se). In alinea 1 wordt 

alleen gezegd dat het lage sterftecijfer bij 

deze specifieke griep (H1N1 oftewel de 

Mexicaanse griep) door sommige mensen 

werd aangegrepen als bewijs dat de 

volksgezondheidssector overdreven had 

gereageerd (the public health response had 

been an overreaction; the scientists had cried 

wolf) en dat dit misschien zelfs bewust was op 

verzoek van de producenten van vaccins. 

Niet C Gezondheidsautoriteiten sturen juist geen 

geruststellende (reassuring) boodschappen 

over griepepidemieën. Er wordt juist gezegd 

dat er te overdreven wordt gereageerd 

(the public health response had been 

an overreaction; the scientists had cried 

wolf). Blijkbaar geven ze dus juist ernstige 

waarschuwingen af. 

Niet D Sommige mensen vinden dat 

ge'zondheidsautoriteiten overdreven reageren 

(taken by some as evidence that the public 

health response had been an overreaction) 

en die mensen vinden daarom misschien ook 

dat er te veel geld aan uit wordt gegeven. 

10. A

Dit is echter niet de mening van de schrijver 

van dit artikel. Die vindt juist dat we nog niet 

toegerust zijn om te kunnen reageren op een 

pandemie: we are barely any better equipped 

to respond to a pandemie than we were in 

2009. Hij vindt dus misschien ook dat hier nog 

in geïnvesteerd moet worden, maar dit komt 

nergens terug in de tekst. 

In de zin short-sighted types who say that the

warnings are only meaningful if the worst actually

comes to pass (alinea 4) wordt gezegd dat er 

kortzichtige types zijn die zeggen dat waarschuwingen

alleen zinvol zijn als er daadwerkelijk iets gebeurt

(come to pass). Dezelfde boodschap blijkt uit alinea 1

waar een specifiek voorbeeld wordt gegeven. Er werd

namelijk gewaarschuwd voor de Mexicaanse griep

(HlNl swine flu) en hoewel deze zich wel wereldwijd

verspreidde (it turned into a pandemie), viel het

dodental mee (its relatively low death toll). Dit werd

aangegrepen als bewijs dat de volksgezondheidssector

had overdreven (the public health response had

been an overreaction). Het was blijkbaar niet ernstig

genoeg, dus werden de waarschuwingen overbodig

gevonden.

Niet B Hier wordt niets gezegd over waarschuwingen

en of die wel of niet nodig zijn. Hier gaat het 

om de mate van dodelijkheid (at the lethal 

end of the scale = aan de dodelijke kant van 

het spectrum) van de nieuwe vogelgriep 

(H7N9 avian flu). 

Niet C Deze zin gaat over de uitbraak van de H7N9 

vogelgriep afkomstig uit China. De schrijver 

geeft hier aan dat we deze uitbraak beter 

kunnen volgen omdat we hem beter in 

de gaten houden (better monitoring), al 

weten we nog steeds niet waar hij precies 

vandaan komt. Er wordt niets gezegd over 

waarschuwingen en of deze belangrijk zijn of 

niet. 

Niet D In deze zin geeft de auteur aan dat hij 

verwacht dat we, met dat we beter worden 

in het opsporen van potentieel gevaarlijke 

virussen, vaker de alarmbellen zullen 

horen rinkelen. Hier blijkt niet uit dat deze 

waarschuwing niet nodig was geweest als het 

uiteindelijk niet zo ernstig lijkt te zijn. 



11.C

The wolf at the door in de titel is beeldspraak en 

refereert aan het sprookje De wolf en de zeven geitjes.

De wolf staat hierin symbool voor een gevaarlijke

situatie die op het punt staat te gebeuren (de wolf

staat immers al bij de deur en wil de geitjes op

gaan eten). In dit geval gaat het om de uitbraak van

besmettelijke ('contagious') ziektes. De tekst beschrijft

hoe deze ziektes een bedreiging kunnen zijn en dat het

belangrijk is om de dreiging in kaart te brengen.

Niet A Er wordt niet gesproken over het beleid

(policy) van slecht-geïnformeerde ambtenaren 

(ill-informed officials). De auteur spreekt 

zijn onvrede uit over mensen die vinden dat 

waarschuwingen voor virussen overdreven 

zouden zijn en benadrukt het belang van het 

opsporen van deze besmettelijke ziektes. 

Niet B Er zijn mensen die geloven dat de 

waarschuwingen over gevaarlijke virussen 

overdreven zijn (overreaction) en vooral 

bedoeld zijn om de kas van de farmaceutische 

industrie te spekken (perhaps at the request 

of vaccine manufacturers). Dit zijn echter 

maar een paar mensen (taken by some as 

evidence ... ) en dit is ook zeker niet hoe de 

schrijver van het artikel er tegenaan kijkt zoals 

blijkt in alinea 4 waar hij de mensen die deze 

mening hebben kortzichtige types (short

sighted types) noemt. 

Niet D Er wordt in de tekst nergens gesproken over 

de onbetrouwbaarheid (unreliability) van 

wetenschappelijk bewijs (scientific evidence). 

Er wordt gesproken over mensen die de 

wetenschap wantrouwen (zie B), maar de 

auteur zelf hamert juist op het belang van 

onderzoek om inzicht te krijgen in potentieel 

gevaarlijke virussen. Hij noemt daarbij een 

studie die blijkbaar controversieel was (Last 

year's controversial research) en geeft aan 

dat dit onderzoek waardevol is gebleken (has 

proved its worth) omdat het geleid heeft tot 

het ontdekken (uncovering) van de bedreiging 

die het H7N9 virus vormde. 

Tekst 6 
Better to have loved and lost, 
than never to have loved at all 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een lange tekst met veel vragen. Lees vooral 

bij dit soort teksten eerst de vragen even door zodat 

je weet waar je op moet letten bij het lezen van de 

tekst. De titel is Better to have loved and lost, than 

never to have loved at all. Dit is een bekende Engelse " 

uitspraak die komt uit een gedicht van dichter Alfred 

Lord Tennyson uit de 19• eeuw. Het zegt precies wat er 

staat: het is beter liefgehad en verloren te hebben, dan 

helemaal nooit liefgehad te hebben. Deze uitspraak 

wordt nog steeds veelvuldig gebruikt. De foto bij de 

tekst is van Alfred Tennyson, de schrijver van het 

gedicht. 

Inhoud van de tekst 

In de eerste alinea vertelt de schrijver over de dichter 

Alfred Lord Tennyson en zijn beroemde regels Better 

to have loved and lost, than never to have loved 

at all: het is beter liefgehad en verloren te hebben, 

dan helemaal nooit liefgehad te hebben. Deze regels 

komen uit een gedicht (In Memoriam) dat Tennyson 

schreef na de dood van zijn beste vriend Arthur 

Hallam. De woorden zijn inmiddels cliché geworden in 

romantische fictie, want ze zijn krachtig en waar. Maar 

de schrijver wijst erop dat hoewel de woorden meestal 

in romantische of erotische context worden gebruikt, 

ze zijn ontstaan vanuit diepe vriendschap. 

Alinea 2 geeft de visie van de schrijver op 

hedendaagse vriendschappen. Wanneer tegenwoordig 

een vriendschap eindigt, klikken we achteloos 

(nonchalantly) op de 'unfriend' knop op Facebook 

of negeren we zijn of haar e-mails. Tegenwoordig 

schrijven we bij het verlies van een vriend geen 

rouwgedicht (elegy) meer van 2000 regels om ons 

gevoel te uiten. We zijn voorzichtig in het laten zien 

wat we voelen. 

Alinea 3 legt uit dat de doodsteek voor vriendschap 

ontkoppeling (disengagement) is. Wanneer een vriend 

afstand neemt van ons, ons negeert (ignored), doet dat 

meer pijn dan het schaden van het vertrouwen of zelfs 

liegen. De reden hiervan is dat al bij de geboorte de 

binding met onze ouders essentieel is om te overleven. 

De mens heeft het nodig om gezien en erkend te 

worden door anderen en een reactie te krijgen van 

anderen. Iemand negeren is daarom een heel krachtig 

wapen, zoals elke pestkop (bully) weet. 

Alinea 4 vertelt dat een combinatie van sociale media, 

onze drukke levens en onze onwil om na te denken 

over de betekenis van vriendschap onze sociale 

verbindingen verandert in een verzameling van dingen 

die moeten worden beheerd, gesorteerd, geselecteerd 

en verzameld. Vrienden zijn een speciaal soort valuta 

(currency) geworden om onze populariteit mee te 

demonstreren. Dit verwijst vooral naar de sociale 

media waar het aantal 'vrienden' wordt bijgehouden. 

Alle sociale rollen worden onder vriendschap 

geschaard, waarmee we in verwarring raken over wie 

nu onze echte vrienden zijn en wat we van hen kunnen 

verwachten. 



Alinea 5 haalt de filosoof Aristoteles aan die zei dat er 

drie soorten vriendschappen zijn: vriendschappen die 

worden gedefinieerd door nut (utility), vriendschappen 

die gedreven worden door plezier en, de belangrijkste, 

vriendschappen met geestverwanten (soul mates). 

De eerste twee categorieën bestaan door een externe 

gedeelde interesse, zoals werk of hobby, wat een 

vereiste (prerequisite) is voor een vriendschap om 

te groeien. Deze vriendschappen kunnen uit elkaar 

groeien wanneer de gedeelde interesse afneemt 

(wane) of wanneer iemand van baan wisselt. De derde 

categorie is speciaal en uniek: vriendschap waarin 

mensen plezier beleven aan elkaars gezelschap _[gat 

vraag 15]_ Dit is het soort vriendschap waar we 

allemaal naar streven, ook al realiseren we ons dat niet 

altijd. 

Alinea 6 bouwt voort op de verschillende soorten 

vriendschappen door te stellen dat het grootste 

risico om gekwetst te worden volgens Aristoteles 

ontstaat wanneer mensen een vriendschap onder 

het verkeerde etiket (label) plaatsen. Als de ander 

andere beweegredenen (motives) heeft dan wij bij 

het aangaan van een sociaal contact, worden we 

ongetwijfeld teleurgesteld (bound to be disappointed). 

Volgens alinea 7 verklaart deze verwarring waarom 

de 62 procent van de mensen zegt dat vrienden de 

grootste veroorzaker van stress in ons leven zijn. 

En een kwart zegt dat ze niet om kunnen gaan met 

(cope with) het maken van nieuwe vrienden. Door 

openhartige (candid) gesprekken, waarin we dingen 

zeggen waarvan we niet eens wisten dat we ze 

dachten, ervaren we een van de beste dingen in het 

leven (vriendschap dus). Mensen uit Victoriaanse 

tijden wisten dit al. Vriendschap is het waard om alles 

voor te riskeren, ook al is de prijs ontijdig verlies. 

Uitwerking van de vragen 

12.1 Wel

In alinea 1 staat dat het gedicht In Memoriam gaat 

over het verlies van Tennysons dierbaarste vriend 

Arthur Hallam (about the loss of his closest friend, 

Arthur Hallam). In alinea 2 lezen we dat dit gedicht van 

2000 regels de kwelling uitdrukt die Tennyson ervoer 

bij het verlies van zijn vriend (expressing our torment 

at friendships lost) (iets wat we nu niet snel meer 

zouden doen door middel van een gedicht van 2000 
regels). 

2 Niet 

De schrijver geeft juist aan dat sociale media er mede 

voor gezorgd hebben dat de diepgang uit vriendschap 

is verdwenen. Je drukt simpelweg op de 'unfriend' 

knopt of negeert de e-mails van deze persoon alsof het 

spam is (We'II nonchalantly click the 'unfriend' button 

on Facebook or, perhaps, ignore this person's emails 

like so much spam). Je deelt dus juist niet meer je 

gevoel, maar negeert de persoon gewoon. 

13.C

Alinea 3 eindigt met de zin: 'Being ignored

(genegeerd), as every bully (pestkop) knows, is one

of the most powerfully destructive (vernietigende)

weapons'. Iemand negeren is dus zo wreed (cruel) dat

het wordt vergeleken met een vernietigingswapen.

De rest van de alinea leidt naar deze conclusie toe

en legt uit waarom dit zo is. Een relatie wordt het

meest geschaad door afstand te nemen van de ander

(disengage): 'it's when we disengage from our friends

that we suck all the oxygen trom the relationship'. We

zuigen (suck) de zuurstof (oxygen) - de stof die ons in

leven houdt - uit de relatie, de relatie is dus niet meer

levensvatbaar wanneer we ons losmaken van de ander.

Het is zelfs acceptabeler wanneer het vertrouwen

geschaad wordt (the breaking of trust) en wanneer

tegen ons gelogen wordt (the telling of lies), dan

wanneer we worden genegeerd. De reden hiervoor

is dat bij de geboorte ons bestaan afhangt van de

betrokkenheid van onze ouders: 'when we were born,

a close connection (nauwe verbondenheid) with our

parents was essential to our survival'. Het wordt dus

duidelijk waarom het zo wreed (cruel) is om te doen

alsof iemand niet meer bestaat (no langer exists). We

hebben het nodig om gezien en erkend te worden om

te kunnen gedijen (thrive).

Niet A Er wordt in deze alinea niet gesuggereerd

dat het moeilijk is om in deze tijden loyaal te 

blijven aan onze vrienden. De behoefte van de 

mens om gezien en erkend (acknowledged) 

te worden is niet alleen van deze tijd, maar zit 

in ons DNA ingebakken. Bij de geboorte zijn 

we afhankelijk van de betrokkenheid van onze 

ouders en dit gevoel van verbondenheid blijft 

belangrijk gedurende de rest van ons leven. 

Niet B In deze alinea komen sociale media niet aan 

bod. Het gaat hier om een fundamentele 

levensbehoefte van de mens, namelijk binding 

(zie C). 

Niet D Het gaat hier niet over de beste manier om 

een vriendschap te beëindigen. Er worden 

alleen verschillende scenario's van het 

beëindigen van een vriendschap aangedragen 

die de meeste mensen als onaanvaardbaar 

beschouwen (vertrouwen schaden (the 

breaking of trust) en liegen (the telling of 

lies)) en zelfs die zijn acceptabeler dan de 

verbinding verbreken. Dit geeft aan hoe 

vernietigend en wreed het is om iemand te 

negeren, omdat je iemand dan raakt in zijn 

basisbehoeften: The breaking of trust and 

even the telling of lies are more acceptable to 

us than being ignored. 



14.A

De laatste zin is wederom de zin met de
hoofdboodschap van deze alinea. Door te proberen
(attempting) om van iedereen die we ontmoeten
een vriend (mate) te maken, raken we in verwarring
(baffled) over wie nu onze echte metgezellen
(companion) zijn en wat we van ze kunnen verwachten
(expect). We vinden dat onze collega's per definitie
onze vrienden moeten zijn en hebben hier ook een 
term voor, namelijk frolleagues en zelfs onze vijanden
(enemies) moeten we dichtbij houden onder de term
frenemies. Maar dit werkt dus niet. Het is misplaatst
en misleidend (misguided) omdat het dus verwarring
s·chept.
Niet B Er wordt niet gesproken over de duur van

vriendschappen. Het gaat om de aard van de 
relaties. Er wordt gezegd dat alle contacten 
tegenwoordig als vriendschap worden 
aangemerkt. Ook andere relaties, zoals ouder
kind relaties, collega's of zelfs vijanden worden 
onder de noemer 'vriend' geschaard. En dit 
leidt tot verwarring. 

Niet C Sociale media spelen een rol in de manier 
waarop we naar vriendschap kijken, evenals 
onze drukke levens en de onwil om na te 
denken over de betekenis van vriendschap. 
De combinatie van deze factoren zorgt 

15.A

er echter voor dat vriendschappen juist 
oppervlakkiger worden. Vriendschappen 
worden teruggebracht tot iets dat moet 
worden beheerd, gesorteerd, geselecteerd 
en verzameld (managed, sorted, selected

and collected). Vrienden zijn een soort valuta 
(currency) geworden waarmee we onze 
populariteit kunnen laten zien. Sociale media 
maken het daarom dus misschien juist wel 
moeilijker om ware vrienden (true friends) te 
vinden. 

Alinea 5 legt de gedachtegang van Aristoteles uit die
uitgaat van 3 soorten vriendschappen: vriendschappen
die worden gedefinieerd door nut (utility),

vriendschappen die gedreven worden door plezier en,
de belangrijkste, vriendschappen met geestverwanten
(soul mates). De eerste twee categorieën bestaan door
een externe gedeelde interesse, zoals werk of hobby,
wat een vereiste (prerequisite) is om een vriendschap
te laten groeien. Deze vriendschappen kunnen
verwateren wanneer de gedeelde interesse afneemt
(wane) of wanneer iemand van baan wisselt. De derde
categorie is speciaal en uniek: vriendschap waarin
mensen plezier beleven aan elkaars gezelschap. Er 
staat dat dit het soort vriendschap is waar we allemaal
naar streven, ook al realiseren we ons dat niet altijd.
Dit zal dus vriendschap zijn die niet vergaat, zoals de
eerste twee categorieën en die niet draait om nut of

om een externe prikkel, maar om niets anders dan de 
vriendschap zelf (for its own sake), omdat je graag in 
elkaars gezelschap verkeert. 
Niet B 'Mutual growth' betekent wederzijdse groei. 

Dat betekent dus dat er een 'nuttige' reden is 
om vrienden te zijn. En dat hoeft bij de derde 
categorie juist niet. Hier is het vriendschap 
omwille van vriendschap zonder externe 
motivaties. 

Niet C Romantische redenen (romantic reasons)

horen niet bij een vriendschap maar bij een 
romantische relatie. Dat is een ander soort 
relatie dan een vriendschap. In deze alinea 
gaat het puur om vriendschap en in het gat 
specifiek om vriendsc,hap omwille van de
vriendschap, zonder externe motivaties. 

Niet D 'Personal gain' betekent persoonlijk voordeel 
of winst. In dat geval is er duidelijk een externe 
prikkel om het gezelschap van de ander op 

16.B

te zoeken. Dat valt niet binnen de laatste 
categorie waar men bevriend is puur omdat je 
plezier beleeft aan elkaars gezelschap. Je kunt 
je afvragen of persoonlijke winst überhaupt 
in één van de vriendschapscategorieën valt, 
aangezien het voordeel niet wederzijds is, 
maar eenzijdig. 

In alinea 6 wordt de situatie geschetst waarvan
de auteur verwacht dat deze herkenbaar is voor
alle lezers. Who hasn't suggested a night out with

someone at work suggereert dat iedereen wel
eens aan een collega heeft voorgesteld om samen
een avond uit te gaan met als reden om. te testen
of deze collega misschien een echte vriend zou
kunnen worden. Echter, als blijkt dat deze collega
andere beweegredenen (motives) heeft dan wij, dan
worden we ongetwijfeld teleurgesteld (bound to be

disappointed). Dit kan pijnljk zijn.
Niet A Er wordt niet gesproken over de discretie

(discretion) van collega's. Er wordt gesproken 
over het testen van de relatie met een 

Niet C 

collega om te zien of dit wellicht een echte 
vriendschap zou kunnen worden wanneer

iemand een collega uitnodigt voor een avondje 
uit. Het gaat dan juist niet om te roddelen, of 
om samen beledigende uitspraken over de 
baas uit te wisselen (not for the office gossip

or to trade insults about the boss), maar 
om het testen van de mogelijkheid op een 
vriendschap (to road-test becoming their true

friend). Discretie is dus niet relevant hier. 
Het zou best kunnen kloppen dat je je werk 
beter waardeert wanneer je erin slaagt om 
vrienden te maken op het werk, maar dit komt 
in de tekst niet aan bod. Er wordt nergens 
gesproken over de voldoening op het werk, 



17. C 

maar het gaat puur over de (potentie van een) 

vriendschappelijke relatie met een bepaalde 

collega. 

This confusion (deze verwarring) wordt op meerdere

plaatsen onder de loep genomen. In alinea 7 verwijst

de verwarring terug naar alinea 6 waarbij iemand

een relatie onder het verkeerde 'vriendschapsetiket'

(friendship label) plaatst door een collega voor te 

stellen om een avondje uit te gaan, met het idee

dat hier een vriendschap uit zou kunnen ontstaan;

als de andere collega andere beweegredenen heeft,

leidt dit tot teleurstelling. Als beide collega's dezelfde

verwachting hebben dan ontstaat deze verwarring

en dus de teleurstelling niet. De eerste keer dat dit 

verkeerd categoriseren van een vriendschap aan 

bod komt is in alinea 4 waar duidelijk wordt dat

tegenwoordig alle sociale rollen onder vriendschap

worden geschaard, waarmee we in verwarring

(baffled) raken over wie nu onze echte vrienden zijn en

wat we van hen kunnen verwachten.

Niet A This confusion verwijst terug naar de

verwarring over welke rol iemand nou heeft in 

ons leven. In Alinea 6 zien we verwarring en 

daarom teleurstelling ontstaan wanneer twee 

collega's niet dezelfde verwachtingen hebben 

bij de relatie. Dit heeft niets te maken met 

het schaden van het vertrouwen (breaking of 

trust) of het vertellen van leugens (telling of 

lies), maar met verschillende verwachtingen 

en de verwarring en teleurstelling die dit 

creëert. 

Niet B This confusion verwijst terug naar alinea 6. 

Hierin gaat het niet over het demonstreren 

van populariteit door middel van het aantal 

vrienden dat iemand heeft, maar over de 

verwarring en teleurstelling wanneer twee 

mensen binnen een specifieke relatie niet 

dezelfde verwachtingen hebben. 

Niet D Er is geen sprake van verwarring als het gaat 

om het soort vriendschap (companionship) 

dat we allemaal nastreven (aspire). Dit is 

vriendschap zonder externe motivatie. De 

verwarring zit erin wanneer de ene persoon 

een andere verwachting heeft dan de andere 

binnen een relatie. 

Niet E In deze situatie, wanneer twee personen 

dezelfde verwachting hebben bij een relatie en 

elkaar zien als utilitaire vrienden (dus wanneer 

de relatie een bepaald nuttig doel dient) is 

er geen verwarring. Beiden staan immers 

hetzelfde in de relatie. 

18.D

In de zin voor het gat wordt gezegd dat

vriendschappen door de meerderheid van de mensen

als stressvol worden ervaren en een kwart van ons zelfs

helemaal niet om kan gaan met het sluiten van nieuwe 

vriendschappen (can't cope with making new friends).

Na het gat wordt vriendschap 'één van de beste dingen

in het leven' (one of the best things in life) genoemd.

Dit is een tegenstelling, dus het woord in het gat

moet een tegenstelling aanduiden. In dit geval is dat

'yet' (echter). De manier om één van de beste dingen

in het leven, dus vriendschap, te kunnen ervaren is 

door oprechte betrokkenheid (real engagement) en

door het voeren van openhartige gesprekken (candid

conversations).

Niet A 'And' (en) geeft een opsomming aan en

daar is geen sprake van. Er is sprake van een 

tegenstelling (zie D). 

Niet B 'For' (want) geeft een oorzaak aan en daar is 

geen sprake van in dit geval. Het gaat hier om 

een tegenstelling, niet om oorzaak en gevolg. 

Niet C 'So' (dus) introduceert een conclusie of 

samenvatting. De zin na het gat is echter geen 

conclusie van de tekst voor het gat, maar een 

aanvulling hierop. 

19. Friendship is {alinea 7)

De title Better to have loved and lost, than never

to have loved at all betekent dat het beter is om

liefgehad en verloren te hebben, dan helemaal nooit

liefgehad te hebben. Dezelfde boodschap komt naar 

voren in de laatste zin van de tekst, waarin wordt

gezegd dat vriendschap het waard is om alles voor

te riskeren, ook al is de prijs die je ervoor betaalt het

ontijdig verlies van deze vriendschap (Friendship is

worth risking everything tor, even if the price is its

untimely loss). Met andere woorden, we moeten niet

bang zijn om lief te hebben, omdat echte vriendschap

de pijn van het verlies van deze vriendschap waard is.

Tekst 7 
Britain's sorry struggle with 
the shale revolution 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst komt uit de Financial Times, en heeft 

daarom waarschijnlijk een economische inslag. Het 

is een opiniestuk waarin de auteur zijn mening geeft 

over een bepaald fenomeen. De titel is Britain's sorry 

struggle with the shale revolution. In noot 1 onderaan 

de tekst lezen we dat shale 'schalie' is, een gesteente 

waaruit gas gewonnen kan worden. Blijkbaar vindt er 

in Groot-Brittannië een revolutie plaats met betrekking 

tot dit gesteente, maar verloopt deze niet vlekkeloos, 



aangezien er wordt gesproken over een 'sorry struggle' 

(treurige strijd). Op de foto zien we drie werklui die 

een soort boor of pomp te bedienen, waarschijnlijk om 

iets (schaliegas?) uit de grond te pompen. 

Inhoud van de tekst 

In de eerste alinea stelt de schrijver dat de (toenmalig) 

Britse premier David Cameron reeds lange tijd een 

jaloerse blik (an envious glance) werpt (casts) op de 

florerende (booming) schalie industrie in Amerika. 

Hij was van plan om alles op alles te zetten om de 

gasvoorraden (reserves) uit de grond te halen (extract 

the UK's reserves of onshore gas), geïnspireerd door 

de vele vondsten van het waardevolle gas in de VS. 

Maar de auteur_ vindt de Britse sprint (dash) naar 

schalie meer lijken op een nauwelijks waarneembare 

schuifelgang (barely discernible shuffle). 

Proefboringen (exploratory drilling) zijn gestaakt met 

het oog op protesten. In juni bracht het graafschap 

Lancashire nog een slag toe (inflicted another 

blow) door een aanvraag van een energiebedrijf om 

schaliegas te gaan winnen in de buurt van Blackpool te 

blokkeren. 

De auteur vindt dat ministers gelijk hebben wanneer 

ze zich zorgen maken (fret) over deze tegenslagen 

(setbacks) omdat Groot-Brittannië deze gasvoorraden 

volgens hem moet aanspreken (Britain needs to 

tap its reserves of shale gas). Hij geeft aan dat er 

genoeg gas in de grond zit voor een halve eeuw aan 

brandstofvoorziening, al zou slechts een klein gedeelte 

van de voorraden gewonnen worden. Aangezien 

Groot-Brittannië in 2030 al 75 procent van haar 

benodigde olie en gas zal moeten importeren is het 

noodzaak om meer voorraad van eigen bodem te gaan 

benutten om energiezekerheid te kunnen garanderen. 

Het probleem zit hem volgens de schrijver onder 

andere in de Britse bureaucratie. Anders dan 

in de VS, gaan vergunningaanvragen voor het 

winnen van schalie (fracking applications) via 

een planningsysteem dat argwanend (wary) staat 

tegenover bijna elke ontwikkeling, laat staan het 

creëren van voorstedelijke oliebronnen (suburban 

oil wells). De Britse schaliegasdepots liggen onder 

dichtbevolkte gebieden (densely populated areas) 

waar de 'niet in mijn achtertuin' houding moet 

worden overwonnen. Bedrijven die toestemming 

willen om gas te winnen worstelen ook nog eens met 

lokale overheidsvoorschriften (local government 

regulation) en traagheid (inertia). Als voorbeeld 

geeft hij de autoriteiten in Lancashire die er 15 

maanden over deden om een besluit te nemen over 

een vergunningsaanvraag waar officieel maximaal 16 

weken voor staat. 

Om dit getreuzel (foot dragging) te ondervangen 
heeft de overheid lokale overheden gewaarschuwd 

(put on notice) dat zij zich in de aanvraag zullen 

mengen om alle langzame en verwarrende (slow and 

confused) besluiten over aanvragen ten behoeve 

van schaliegasboringen opzij te schuiven (override). 

Ministers hebben aangegeven dat als lokale besturen 

uitspraken vertragen (delay rulings) of herhaaldelijk 

projecten op achterstand zetten (repeatedly knock 

back projects) het zomaar zou kunnen dat de nationale 

overheid de gas- en olieplanningsaanvragen van ze 

'overneemt. 

De auteur vindt dit een redelijke reactie (a reasonable 

response), Bedrijven moeten }mmers de uitspraak over 

hun aanvraag binnen een redelijke termijn kunnen 

verwachten. Maar ministers moeten voorzichtig 

zijn (must beware) met het gebruiken van zulke 

bevoegdheden (powers) om de lokale autoriteiten aan 

hun laars te lappen (to ride roughshod over). David 

Camerons overheid heeft terecht (rightly) het belang 

van lokale besluitvorming gepromoot en het zou dan 

ook .... [gat vraag 22) ... lijken als het hierop terug kwam. 

In plaats daarvan (instead), zou de overheid 

beter moeten kijken naar de manier waarop 

gemeenschappen (communities) kunnen worden 

overgehaald (persuaded) om hun weerstand 

(resistance) tegen de schalie-industrie (die veiliger is 

dan velen zich realiseren) op te geven (abandon). Een 

vraagstuk dat moet worden aangepakt (tackle) is hoe 

gemeenschappen worden beloond (recompensed). 

In de VS is de schalierevolutie succesvol omdat 

landeigenaren daar rijk worden als er schalie wordt 

ontdekt onder hun grond. In Groot-Brittannië 

daarentegen behoren ondergrondse bronnen aan de 

Kroon (dus aan de staat) en worden lokale bewoners 

alleen betaald voor het gas dat onder hun grond wordt 

gewonnen als het boorbedrijf daartoe bereid is. 

De overheid heeft een voorstel geopenbaard 

(unveiled) waarin gemeentes fl00.000 krijgen voor 

elke locatie voor proefboring (exploration well site), 

plus 1 procent van de productieopbrengst (production 

revenue). De auteur vindt dat dit kan dienen als 

richtlijn, maar dat het precieze bedrag per locatie 
moet worden besloten (on a case-by-case basis). Nog 

belangrijker, dit aspect zou onderdeel uit moeten 
maken van (embedded in) het planningssysteem zelf, 

waardoor het een essentieel onderdeel wordt van elke 

lokaal besluit. 

De auteur eindigt met de boodschap dat Groot
Brittannië een schalierevolutie nodig heeft. Dit vraagt 
van ontwikkelaars echter om realistischer te zijn over 

de financiële kosten die ze zullen moeten maken. 
Weerstand van lokale gemeenschappen zal niet 



makkelijk overwonnen worden. Maar als de industrie 

bereid is om gemeenschappen genoeg te betalen 

voor de ontregeling (disruption) die het boren met 

zich meebrengt,•is er volgens de auteur geen reden 
.. 

waarom het winnen van schaliegas niet eindelijk zou 

kunnen beginnen. 

Uitwerking van de vragen 

20.A
Het wordt duidelijk dat er in Groot-Brittannië nog

niet veel vooruitgang ('progress') is geboekt als het

gaat om het winnen (extract) van schaliegas. Hoewel

de (voormalige) Britse premier David Cameron flink

had willen uitpakken (go 'all out') om de voorraden

schaliegas in de Britse bodem te winnen, bleek dit een 

erg ambitieus plan en is de realiteit weerbarstiger. De

sprint (dash) naar schalie lijkt meer op (seems more

akin to) een nauwelijks waarneembare schuifelgang (a

barely discernible shuffle).

Niet B Er wordt in alinea 1 nog niets gezegd over

veiligheidszorgen (safety concerns) of dat 

de overheid van Groot-Brittannië deze heeft 

willen onderdrukken (suppress). Er wordt 

wel gesproken over protesten en dat deze 

bepaalde proefboringen hebben stilgelegd 

(Exploratory drilling at Balcombe in Sussex 

was abandoned two years ago in the face 

of protests), maar wat de aard van deze 

protesten is wordt hier niet genoemd. 

Niet C De Britse overheid wil juist wél graag dat er 

schaliegas wordt gewonnen en het liefst zo 

snel mogelijk. Ze wilden flink uitpakken (go 

'all out') maar dit wordt tegengewerkt door 

protesten en door lokale overheden zoals die 

in Lancashire die vergunningaanvragen voor 

boringen blokkeren (blocking an application). 

Niet D De premier wilde juist graag de gasreserves 

21.1 Wel 

in de bodem van het vasteland (the UK's 

reserves of onshore gas) aanspreken, maar 

dit lijkt hem nog niet gegund, aangezien zijn 

sprint (dash) naar schaliegaswinning wordt 

vergeleken met een nauwelijks waarneembare 

schuifelgang (a barely discernible shuffle). 

Over gaswinning op zee (offshore) wordt niet 

gesproken. 

In alinea 2 staat: The British Geological Survey, a 

research body, estimates that there are 1,300tn cubic 

feet of shale in northern and centra! England. That 

is enough to fuel half a century of gas consumption 

if only a small part were extracted. Een Brits 

onderzoeksorgaan heeft dus een schatting gedaan 

(estimates) dat er genoeg schalie in de grond zit in 

noord en centraal Engeland om het land een halve 

eeuw (half a century) te voorzien in de gasbehoèfte, 

zelfs al werd maar een klein deel gewonnen. 

2 Niet 

Er wordt niets geschreven over de ontwikkeling 

in gasgebruik. Er wordt alleen gesproken over de 

noodzaak om gas te winnen om te kunnen voorzien 

in de behoefte. Wat deze behoefte is wordt niet 

genoemd. De auteur geeft wel aan dat er meer dan 

genoeg gas in de grond zit om de komende halve eeuw 

in de behoefte te kunnen voorzien (zie 21.1). 

3 Niet 

Alinea 2 en 3 geven nergens aan dat het winnen van 

schaliegas in dichtbevolkte gebieden gevaarlijk is. In 

alinea 3 wordt gezegd dat de gasvoorraden onder 

dichtbevolkte gebieden liggen (Britain's shale gas 

deposits lie beneath densely populated areas), maar 

het probleem hierbij is vooral de houding van de 

mensen die niet gediend zijn van gasboringen in hun 

achtertuin (attitude of 'not in my backyard'). Daarbij 

is er het probleem van het planningssysteem waar een 

vergunningsaanvraag om te boren doorheen moet. 

Dit systeem staat argwanend tegenover elke vorm 

van ontwikkeling (is wary of almost all development), 

dus al helemaal als het gaat om het creëren van 

voorstedelijke oliebronnen (let alone the creation of 

suburban oil wells). 

4 Wel 

In alinea 3 staat dat bedrijven toestemming moeten 

vragen (seeking permission) aan een lokale overheid 

(local government) om gas te kunnen winnen (to 

extract the gas). Het wordt hier ook duidelijk dat 

dit een langzaam en moeizaam proces is aangezien 

de auteur het heeft over 'worstelen met lokale 

overheidsvoorschriften en traagheid' (wrestle with 

local government regulation and inertia). 

22.B

Hypocritical = hypcriet; In de zin voor het gat geeft

de auteur aan dat de overheid terecht (rightly) het

belang (the importance) van lokale besluitvorming

(decision-making) heeft gepromoot. In de vorige alinea

wordt een maatregel beschreven die de overheid

neemt om vertraging van afgifte van vergunningen

te voorkomen door lokale besluitvorming opzij te 

schuiven (override) als er sprake is van langzame en

verwarrende besluiten (slow and confused decisions)

bij vergunningsaanvragen voor schalieboringen (shale

drilling applications). Deze maatregel neemt juist 

besluitvorming uit handen van de lokale overheid. 

De auteur waarschuwt daarom dat, hoewel het een 

terechte maatregel is (reasonable response) ministers

voorzichtig moeten zijn (must beware) met het

gebruiken van zulke bevoegdheden (powers) om de

lokale autoriteiten aan hun laars te lappen (to ride

roughshod over) omdat dit haaks staat op hun beleid

om de bevoegdheid juist bij lokale overheden neer te 

leggen. Dit zou dus hypocriet zijn.



Niet A Dependable = betrouwbaar; integendeel, het 

zou juist niet betrouwbaar overkomen als de 

overheid haar eigen beleid negeert. Als ze 

namelijk vergunningsaanvragen landelijk op 

zouden pakken dan gaan ze in tegen hun eigen 

beleid om bevoegdheden bij lokale overheden 

neer te leggen (zie B). 

Niet C lnflexible = onbuigzaam, ontoegeeflijk; het zou 

heel erg flexibel zijn, omdat ze van het ene 

beleid naar het andere zouden springen, maar 

dat zou wel hun geloofwaardigheid schaden 

(zie B). 

23.A

Het wordt duidelijk dat in Groot-Brittannië mensen

geen geld krijgen voor schaliegas dat zich onder

hun land bevindt. Ondergrondse grondstoffen

(underground resources) behoren aan de staat

toe (belang to the Crown) en de lokale bevolking

krijgt alleen geld voor het gas dat onder hun grond

gewonnen wordt als het boorbedrijf bereid (willing) is

om te betalen.

Niet B Hoewel Amerika bekend staat om de

aanklaagcultuur wordt er nergens gesproken 

over het aanklagen (suing) van gasbedrijven. 

In Amerika wordt de lokale bevolking rijk als er 

schaliegas onder hun grond wordt gewonnen 

(landowners there become rich if shale is 

discovered under their property) door de 

vergoeding die zij krijgen. Uit niets blijkt dat 

dit komt omdat zij bedrijven aanklagen. De 

auteur vraagt zich hier af hoe mensen in 

Groot-Brittannië kunnen worden overgehaald 

(persuaded) om mee te werken aan 

gaswinning (One question that needs tackling 

is how communities are recompensed 

(vergoeden, belonen)) en kijkt daarbij naar 

Amerika waar dit dus al een succes is. 

Niet C Het wordt wel duidelijk dat de Britse overheid 

een plan heeft om de lokale bevolking 

financieel tegemoet te komen, maar in 

Amerika worden mensen allang rijk van de 

gasvoorraden onder hun land. En dat maakt 

het verschil: terwijl het financiële plaatje in 

Amerika allang loopt, komt Groot-Brittannië 

nu pas voorzichtig met een financieel plan 

(en is dus niet 'eager' (enthousiast, gretig) 

om financiële regelingen te faciliteren bij 

schalieboringvergunningen (shale drilling 

concessions). 

Niet D Er wordt nergens gesproken over 

veiligheidsprocedures. De schrijver geeft nog 

wel mee dat het allemaal wel meevalt met de 

risico's in deze industrie. Hij spreekt over an 

industry that is safer than many realise. 

24.C

De auteur geeft aan dat de financiële

tegemoetkoming moet worden ingebed (embedded)

in het planningssysteem voor het aanvragen van

vergunningen voor schaliegasboringen en dus

onderdeel worden van het maken van het beleid

(policy making) bij lokale overheden: this aspect

ought to be embedded in the planning system

itself. This aspect verwijst hier terug naar het

voorstel dat de overheid heeft gedaan voor financiële

tegemoetkoming.

Niet A Nergens wordt gesproken over het uitsluiten

van bepaalde groepen, ook niet als zij 

weigeren mee te werken aan gaswinning. 

Het gaat hier juist om een tegemoetkoming 

voor gemeenschappen die wel openstaan 

voor boringen. De auteur vindt wel dat per 

geval bekeken moet worden hoe hoog de 

tegemoetkoming moet zijn (the precise 

amount should be decided on a case-by-case 

basis). 

Niet B Integendeel, de auteur geeft juist aan dat 

het voorstel van de overheid kan dienen als 

een richtlijn (This may serve as a guideline), 

maar dat per geval moet worden gekeken 

naar het precieze bedrag (the precise amount 

should be decided on a case-by-case basis). 

Dat zou dan moeten worden opgenomen in 

het planningssysteem van lokale overheden 

(this aspect ought to be embedded in the 

planning system itself) en onderdeel moeten 

worden van lokale besluitvorming: becoming 

an essential part of every local authority 

decision. 

Niet D Er wordt nergens gesproken over het 

versimpelen van de nationale regelgeving 

(regulations) om om te gaan met 

schaliegasincidenten. Er wordt überhaupt 

niet gesproken over incidenten in deze tekst. 

De auteur geeft in alinea 6 juist aan dat de 

risico's niet zo groot zijn als mensen denken 

(an industry that is safer than many realise). 

De tegemoetkoming in alinea 7 is bedoeld om 

mensen te overtuigen om op hun grondgebied 

te laten boren naar gas. 

25. (alinea) 2

In alinea 2 wordt uitgelegd dat in 2030 75% van

alle gebruikte olie en gas in Groot-Brittannië

geïmporteerd zal worden. Dit is een risico omdat zo de

energievoorziening niet met zekerheid gewaarborgd

kan worden. Ze zijn dan namelijk afhankelijk van

andere landen om in hun brandstofbehoefte te

voorzien. Daarom is het volgens de auteur noodzakelijk

dat ze energie uit eigen bodem gaan halen, om de

ernergiezekerheid te kunnen waarborgen: With

Britain on course to import 75 per cent of its oil and



gas resources by 2030, the country requires more 

homegrown supplies in order to guarantee energy 

security. 

26.D

De impact van gaswinning op het milieu ('the

environment') wordt nergens in de tekst besproken.

Niet A Het verstorende ('disruptive') effect van

gaswinning op het publiek komt wel op 

verschillende plaatsen naar voren in de tekst, 

bijvoorbeeld in alinea 1, waar blijkt dat er 

protesten zijn tegen de schaliegaswinning of in 

alinea 3 waaruit blijkt dat mensen niet zitten 

te wachten op gaswinning in hun achtertuin 

(attitude of 'not in my backyard') en in alinea 

8 wordt letterlijk gezegd dat boorbedrijven 

gemeenschappen moeten betalen voor de 

verstoring (disruption). 

Niet B Het economische belang komt slechts 

indirect naar voren in de tekst maar wordt 

niet besproken. Groot-Brittannië importeert 

bijna 75 procent van alle olie en gas die het 

gebruikt. Als zij hun grondstof uit eigen grond 

kunnen halen dan is dit een groot voordeel 

wat betreft het waarborgen van de energie 

zekerheid. Er staat niet bij dat dit financieel 

voordeliger zou zijn. 

Niet C Financiële implicaties van schalieboringen 

zijn bijvoorbeeld de tegemoetkomingen voor 

de lokale burgers. Dit zal voor overheden en 

ook boorbedrijven tot kosten leiden, maar 

zal uiteindelijk ook weer geld opleveren en 

energiezekerheid omdat de grondstoffen dan 

niet meer hoeven te worden geïmporteerd. 

Tekst 8 

Life at the extreme 

Oriëntatie vooraf 

Boven deze tekst staat CHRISTOPHER STEVENS reviews 

last night's TV waaruit we kunnen opmaken dat deze 

tekst een recensie is van een tv-programma. De titel 

is Life At The Extreme en bij de tekst staat een plaatje 

van een vrouw bij een jachtluipaard. De jachtluipaard 

is waarschijnlijk tam, anders zou deze vrouw er niet 

zo dichtbij zitten. Zou dit onderdeel zijn van het tv

programma waar de recensie over gaat? Heet dat 

programma misschien Life At The Extreme? En wat is er 

dan extreem? 

Inhoud van de tekst 

Het sarcasme druipt van deze tekst af. In alinea 1 

stelt de schrijver, Christopher Stevens, dat er in 

televisieland (tellyland} drie basiseenheden bestaan 

om mee te meten. Dit legt hij vervolgens uit aan 

de hand van wat voorbeelden. Van mensen die tv 

kijken kan niet verwacht worden dat ze iets afweten 

van meters, dus wordt hoogte gemeten (gauge) in 

dubbeldekker bussen. Zo is de Eiffeltoren bijvoorbeeld 

74 Routemasters (dit zijn de traditionele Engelse rode 

dubbeldekkers) hoog. Vervolgens gaat hij verder met 

de volgende eenheid. Alle landen moeten worden 

vergeleken (compared} met Wales. Het heeft geen 

zin (there's no point) om te zeggen dat Nederland 16 

miljoen inwoners heeft tenzij je ook vertelt hoeveel 

kleiner Nederland is ten opzichte van Wales. Hij 

eindigt met volume dat wordt berekend in Olympische 

zwembaden. 

In alinea 2 voegt Stevens er nog een vierde maatstaf 

(yardstick) aan toe. Snelheid wordt gemeten in Balts 

[Usain Bolt is een wereldberoemde voetballer en 

sprinter uit Jamaica. Hij is voormalig wereldkampioen 

en wereldrecordhouder op verschillende afstanden). 

Een Bolt is dan de snelheid van Usain Bolt op volle 

snelheid (at full throttle}. Klaarblijkelijk gaf Davina 

McCall in het programma Life At The Extreme te 

kennen dat de Namibische kever, met inachtneming 

van zijn grootte, bijna 10 keer sneller kan dan Usain 

Bolt. Stevens legt uit dat aangezien Namibische kevers 

heel klein zijn (no bigger than undernourisched wasps 

= niet groter dan ondervoede wespen), de toevoeging 

'voor hun grootte' dus betekent dat ze zich slechts 

voortbewegen met de snelheid van een lopend mens 

(they scuttle across the sands at human walking 

pace). Usain zou ze dan ook makkelijk bijhouden. 

Blijkbaar vond Stevens dat Davina erg weinig 

informatie bood, want hij eindigt deze alinea met de 

honende opmerking dat Davina niet informatiever 

werd dan dit (This was about as informative as Davina 

got). 

In alinea 3 gaat Stevens nog even verder met zijn 

kritiek op Davina McCall. Hij beschrijft hoe zij het 

erg naar haar zin had in Zuid-Afrika waar ze gilt 

van opwinding (squealing with excitement) over 

een giraffe en kirt (cooing) om een verweesd 

aardvarken. Alleen had ze niet de moeite genomen 

(hadn't bothered) om haar huiswerk te doen 

voordat ze vertrok. Ze vertelt geen interessante 

wetenswaardigheden over de dieren die ze tegenkomt, 

alleen dat 'zijn kleine pootjes zo schattig zijn'. Ook 

ergert Stevens zich aan haar houding tegenover 

schorpioenen die ze griezelig (eerie) vindt. Wat Stevens 

betreft had ze net zo goed een stoel mee kunnen 

nemen om op te gaan staan en gillen. Het ergst vond 

Stevens nog wel dat ze zich bij het bouwen van een 

muur van doornentakken (thorn branches) om zich in 

de nacht te kunnen beschermen tegen leeuwen druk 

maakte om een gebroken nagel. 



Stevens sluit af in alinea 4 met de conclusie dat 

Davina duidelijk niet geschikt is als presentatrice van 

een programma over de wildernis, aangezien ze de 

indruk wekt dat ze er zelfs al moeite mee zou hebben 

(she'd struggle) als in een all-inclusive Mediterraan 

resort de hapjes (canapés) op zouden raken (ran out). 

Om deze conclusie kracht bij te zetten geeft hij nog 

één voorbeeld waarbij Davina een tam jachtluipaard 

(cheetah) uitdaagt tot een wedstrijdje rennen om 

te kijken of ze inderdaad de snelste dieren op aarde 

zijn. Als ze eerst geruststelling (reassurance) wil en 

aan de verzorger (keeper) vraagt of de jachtluipaard 

haar niet als prooi zal zien en haar zal toetakelen 

(maul), antwoordt de verzorger 'Weet ik niet (Dunno), 

niemand is ooit stom genoeg geweest om in het 

jachtluipaardenkamp te gaan rennen'. 

Uitwerking van de vragen 

27.D

Simplistic = simplistisch; De schrijver is ontzettend

sarcastisch. Hij schrijft dat van mensen die tv kijken

niet verwacht kan worden dat ze iets van meters weten

(People who watch TV cannot be expected to know

about metres). 'Mensen die tv kijken' is ongeveer de

halve wereldbevolking en in het westen waarschijnlijk

bijna iedereen, en de meeste van deze mensen zijn

natuurlijk prima in staat om in meters te meten. Hij

vindt duidelijk dat televisiemakers maten onnodig

versimpelen voor het publiek.

Niet A Colourful = kleurig, levendig; colourful heeft

een positieve connotatie, maar de schrijver 

is duidelijk sarcastisch, wat erop duidt dat 

hij niet te spreken is over de manier waarop 

televisiemakers het publiek benaderen. 

Niet B Educational = leerzaam; in tegendeel, hij 

gebruikt sarcasme, hij bedoelt dus juist het 

tegenovergestelde, waarmee hij laat zien 

dat hij vindt dat alles veel te simplistisch is 

in televisieland als mensen zelfs niet meer 

geacht worden te kunnen meten in meters, 

maar worden betutteld door te meten 

in dubbeldekkerbussen en olympische 

zwembaden. 

Niet C Inaccurate= onnauwkeurig; de maten zullen 

ongetwijfeld kloppen. Er is niets waaruit blijkt 

dat de Eiffeltoren geen 74 dubbeldekkers 

hoog is. Het gaat de auteur erom dat niet 

gewoon wordt gezegd hoeveel meter hoog de 

Eiffeltoren is. 

28.B

Door Davina McCalls uitspraak te analyseren laat

Stevens zien dat de Namibische kever eigenlijk

helemaal niet zo heel snel gaat. Ze gaan dus niet echt

10 keer sneller dan Usain Bolt, maar gaan zo hard " 

als een mens op wandeltempo. Het klinkt dus heel 

spectaculair om te zeggen dat ze tien keer sneller zijn 

dan Usain Bolt, maar dit is relatief: het belangrijkste 

stukje uit de zin was 'voor hun grootte' (The key 

phrase was 'tor their size'). 

Niet A Er wordt nergens gesproken over de 

ecologische impact van insecten. En dat is 

precies de kritiek die Stevens uit (in alinea 

3), dat er geen diepgang zit in Davina's 

programma en dat er alleen maar onzinnige 

wetenswaardigheden worden genoemd. 

Niet C De term 'Bolts' heeft niets te maken met 

Davina's fascinatie voor een bepaald insect. 

Met Bolts wordt snelheid aangegeven (de 

snelheid van wereldrecordhouder Usain Bolt 

op volle snelheid) en dit is, net als de bussen, 

Wales en de Olympische zwembaden een 

onnodige versimpeling van maatgeving. 

Niet D Er wordt in alinea 2 niets gezegd over 

onderzoek (research). Verderop in alinea 3 

wordt wel gezegd dat Davina juist niet de 

moeite had genomen om haar huiswerk 

29. 1 - C 

te doen voor haar vertrek (But she hadn't 

bothered to do too much homework before 

setting off), omdat ze niets wetenswaardig te 

melden heeft over de dieren die ze treft op 

haar reis. 

De uitspraak though doing so would actually be a

serieus crimina! offence staat los van de boodschap

die de schrijver wil overbrengen, namelijk dat volume

gemeten wordt in Olympische zwembaden. De auteur

stapt even uit zijn verhaal en (hoewel hij weet dat

dit niet letterlijk gebeurt) voegt eraan toe dat het

werkelijk vullen van Olympische zwembaden met afval

(rubbish) een misdrijf (crimina! offence) is waarmee hij

zijn mening dat het onzinnig is om volume te meten in 

zwembaden versterkt.

2-d

Het woord like (zoals) kondigt een vergelijking aan. 

In de zin like Speedy Gonzales after three cups of 

black coffee vergelijkt de schrijver de kevers met het 

tekenfilmpersonage Speedy Gonzales, een supersnelle 

muis uit Mexico. Door erachter te schrijven after three 

cups of black coffee schetst de schrijver het beeld 

van een nog snellere muis, aangezien zwarte koffie 

(caffeïne) bekend staat om zijn activerende werking. 

Niet: 

Een eufemisme is een stijlfiguur waarmee iets 

mooier, vriendelijker of minder onaangenaam 

wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Iets 

onaangenaams wordt op een minder harde manier 

gezegd, bijvoorbeeld 'De dierenarts heeft de kat laten 

inslapen' in plaats van 'De dierenarts heeft de kat 



afgemaakt'. In de gegeven zinnen uit de tekst is geen 

sprake van een eufemisme. 

Een parad xïs e�n schijnbare tegenspraak, een 

stijlfiguur die in eerste instantie op een tegenstelling 
of tegenspraak lijkt, maar die bij nader inzien toch een 
vorm van waarheid lijkt te bevatten en op een logische 
manier is op te lossen. Een voorbeeld van een paradox 
is de beroemde uitspraak 'Verandering is de enige 

constante in het leven'. In de gegeven zinnen uit de 
tekst is geen sprake van een paradox. 

30.B

Stevens geeft aan dat Davina McCall niet de moeite

had genomen om haar huiswerk te doen voordat ze

vertrok (But she hadn't bothered to do too much

homework before setting off). Hij geeft aan dat er
weinig diepgang in haar commentaar zit en ze niet

verder komt dan gillen van opwinding (squealing

with excitement) over een giraffe en kirren (cooing)

om een verweesd aardvarken. Over een gekko zegt

ze dat 'zijn kleine pootjes zo schattig zijn' en daar
blijft het bij wat betreft de informatievoorziening. En

zo noemt hij nog een paar voorbeelden waaruit de
oppervlakkigheid (superficiality) van haar commentaar
blijkt. Ook met zijn sarcastische opmerking Thank you,

Davina Attenborough maakt hij duidelijk dat Davina's

documentairekwaliteiten ver te zoeken zijn. Zij is dus

juist niet te vergelijken met David Attenborough.
Niet A Uit niets blijkt dat Stevens niet van serieuze

programma's houdt of dat hij een probleem 

heeft met presentatrices. Hij heeft wel een 
probleem met deze specifieke presentatrice, 
omdat ze zich zo oppervlakkig gedraagt en hij 

wil graag meer diepgang in het programma 
zien. 

Niet C David Attenborough heeft niets te maken 

met Davina McCall of het programma dat 
zij presenteert. Dit is wederom sarcasme. 

31. C

Attenborough wordt zeer gewaardeerd om zijn 

natuurdocumentaires die heel veel diepgang 

hebben, iets was bij McCall juist ontbreekt. 

Trouble is= probleem is; in de zin voor het gat staat

dat het idee achter de serie Life At The Extreme is

dat Davina de wereld over zwerft (roam the world)

en leeft in de meest onherbergzame (inhospitable)

gebieden om erachter te komen hoe mensen en dieren 
zich aanpassen (adapt) aan de extreme condities op

deze plaatsen. Na het gat lezen we echter dat Davina
waarschijnlijk al moeite zou hebben wanneer de hapjes 

(canapés) in een all-inclusive resort op zouden raken. 
Ze kan dus volgens Stevens zelf helemaal niet tegen
extremen. Dit is lastig met elkaar te rijmen. Dat is dus 
een probleem als je een geloofwaardig tv-programma
wilt maken.

Niet A After all = immers, per slot van rekening; after 
all geeft een logisch verband aan met iets wat 
eerder gezegd is. In dit geval rijmt hetgeen wat 

eerder is gezegd juist helemaal niet met wat er 
later wordt gezegd. 

Niet B In genera! = over het algemeen; hoewel het 
op zich wel zou kunnen kloppen dat Davina 
McCall eruit ziet alsof ze al moeite zou hebben 

wanneer de hapjes (canapés) in een all
inclusive resort op zouden raken, gaat het in 

dit geval om het verband met de serie Life 

At The Extreme waarin het de bedoeling is 
dat Davina de wereld over zwerft (roam the 

world) en leeft in de meest onherbergzame 

(inhospitable) gebieden om erachter te komen 

hoe mensen en dieren zich aanpassen (adapt) 

aan de extreme condities op deze plaatsen. 
Niet D What's more= bovendien; 'what's more' 

wordt gebruikt om een interessante aanvulling 
te geven op wat eerder is genoemd. In dit 

geval gaat het echter niet om een aanvulling 

maar een tegenstelling. 

Tekst 9 
Meet Zoe: a cat with degrees 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over een kat, zo blijkt uit de titel en 

de illustratie bij de tekst. De titel geeft aan dat het 
gaat om een kat met diploma's (degrees). Dat lijkt 

misschien nogal ongewoon, een kat met diploma's, en 

wat moet een kat er eigenlijk mee? Deze tekst is een 

gatentekst. Lees goed de zinnen voor én na het gat om 
zeker te weten dat je de hele context meeneemt in de 
keuze van het juiste antwoord. 

Inhoud van de tekst 

De tekst begint met het voorstellen van de kat Zoe 

D Katze, die een hoop titels (PhD, CH, DAPA) en een 
muur vol diploma's heeft, hoewel ze niet in staat is 

om haar eigen naam te schrijven omdat ze daar niet 
de 'opponeerbare duimen' (opposable thumbs) voor 

heeft. Katze is Duits voor kat. 

In alinea 2 wordt dan het baasje van Zoe D Katze 

voorgesteld, namelijk Steve Eichel, die ook titels 
heeft (PhD, ABPP) en diploma's waarvan de auteur 

aanneemt (assume) dat Eichel deze op de moeilijke 
manier, dus door ervoor te studeren, heeft verdiend. 
Dit geeft al aan dat de kat er waarschijnlijk minder 
moeite voor heeft hoeven doen. Eichel werd boos 
(upset) over het aantal diploma's dat werd uitgegeven 
aan ongeschoolde sloebers (uneducated hacks), 

vooral in minder streng gecontroleerde beroepen 



(less rigorously controlled professions) zoals 

hypnotherapie en dieetbegeleiding, maar ook bij 

de academische diploma's. Eichel wilde bewijzen 

dat diplomaproducenten (diploma mills) er geen 

problemen mee hadden om diploma's aan iedereen 

te verkopen, waarmee ze waardeloze stukken papier 

werden voor mensen die graag geschoold wilden 

lijken. 

Dat betekent niet dat het proces (om diploma's voor 

zijn kat te krijgen) niet wat volharding (perseverance) 

behoefde. Je krijgt niet van de ene op de andere 

dag (overnight) een diploma. Eichel begon met een 

waardeloze (crappy) kleine hypnotherapieorganisatie, 

die voornamelijk bestond uit (comprised mostly of) 

mensen zonder formele academische achtergrond en 

hij betaalde wat vergoedingen (fees) voor certificering. 

Alinea vier vertelt verder over hoe Zoe de kat aan haar 

diploma's is gekomen. Eichel vroeg een diploma aan 

bij de Amerikaanse Psychotherapie Vereniging, een 

organisatie waar hij zelf ook lid van was geweest. Ze 

vroegen (requested) een lijst (listing) met academische 

referenties (credentials) en hij verzon er een paar 

(made a few up), waaronder één van 'Tacayllaermi 

Friends School' en Tacayllaermi is 'l'm really a cat' 

achterstevoren gespeld. Zij maakten van Zoe een 

'diplomate' (gediplomeerde). 

De auteur sluit af met de boodschap dat Zoe's situatie 

niet eens zo heel bijzonder is omdat een groot aantal 

dieren professionele of academische certificaten 

hebben. Een advies voor de diplomaproducenten: geef 

geen diploma's in levenservaring en wijs automatisch 

iedereen af die 'Sassafras' heet. 

Uitwerking van de vragen 

32.C

Literacy = geletterdheid; in alinea 1 wordt uitgelegd 

dat Zoe de kat een muur vol met diploma's heeft, maar

niet eens haar eigen naam kan schrijven (despite being

unable to sign her name). Dat laat dus zien (this goes

to show) dat een diploma niet per se geletterdheid

aangeeft. De schrijver zegt er bij dat ze dat fysiek niet 

kan omdat ze geen opponeerbare duimen' heeft (She

doesn't have the opposable thumbs for it). Dat is 

natuurlijk humoristisch bedoeld, omdat een kat ook 

niet het cognitief vermogen heeft om te schrijven en 

diploma's te behalen. De duimen zijn misschien nog 

wel het minst grote probleem.

Niet A Discipline = discipline; hoewel het misschien zo

zou kunnen zijn dat discipline niet per se een 

indicator is voor het behalen van een diploma 

komt dat hier nergens in terug. De aandacht 

ligt op het feit dat Zoe niet kan schrijven en "' 

toch diploma's heeft. 

Niet B Fame = beroemdheid; nergens in deze alinea 

wordt gesproken over faam. De nadruk ligt op 

het feit dat Zoe niet kan schrijven. 

Niet D Success = succes; ook dit klopt, maar er wordt 

niet gesproken over Zoe's succes, of gebrek 

daaraan, alleen over het feit dat ze niet kan 

schrijven. 

33.B

Hence = vandaar {dat), als gevolg daarvan; 'hence'

geeft een gevolg en een verklaring aan. In de zin voor

het gat staat dat de meeste waardeloze diploma's zich

concentreerden in de minder streng gecontroleerde

beroepen (the less rigorously controlled professions)

maar dat ook een aantal gerenommeerde academische

diploma's werd uitgegeven aan ongeschoolde

sloebers (uneducated hacks). Na het gat wordt de

indrukwekkende titel van doctor (PhD) genoemd: Zoe

heeft een doctoraat weten te bemachtigen (clutched

(stevig vastgegrepen) in the hairy Doctor Katze's claws

(klauwen)). Dit is het gevolg van hetgeen voor het

gat werd benoemd, dat 'een aantal gerenommeerde

academische diploma's werd uitgegeven aan

ongeschoolde sloebers'. (Hairy Doctor Katze verwijst

naar Zoe Katze: ze is harig en is inmiddels doctor

omdat ze haar doctoraat heeft weten te bemachtigen.)

Niet A Due to = ten gevolge van; er wordt hier

wel een gevolg aangegeven (zie B), maar 

'due to' zou aangeven dat de waardeloze 

diploma's zich konden uitbreiden door het 

indrukwekkende doctoraat dat de poes 

heeft weten te bemachtigen, maar het is 

andersom. Zoe mag zichzelf doctor noemen 

omdat ook indrukwekkende academische 

instellingen het niet altijd even nauw nemen 

met het controleren van de aanvrager van een 

diploma. (Hairy Doctor Katze verwijst naar Zoe 

Katze: ze is harig en is inmiddels doctor omdat 

ze haar doctoraatsdiploma heeft weten te 

bemachtigen.) 

Niet C In spite of= ondanks; het is niet ondanks 

34.C

het feit dat sommige indrukwekkende 

academische instellingen het niet altijd even 

nauw nemen met het controleren van de 

aanvrager van een diploma, maar als direct 

gevolg daarvan dat de kat Zoe Katze zichzelf nu 

doctor mag noemen. 

He went after bigger prey = ging hij achter grotere

prooi aan; het wordt in deze alinea duidelijk gemaakt

dat Eichel niet meteen ging voor het doctoraat (PhD),

want je krijgt niet van de ene op de andere dag

een doctoraat (One doesn't get a PhD overnight).

Eichel begon met een waardeloze (crappy) kleine

hypnotherapieorganisatie, die voornamelijk bestond



uit (comprised mostly of) mensen zonder formele 

academische achtergrond en hij betaalde wat 

vergoedingen (fees) voor certificering. Hij verzamelde 
., 

een paar van dit oort certificaten. Pas daarna ging 

hij voor het doctoraat, de 'grotere prooi' ('bigger 

prey') want een doctoraat staat academisch heel hoog 

aangeschreven. 

Niet A He managed to double his assets = slaagde 

hij erin om zijn bezit te verdubbelen; het 

klopt dat een PhD veel meer waarde heeft 

dan een diploma van een waardeloze kleine 

hypnotherapieorganisatie (crappy little 

hypnotherapy organization), maar er is niet 

per se sprake van een verdubbeling want hij 

gaat niet van 1 diploma naar 2 diploma's. 

Hij had al een paar diploma's verzameld 

(After a few of those certifications piled up 

= nadat een paar van deze certificaten zich 

opstapelden) en toen ging hij voor het meest 

prestigieuze diploma, een doctoraat. 

Niet B He started his own practice = begon hij zijn 

eigen praktijk; uit niets blijkt dat hij zijn eigen 

praktijk begon. Het gaat nog steeds over het 

verkrijgen van diploma's van verschillende 

organisaties en instellingen. 

35.B

Common = gewoon, gangbaar; het woord in het gat 

zegt iets over Zoe's academische en professionele

carrière. Na het gat staat dat veel dieren (A great

number of animals) professionele of academische

certificaten hebben (have professional or academie

certifications). Er is dus niets bijzonders aan Zoe's

diploma's.

Niet A Absurd= absurd; dit is misschien wel waar,

aangezien een kat met diploma's en een titel 

inderdaad wel absurd is, maar dit is niet waar 

de schrijver op doelt, zoals blijkt uit de zin na 

het gat (zie B). 

Niet C Controversiàl = controversieel, omstreden; 

ook dit zou best een logisch antwoord kunnen 

zijn, omdat het natuurlijk niet de bedoeling 

kan zijn dat een kat een doctoraat krijgt terwijl• 

mensen daar jaren voor moeten zwoegen en 

het laat zien dat er te weinig controle is op de 

aanvragers, maar dit is niet waar de auteur in 

dit stuk tekst op doelt, gezien de zin die volgt 

na het gat (zie B). 

Niet D lmpressive = indrukwekkend; hoewel 

het behalen van een doctoraat best 

indrukwekkend is, is dat niet zo als je daar 

niets voor hebt gedaan. Daarbij is dit niet de 

boodschap die de auteur wil overbrengen, 

gezien de zin die na he� gat komt (zie B). 

Tekst 10 
Health and safety 

Oriëntatie vooraf 

De titel van de tekst is vrij rechtdoorzee: Health and 

safety, dus gezondheid en veiligheid. Het plaatje dat 

erbij staat is een foto van een bordje met 'health and 

safety' en een helm erbij. De helm staat vaak symbool 

voor veiligheid. Het soort helm op het plaatje is een 

bouwhelm. Zegt dat iets? Wat heeft gezondheid ermee 

te maken? 

Inhoud van de tekst 

In de eerste alinea, zelfs het eerste woord, wordt 

het duidelijk dat het over kinderen gaat. Volgens 

het hoofd van de HSE (de Britse dienst gezondheid 

en veiligheid) moeten kinderen niet te voorzichtig 

worden behandeld en moeten ze de kans krijgen om 

te spelen, te vallen en zich pijn te doen. Ondanks het 

feit dat de organisatie de naam (reputation) heeft 

een risicomijdende samenleving (risk-averse society) 

te promoten zegt de voorzitter dat het niet goed is 

voor de samenleving om jonge mensen overmatig te 

beschermen (overprotect). 

Alinea 2 geeft aan dat scholen in het verleden een 

breed scala aan kinderspelletjes hebben verboden 

(outlawed) om gezondheids- en veiligheidsredenen (on 

health and safety grounds) waaronder British bulldog 

[soort variant van Annamaria Koekoek) tikkertje (tag), 

knikkeren (marbles) en touwtjespringen (skipping). 

Mevrouw Hackitt ontkende (has denied) echter dat het 

verbod (bans) op deze spelletjes van de HSE afkwam. 

Ze waarschuwde dat overbeschermde kinderen 

meer kans hebben op ongelukken als ze ouder 

zijn, omdat ze naïef zijn op het gebied van risico's 

inschatten. Daarbij beschuldigde (blamed) ze de 

schadevergoedingsindustrie (compensation claim 

industry) van het gebruiken van veiligheid- en 

gezondheidswetgeving (Health and Safety legislation) 

voor het creëren van een schuldcultuur. 

Volgens mevrouw Hackitt doet de slechte interpretatie 

(poor interpretation) en toepassing (application) 

van gezondheids- en veiligheidsregels afbreuk aan 

(denigrated) het werk de HSE, waardoor mensen 

cynisch worden over de noodzaak voor wetten om 

mensen op de werkplaats te beschermen. Nog steeds 

verliezen twee of drie mensen per week hun leven op 

de werkplaats in Groot-Brittannië. 



Uitwerking van de vragen 

36.1- C 

In alinea 2 wordt duidelijk dat scholen in het verleden 

een breed scala aan kinderspelletjes hebben verboden 

(outlawed) om gezondheids- en veiligheidsredenen (on 

health and safety grounds) waaronder British bulldog 

[soort variant van Annamaria Koekoek] tikkertje (tag), 

knikkeren (marbles) en touwtjespringen (skipping). 

Het wordt ook duidelijk dat Mevrouw Hackitt dit niet 

aan de HSE wijt. Zij ontkende (has denied) dat het 

verbod (bans) op deze spelletjes het werk van de HSE 

was. De zin in het gat moet hier dus op aansluiten en 

dat doet antwoord c. Het is dus niet het werk van de 

HSE, maar waarschijnlijk zijn het besluiten (decisions) 

van goedbedoelende individuen (well-meaning 

individuals) die de richtlijnen (guidelines) verkeerd 

hebben geïnterpreteerd (misinterpreted). 

36. 2 - e

Alinea 3 geeft aan dat mevrouw Hackitt de 

schadevergoedingsindustrie (compensation claim

industry) ervan beschuldigde (blamed) dat zij

veiligheid- en gezondheidswetgeving (Health and

Safety legislation) gebruiken voor het creëren van een

schuldcultuur. Dit wordt verder toegelicht in antwoord

e, waaruit blijkt dat mensen zich soms verstoppen

achter (hide behind) hun angst om aangeklaagd

te worden (fear of being sued) wanneer ze de

gezondheids- en veiligheidsvoorwaarde (health and

safety term) misbruiken (misuse)

36. 3 - a

Uit alinea 4 blijkt dat gezondheid en veiligheid echt

niet kunnen worden afgedaan (dismissed) als grapje

(joke), omdat er nog steeds twee of drie mensen per 

week hun leven verliezen op hun werk. Het werk van 

de HSE is dus noodzakelijk en moet serieus genomen

worden.

Niet b. Hoewel blijkt uit de tekst dat scholen spelletjes

hebben verboden die ze onveilig achtten, is 

het niet zo dat zij zelf regels hebben bedacht 

die tegen de wet indruisen. Het gaat erom 

dat scholen de richtlijnen die gesteld worden 

door de HSE niet altijd juist interpreteren en 

daarmee te voorzichtig zijn. 

Niet d. Er wordt niet gesproken over de ouders van 

kinderen, of dat zij geen verantwoordelijkheid 

nemen voor hun kinderen. 

Tekst 11 
The chattering classes 

Oriëntatie vooraf 

Dit wordt een tekst over kletsen, zo lijkt het als we 

kijken naar de titel en het plaatje. De titel is The 

Chattering Classes oftewel de babbelende klassen. 

Op het plaatje zien we twee silhouetten van gezichten 

en profil met tekstwolkjes ertussen. Twee kletsende 

mensen dus. Wat heeft dit te maken met klassen? 

Inhoud van de tekst 

Alinea 1 rekent af met een hardnekkige overtuiging 

dat vrouwen veel praten. Uit onderzoek blijkt dat dit 

helemaal niet zo is. Wel spreken ze gevarieerder (more 

varied) en bedachtzamer (thoughtful) dan mannen. 

In alinea 2 wordt nogmaals verteld dat vrouwen 

minder praten dan mannen en hoe ze tot deze 

conclusie zijn gekomen. Het blijkt namelijk uit 

verschillende onderzoeken. De werkwijze en resultaten 

van het onderzoek van psycholoog Geoffrey Beattie 

worden uitgebreid beschreven. 

Alinea 3 vat de tekst samen en concludeert dat juist 

mannen geneigd zijn om te praten om het praten 

wanneer ze een kletspraatje houden (when engaged 

in social chitchat) door dezelfde woorden steeds 

opnieuw te gebruiken. Ze gebruiken ritualistische en 

overbodige (redundant) taal zonder nieuwe informatie. 

Vrouwengeklets is dus niet meer dan een mythe. 

Uitwerking van de vragen 

37. E

De tekst begint met de volgende boodschap: Het zou

de man van je leven sprakeloos kunnen maken. Als

je hem tenminste lang genoeg zijn mond kan laten

houden om het hem te vertellen. (lt might leave the

man in your life lost for words. lf, that is, you can stop

him talking long enough to tell him). De woordgrap zit

hem er natuurlijk in dat hij sprakeloos zou zijn, maar

dan wel eerst moet stoppen met praten.

Niet A Er wordt in de eerste zin nog niets uitgelegd.

Het onderwerp waar de tekst over gaat wordt 

in deze zin indirect geïntroduceerd met een 

woordgrap (zie E). 

Niet B In de eerste zin wordt nog geen vergelijking 

gemaakt. Later in de tekst worden mannen 

en vrouwen vergeleken, maar nog niet in de 

eerste zin. 

Niet C Er wordt geen voorbeeld gegeven in de eerste

zin. We weten nog steeds niet waar de auteur 



precies op doelt, omdat 'it' verwijst naar de 
informatie in de zinnen die volgen. 

Niet D Er is geen sprake van een waarschuwing. 
Er is.ook' geen gevaar of risico waarvoor 
gewaarschuwd zou moeten worden. 

38.C 
Predictable = voorspelbaar; in Alinea 2 wordt uitgelegd
dat mannen vaak terugvallen op fantasieloze (bland)

woorden, zoals nice en good. Als we nog verder
doorlezen naar alinea 3 zien we dat mannen vaak
dezelfde woorden gebruiken (recycling their words).

Hun woordgebruik is dus voorspelbaar. 
Niet A lnteresting = interessant; mannen gebruiken

minder gevarieerde taal, waardoor ze 
voorspelbaarder zijn. Voorspelbaar wordt over 
het algemeen juist als niet interessant ervaren. 

Niet B Positive = positief; woorden als nice en good

zijn inderdaad positief, maar dat zijn de 
woorden die de vrouwen gebruiken ook: 1 
really love your jacket. Where did you buy 

it? Het gaat om het verschil tussen de taal die 
mannen en vrouwen gebruiken en dat verschil 
zit niet in positiviteit, maar in variatie. 

Niet D Suitable = geschikt; het gaat hier om het 
verschil in taalgebruik tussen mannen en 
vrouwen wanneer ze complimentjes geven 
(paying compliments). Het woord in het gat 
is een resultaat van het feit dat mannelijk 
taalgebruik bland is (and therefore betekent 
'en daarom'). Het woord bland (fantasieloos, 

flauw) heeft een negatieve bijklank, en 
geschikt juist een positieve bijklank. Het is niet 
logisch dat het taalgebruik geschikt is omdat 
het fantasieloos is.als we het hebben over het 
geven van complimentjes. 

39. Contrary to (alinea 1)

Female 'nattering' is little more than a .cultural myth

betekent dat vrouwengeklets niet veel meer is dan een 
'

culturele mythe. Een mythe is een fictief verhaal of een 
fabel die bij heel veel mensen bekend is. Dit wordt ook 
duidelijk uit de zin Contrary to popular belief, women

are not all that talkative. Hier staat dat in tegenstelling
tot (contrary to) wat vaak wordt gedacht (popular

belief) vrouwen helemaal niet praatgraag (talkative)

zijn.

Tekst 12 

Retweet 

Oriëntatie vooraf 

Het betreft hier een korte tekst met maar 1 vraag. Er 
staan geen afbeeldingen bij en de titel is Retweet.

Het gaat hier om een reactie op een retweet (het 
doorsturen van een bericht op Twitter). 

Inhoud van de tekst 

Alastair Campbell stuurde een tweet door van Robert 
Peston over speakrs4schools met het volgende bericht: 
we want great work experience to go to kids on merit, 

not connections. Click here to learn more. Hier staat 
dat Peston vindt dat goede werkervaringsplaatsen naar 
kinderen moeten gaan op basis van verdienste en niet 
op basis van connecties. Met andere woorden, hij vindt 
dat de kinderen die het echt verdiend hebben de beste 
plaatsen moeten krijgen. 

In alinea 2 wordt duidelijk dat Campbell zelf 
niet heeft gehandeld in lijn met zijn nobele 
streven: hij bemachtigde voor zijn zoon Rory een 
werkervaringsplaats bij Manchester United door zijn 
vriendschap met de manager van de club. 

Uitwerking van de vraag 

40.D
Such a hypocrite = zo'n hypocriet; een hypocriet is 
een schijnheilig iemand, iemand die zich anders
voordoet naar anderen dan hij eigenlijk is. Het is 
hypocriet om te zeggen dat hij vindt dat geweldige
werkervaringsplaatsen (great work experience)

moeten gaan naar de kinderen die het echt verdienen
(on merit) en niet geregeld door connecties, terwijl hij
voor zijn zoon zijn connecties gebruikt heeft om een
werkervaringsplaats bij één van de meest beroemde
voetbalclubs ter wereld te regelen.
Niet A a bad loser: een slechte verliezer; Campbell is 

geen verliezer in deze tekst. Het gaat er niet 
om hoe hij omgaat met verlies. Er is geen 
competitie �aarin Campbell het opneemt 
tegen een ander. Waar het om gaat is dat hij 
voor zijn zoon een mooie werkervaringsplaats 
heeft geregeld. Dat staat lijnrecht tegenover 
de uitspraak in het bericht dat hij heeft 
geretweet .. 

Niet B a worthy opponent= een waardige 

tegenstander; er is hier geen sprake van 
tegenstanders die een competitie aangaan. 
Er is geen competitie waarin Campbell het 
opneemt tegen een ander. 

Niet C quite a genius= nogal een genie; het wordt 
wel duidelijk uit de tekst dat de schrijver 
Alastair Campbell niet erg geloofwaardig 
vindt en dat hij niet achter zijn actie staat. Hij 
maakt dit duidelijk door zijn uitspraak en zijn 
acties recht tegenover elkaar te plaatsen om 
te laten zien dat dit niet met elkaar te rijmen 
valt. Campbell wordt dus zeker niet als genie 
neergezet. 



Tekst 13 

Cotton On 

Oriëntatie vooraf 

Bij deze tekst staat dat je eerst de vraag moet lezen 

en dan pas de tekst zelf moet raadplegen. Er staat 

'raadplegen' en niet 'lezen' en dat is met een reden. 

Het gaat hier om een heel lange tekst en maar 1 vraag 

waarin je heel specifiek op zoek gaat naar bepaalde 

informatie. Je hoeft deze tekst dus niet te lezen, maar 

alleen te scannen. 

De titel van de tekst is COTTON ON- WOMEN'S, 

MEN'S & KIDS CLOTH/NG & ACCESSOR/ES. Op de foto 

zien we een winkel met daarboven de naam 'Cotton 

on'. Het gaat hier dus om een kledingwinkel. De 

ondertitel luidt RETURNS, REFUNDS AND EXCHANGES 

(retournering, terugbetaling en omruiling). In deze 

tekst staan dan ook waarschijnlijk de voorwaarden 

voor het retourneren of ruilen van gekochte artikelen. 

Inhoud van de tekst 

In de inleiding wordt duidelijk dat Cotton On niet 

moeilijk wil doen over het terugbrengen of ruilen 

van artikelen en je wordt vriendelijk verzocht om het 

volgende door te nemen voor alle informatie die je 

nodig hebt. 

Dan wordt er onderscheid gemaakt in ruilen omdat 

je van gedachten bent veranderd (Changed your 

mind?) en omdat je een defect artikel hebt ontvangen 

(Received something faulty?). Vervolgens volgt er nog 

een stukje over hun retour- en ruil beleid (OUR RETURN 

AND EXCHANGE POLICY), hoe je een online aankoop 

kunt retourneren in een winkel (HOW TO RETURN AN 

ONLINE ORDER IN STORE) en hoe je winkelaankopen 

kunt terugbrengen (RETURN INSTRUCTIONS FOR IN

STORE PURCHASES). De tekst eindigt met een laatste 

opmerking over privacy (PLEASE NOTE = let op). 

41. Shipping casts (bovenaan pagina 21)

We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag

wanneer de verzendkosten niet worden terugbetaald.

Als we dan de tekst scannen op verzendkosten

(shipping costs) dan vinden we die bovenaan bladzijde

21 in de zin Shipping costs can't be refunded

(terugbetaald) if there are other items (producten)

listed on the original invoice (factuur) that you aren't

returning. Hieruit blijkt dat verzendkosten niet worden

terugbetaald als je nog meer artikelen had gekocht

samen met het geretourneerde artikel.


