
Tekst 1 
Memory and the internet 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst is een ingezonden brief. Ingezonden 

brieven reageren doorgaans op een artikel of brief 

die eerder in de krant of het tijdschrift is geplaatst. 

Je moet dan dus eerst zien te ontdekken waarop de 

schrijver reageert, en daarna wat hij of zij over dat 

onderwerp te zeggen heeft. Meestal zijn briefschrijvers 

het niet eens met iets wat ze hebben gelezen, anders 

nemen ze de moeite niet om te schrijven, maar het is 

natuurlijk altijd verstandig om even goed te lezen of 

dat in dit geval ook zo is. 

Deze ingezonden brief gaat over 'memory and the 

Internet' - het geheugen en internet. Oftewel, het zal 

iets te maken hebben met hoe ons geheugen werkt en 

wat de invloed van het internet erop is. De schrijver 

heet Michael Morris, en hij reageert op een brief of 

artikel van Henry Porter over dit onderwerp, getiteld 

'We' re smart enough to know we're stupid'. 

Inhoud van de tekst 

De schrijver vindt inderdaad dat er plenty (heel veel) 

mis is met iets wat door Henry Porter in zijn artikel 

wordt afgedaan als onbelangrijk: 'What's wrong with 

that?' zegt Porter over dat 'that'. Wat 'that' precies is, 

weten we niet; daarvoor moeten we het woord of de 

zin van vraag 1 achterhalen, maar dat kan vast door te 

lezen wat de schrijver, Michael Morris, ervan zegt. 

Morris stelt dan dat een tienjarige zijn ouders nog als 

memorybank - geheugen - kan gebruiken, maar dat 

men, als hij ouder wordt, verwacht dat hij zelf dingen 

leert onthouden. 

Hij zegt echter dat hij meer en meer (increasingly) 

zijn studenten (tertiary students - studenten aan 

een hogeschool of universiteit) moet uitleggen dat 

ze sommige dingen gewoon moeten weten en dat ze 

die niet aan hem kunnen vragen of even op kunnen 

zoeken, omdat het gewoon parate kennis moet zijn 

die nodig is voor een effectieve communicatie op hun 

niveau. 

Om vooruitgang (progress) te boeken als 

wetenschappers zijn ze grotendeels afhankelijk van 

deze uitstervende (dying) vaardigheid, en hij stelt dat 

het geen toeval is dat deze ontwikkeling samenvalt met 

de opkomst van het internet. 

Uitwerking van de vraag 

1. c 

Morris reageert op een artikel van Porter over het 

gebruik van het geheugen en de opkomst van het 

internet. Porter moet daarin gezegd hebben dat 

dingen uit het hoofd leren niet meer nodig is dankzij 

het internet, omdat we dingen die je vroeger gewoon 

moest weten, nu snel en eenvoudig op kunt zoeken. 

Morris is het daar absoluut niet mee eens; hij vindt 

dat wetenschappers juist allerlei parate kennis moeten 

hebben om op een effectieve manier te discussiëren. 

Het woord 'outsourced to' betekent dat iets is 

uitbesteed: Porter zou dus gezegd kunnen hebben dat 

de rol die vroeger door het geheugen werd vervuld, 

nu is uitbesteed aan het internet, en dat daar niks mis 

mee is. 

Niet A 'enhanced by' betekent zoveel als 'verbeterd 

door'. Als we echter op Morris' kritiek af 

mogen gaan, wordt het internet tegenwoordig 

niet gebruikt als iets dat het geheugen kan 

verbeteren, maar dat het geheugen vervangt: 

Mensen -zoals zijn studenten- hoeven geen 

feitjes meer te onthouden omdat ze die feitjes 

net zo goed even snel op kunnen zoeken. 

Niet B Het gaat er niet om dat het internet het 

geheugen zou manipuleren, maar dat het 

internet het geheugen vervangt. Morris vindt 

het wel een kwalijke ontwikkeling dat zijn 

studenten steeds minder basiskennis hebben 

en steeds dingen op moeten zoeken of aan 

hem moeten vragen omdat dat een goede 

discussie op hoger niveau in de weg staat. 

Niet D Morris stelt juist dat het geheugen slechter 

wordt naarmate het internet meer gebruikt 

wordt. De woorden 'trained by' zouden juist 

suggereren dat mensen hun geheugen kunnen 

trainen - beter maken - dankzij internet. 

2. De vaardigheid van het dingen onthouden/ De 

vaardigheid van het eigen geheugen gebruiken. 

Morris pleit ervoor dat studenten weer basisfeiten 

gaan leren onthouden, omdat ze die basiskennis 

nodig hebben om vooruitgang te kunnen boeken als 

wetenschappers; als ze de basiskennis niet voldoende 

beheersen, wordt het onmogelijk, zegt hij, om een 

goede en effectieve discussie te voeren. 

Tekst 2 
A necessary cull 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is getiteld 'A Necessary Cull' - de 

noodzakelijkheid van het afschieten van dieren. Als 

je even de eerste regel leest, zie je dat de dieren 



die afgeschoten zouden (moeten) worden, badgers 

(dassen) zijn. Het artikel gaat dus blijkbaar over het 

afschieten van dassen, en waarom dat nodig zou zijn. 

Als je het artikel vluchtig doorleest - bijvoorbeeld door 

alleen de eerste regel van elke alinea te lezen kom je er 

achter dat er waarschijnlijk 5.000 dassen afgeschoten 

gaan worden in de regio Somerset en Gloucestershire 

(alinea 1), en dat dat moet vanwege TB (tuberculose) 

die zou heersen onder vee (cattle) (alinea 2). Bovine 

(runder-) tuberculose zou onder andere verspreid 

kunnen worden door de urine en ontlasting (faeces) 

van dassen {alinea 3). Er is, stelt de schrijver, genoeg 

bewijslast om het afschieten te rechtvaardigen {has 

the weight of evidence on its side) (alinea 4). In 

de laatste alinea wordt tot slot nog gezegd dat de 

dassenpopulatie de afgelopen jaren sterk is gegroeid 

omdat het illegaal werd gemaakt om dassenburchten 

(badgers' setts) te verstoren (to interfere with- je 

bemoeien met; je mengen in). 

Oftewel, de schrijver vindt het gerechtvaardigd dat 

dassen worden afgeschoten omdat ze tuberculose 

onder het vee zouden verspreiden. 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat er waarschijnlijk 5.000 

dassen afgeschoten gaan worden in de komende 

zes weken. Het afschieten maakt deel uit van een 

proefproject (pilot scheme) dat veel kritiek heeft 

losgemaakt onder dierenwelzijn (ani mal welfare) 

organisaties. Echter, zegt de schrijver, de protesten 

zijn onterecht {ill-judged) - het neerschieten moet 

niet gezien worden als een aanval op de dassen 

maar als een aanval op tuberculose en Defra 

heeft het volste recht om dit te doen (to pursue 

- nastreven) om de verspreiding van de ziekte te 

beperken. 

2 Het probleem ligt bij rundertuberculose {bovine 

TB) dat erg besmettelijk (infectieus) is en zich de 

laatste jaren snel heeft verspreid en heeft geleid tot 

de vernietiging van 40.000 koeien in het afgelopen 

jaar en meer dan 300.000 (to exceed - overtreffen) 

in de afgelopen tien jaar. Hun welzijn moet ook in 

de gaten gehouden worden - plus de hoge kosten 

die de ziekte meebrengt voor Britse boeren. 

3 Runder tbc kan onder andere verspreid 

(transmitted) worden door dassen, en langdurig 

(prolonged) onderzoek heeft aangetoond dat het 

aantal gevallen omlaag gaat als de dassenpopulatie 

wordt uitgedund. In Ierland en Nieuw Zeeland 

werden al eerder dassen en buidelratten (possum) 

gedood om de runderen te beschermen 

4 Er is, stelt de schrijver, bewijs dat het doden van 

dassen helpt. De dassenbeschermers worden 

echter geholpen door de mythologische status die 

dassen hebben in het Engelse plattelandsleven. 

5 De dassenpopulatie is sterk {dramatically) 

gegroeid sinds het verbod op het verstoren van 

dassenburchten. Desalniettemin vindt de schrijver 

dat Defra (de organisatie die de dassen wil 

afschieten) de verplichting (obligation) heeft om 

door te gaan met het afschieten om te voorkomen 

dat de tuberculose zich verder verspreid onder 

runderen en misschien zelfs onder huisdieren 

(domestic anima Is). Dit ondanks de protesten, 

omdat de bewijzen van het nut van zo'n actie voor 

zich spreken. 

Uitwerking van de vragen 

3. D 

De schrijver vindt dat het de hoogste tijd is dat er iets 

gedaan wordt tegen de verspreiding van tuberculose 

onder runderen, en stelt dat als het afschieten van 

dassen daaraan bij kan dragen, het goed is dat Defra 

dit doet. Hij noemt het in de laatste regel van alinea 

1 een 'belated and necessary course' - een late en 

noodzakelijke gang van zaken. Oftewel, hij vindt dat 

er inderdaad al veel eerder actie ondernomen had 

moeten worden. 

Niet A Het is juist andersom: door de cull - het 

neerschieten - kan {de groei van) tuberculose 

onder runderen en andere dieren worden 

voorkomen. 

Niet B De schrijver stelt juist dat de protesten tegen 

de cull {het neerschieten) onterecht {ill

judged) zijn: hij zegt juist dat het neerschieten 

van de dassen nodig is om de verspreiding van 

tuberculose onder runderen tegen te gaan. 

Niet C De protesten zijn ill-judged - onterecht. 

4. D 

Hij zegt niet dat ze illegaal zijn. De schrijver 

vindt dat het stoppen van de verspreiding 

van rundertuberculose belangrijker is dan de 

bescherming van een aantal dassen. 

Bekijk beide beweringen om te zien of ze juist of 

onjuist zijn: 

1 Onjuist 

Er wordt juist gesuggereerd dat het gebrek 

aan financiële prikkels de cull tot nu toe heeft 

tegengehouden: landen die in hogere mate afhankelijk 

zijn van hun veeteelt (are much more reliant on cattle 

farming) zoals Nieuw Zeeland en Ierland hebben al 

veel eerder door middel van het afschieten van dassen 

de verspreiding van rundertuberculose verminderd 

('lreland and ". possum culls'.) 



2 Onjuist 

Er is bewijs dat dassen een van de oorzaken zijn ('there 

is". the causes'), en 'prolonged tests' - langlopende 

testen - door Defra laten zien dat door het verwijderen 

van dassen uit een bepaald gebied het aantal gevallen 

van rundertuberculose vermindert ('prolonged tests ". 

bovine TB'). 

5. pantomime 

Een 'pantomime' is een grappige muzikale 

toneelvoorstelling, gericht op kinderen en gebaseerd 

op kinderverhaaltjes. Door naar de protesten te 

verwijzen als een toneelstukje met overdreven 

personages en uitroepen maakt de schrijver duidelijk 

dat hij het niet serieus neemt en dat het niet serieus 

genomen moet worden, omdat het wetenschappelijk 

bewijs duidelijk is. 

Tekst 3 

Waist banned 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel komt uit T he Economist en heeft als 

ondertitel (die weliswaar boven de titel staat) 

'economics focus' - focus op de economie. De titel 

is 'waist banned' wat niet zo veelzeggend is: 'waist' 

betekent 'middel'. Echter, als je het artikel even 

snel doorleest, bijvoorbeeld door alleen de eerste 

regel van elke alinea te lezen, kom je erachter dat 

het hier gaat over belasting (taxes) - belasting op 

dingen die de samenleving meer kosten dan alleen 

de productiekosten ('goods [".] whose prices do not 

reflect the true social cost of their consumption') 

(alinea 1). Blijkbaar gaan er stemmen op om ook zo'n 

soort belasting te heffen op junk food - vooral in de 

VS (alinea 2). Dat lijkt logisch te zijn (alinea 3). Alinea 

4 vraagt of een dergelijke 'fat tax' werkelijk het gedrag 

van mensen zou kunnen beïnvloeden (to affect). 

Alinea 5 constateert dat het BMI (body mass index -

een graadmeter om te bepalen of iemand te zwaar of 

te licht is) lastig te veranderen is op de korte termijn. 

Alinea 6 gaat in op de flaws (zwaktes) van het idee 

om overgewicht (obesity) aan te pakken door middel 

van belastingen op junk food. En in de alinea daarna 

wordt besproken wat voor effect de afstand tussen 

junk food en de kosten van overgewicht heeft - om dat 

te begrijpen zul je waarschijnlijk het artikel in detail 

moeten lezen - en in de laatste alinea (alinea 8) wordt 

geconstateerd dat belasting op junk food waarschijnlijk 

minder invloed zal hebben dan de voorstanders 

(advocates) hopen. 

In het kort: dit artikel gaat over belasting op junk food 

/ ongezond eten, en wat voor effect dat zou kunnen 

hebben om overgewicht tegen te gaan. Om erachter te 

komen wat ze precies zeggen over deze belasting moet 

je het artikel in detail gaan lezen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea wordt het begrip 'Pigouvian taxes' 

- Pigouviaanse belastingen - geïntroduceerd. Dit 

zijn belastingen die worden geheven (to impose 

- heffen) op goederen die een grotere invloed 

hebben op de maatschappij dan hun eigenlijke 

prijs. Een voorbeeld daarvan is milieubelasting, 

maar ook de prijs van goederen die een negatief 

effect kunnen hebben op de maatschappij zouden 

met deze belasting aangepast (to adjust) kunnen 

worden - goederen zoals alcohol en tabak. 

2 Er is nu groeiende steun voor zo'n belasting op 

junkfood - vette en/of suikerrijke producten -

om op die manier de stijgende kosten voor de 

gezondheidszorg op te vangen. Er ligt een voorstel 

(to propose - voorstellen) om 10% belasting te 

heffen op dikmakende producten met weinig 

voedingswaarde, wat in tien jaar tijd 500 miljard 

(billion) dollar op zou moeten leveren. 

3 Het lijkt logisch om junkfood te belasten daar 

tegenwoordig een derde van de Amerikanen 

zwaar overgewicht heeft (to be obese). Dit leidt 

tot allerlei gezondheidsrisico's die de samenleving 

meer dan (to surpass - overtreffen; meer zijn dan) 

200 miljard dollar kost per jaar. Deze kosten worden 

gedragen (borne) door iedereen; niet alleen door 

degenen die te zwaar zijn. 

4 De vraag is alleen of een dergelijke belasting ook 

het gedrag van mensen beïnvloedt (to affect). 

Verscheidene (numerous) studies lijken aan te 

tonen dat er inderdaad een relatie is tussen de 

prijs van voedsel en overgewicht: als junkfood 

goedkoper wordt, worden mensen (geleidelijk 

- gradual) zwaarder. Dit lijkt vooral zo te zijn bij 

calorierijk (calorie-dense) voedsel. 

5 Iemands BMI verandert slechts zeer geleidelijk, 

suggereren de onderzoeken: op de korte termijn is 

het moeilijk om het te veranderen (to shift), maar 

op de lange termijn kun je zien dat een stijging in 

de prijs van calorierijk voedsel samenhangt met 

een daling in het BMI van mensen. 

6 In deze alinea wordt ingegaan op de flaws (zwakke 

punten) van deze aanpak. Ten eerste moet er 

gekeken worden naar wat er belast moet worden, 

omdat sommige vormen van junk food niet alleen 

maar slecht zijn, en omdat junk food niet alleen 

schuldig is aan de hoge medische kosten die het 

gevolg zijn van overgewicht: de relatie is vager 
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(more tenuous) omdat mensen door beweging 

(exercise) de negatieve gevolgen van het eten van 

calorierijk voedsel teniet kunnen doen. Junkfood 

heeft ook geen negatief effect op (to impair -

negatief beïnvloeden) de omgeving zoals roken, 

alcohol en gokken dat wel kunnen hebben. Een 

directere maar controversiëlere aanpak zou zijn om 

mensen meer belasting te laten betalen op basis 

van hun gewicht. 

7 Een andere theoretische studie (paper) stelt dat 

een belasting op calorierijk voedsel overgewicht 

zou kunnen vergroten, vooral onder mensen die 

normaliter veel zouden bewegen, omdat deze 

groep minder tijd voor sporten zou krijgen als 

ze geen junkfood meer zouden kunnen kopen 

vanwege de prijs, en dus gedwongen zouden 

zijn om meer tijd te besteden aan het kopen en 

bereiden van gezonde voeding. 

8 De schrijver stelt dat dit soort gevolgen 

onwaarschijnlijk (improbable) lijken, maar dat 

de belasting inderdaad minder effect zou kunnen 

hebben dan zijn voorstanders (advocates) 

verwachten. Verschillende onderzoeken tonen 

aan dat belastingen op alcohol en rookwaren 

minder invloed hebben op het koopgedrag van de 

minderheidsgroep (minority) van zware gebruikers. 

Oftewel, de groep mensen die het meeste junk 

food eet zou ook wel eens minder gevoelig 

(resilient - veerkrachtig) voor prijsstijgingen 

kunnen zijn, en het zou ook een negatief effect 

hebben in armere buurten (to be regressive = 

minder effect hebben op de rijken dan op de 

armen) omdat deze groep zijn eetpatroon niet zou 

kunnen veranderen en dus alleen maar minder te 

besteden zouden hebben. 

Uitwerking van de vragen 

6. Het doel van Pigouviaanse belastingen is om de kosten 

die bepaalde zaken veroorzaken voor de gemeenschap 

op te vangen, oftewel: indirecte/maatschappelijke 

kosten/schade/gevolgen dekken/compenseren (die het 

gebruik van bepaalde producten of diensten met zich 

meebrengt) 

Pigouviaanse belastingen worden geheven op 

goederen of diensten die een negatief effect 

kunnen hebben op de maatschappij en daardoor de 

maatschappij geld kosten ('the true social cost of their 

consumption'): bijvoorbeeld doordat ze het milieu 

belasten, of doordat ze de gezondheid van mensen of 

hun omgeving verslechteren. De belasting moet het 

gebruik van die producten en diensten terugdringen, 

en het negatieve (financiële) effect compenseren. 

7. c 

In alinea 3 kun je lezen dat obesitas (zwaar 

overgewicht) een groot effect heeft op de 

gezondheidszorg: medische kosten voor mensen 

met zwaar overgewicht zijn gemiddeld 700 dollar 

hoger dan voor mensen met een normaal gewicht. 

Desalniettemin, zegt de tekst, worden deze kosten niet 

betaald door alleen die te zware mensen ('these casts 

are not all borne by the obese'); iedereen betaalt eraan 

mee: 'obesity becomes a burden (last) for everyone'. 

Dunne mensen betalen net zo veel verzekeringspremie 

als te zware mensen. Dat lijkt onlogisch, aangezien 

die dunne mensen daar niet verantwoordelijk voor 

zijn: het lijkt logischer om alleen de mensen die te 

zwaar zijn extra te laten betalen, bijvoorbeeld door het 

voedsel dat hen te zwaar maakt extra te belasten. 

Niet A De 'health care plans' die in alinea 3 

genoemd worden zijn geen campagnes 

om mensen gezonder te laten leven, maar 

ziektekostenverzekeringen. 

Niet B Er wordt hier niet gesuggereerd dat de 

regering het geld nodig heeft om mensen 

gezonder te laten leven. Er wordt hier 

alleen gezegd dat het niet eerlijk is dat 

dunne mensen evenveel meebetalen aan de 

ziektekosten als dikke mensen, terwijl zij veel 

lagere ziektekosten hebben. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat de 

junkfoodbelasting ook maar enige invloed zou 

hebben op de voedselindustrie; alleen dat 

het extra geld gebruikt zou kunnen worden 

om de hoge ziektekosten die mensen met 

overgewicht maken te compenseren, zodat de 

dunne mensen daar niet voor opdraaien. 

8. Ja - op de lange termijn lijkt er, volgens alinea 5, effect 

te zijn: een dergelijke belasting zorgt ervoor dat het 

BMI van mensen op de lange termijn daalt: 'a 10% 

increase in the price of calories results in a fall in BMI 

of one to two points over 20 to 30 years'. 

9. B 

In alinea 5 wordt gesproken over het effect van 

stijgende junkfoodprijzen op iemands BMI volgens 

een onderzoek. In alinea 4 wordt de opzet van dit 

onderzoek uiteen gezet: hoe de onderzoekers van 

de RAND Corporation te werk zijn gegaan en wat 

de conclusies lijken te zijn. In alinea 5 leer je dus 

meer over de conclusies en de exacte cijfers die het 

onderzoek beschreven in alinea 4 hebben opgeleverd. 

Niet A Alinea 5 spreekt de informatie in alinea 4 niet 

tegen: ze bevestigt die informatie juist, en 

geeft preciezere gegevens. 

Niet C In alinea 5 kun je juist de precieze 

resultaten van het onderzoek omschreven 

in alinea 4 lezen. In alinea 4 lees je dat een 

junkfoodbelasting een aanzienlijk (sizeable) 



maar geleidelijk effect heeft op het gewicht 

van mensen; in alinea 5 kun je lezen hoe dat 

effect zich uit in termen van BMI. 

Niet D Al herhaalt alinea 5 deels de conclusies die al 

genoemd werden in alinea 4, het geeft ook 

extra informatie: het geeft de exacte cijfers en 

de consequenties die een junkfoodbelasting 

zou kunnen hebben op het aantal mensen met 

zwaar overgewicht in de VS. 

10.A 

In alinea 4 en 5 wordt gesuggereerd dat een 

junkfoodbelasting een goed idee zou kunnen zijn 

omdat het daadwerkelijk het gedrag van mensen zou 

kunnen veranderen en een positief effect zou kunnen 

hebben (op de lange termijn) op het aantal mensen 

met overgewicht. 

In alinea 6 gaat de schrijver echter in op de flaws - de 

zwakheden - van het idee. De schrijver stelt dat het 

niet duidelijk is wat voor soort voedsel je wel en niet 

zou moeten belasten, en dat junkfood op zich minder 

schadelijk is voor de samenleving dan (bijvoorbeeld) 

gokken of alcohol of roken, omdat het alleen de 

gezondheid van degene die het voedsel eet negatief 

beïnvloedt. En daarnaast kunnen deze mensen ook het 

negatieve effect van junkfood weer teniet doen door 

bijvoorbeeld te sporten. 

Niet B 'lndeed' - 'inderdaad' of 'immers' - zou 

gebruikt kunnen worden als alinea 6 nog 

meer argumenten zou leveren waarom een 

junkfood belasting een goed idee is. Dat wordt 

echter niet gedaan hier; alinea 6 geeft juist 

aan dat er problemen zijn met het idee van 

junkfood belasting. 

Niet C 'In other words' (met andere woorden) 

suggereert dat alinea 6 nog eens samenvat 

wat er al eerder werd gezegd. De schrijver 

komt echter in dit gedeelte van de tekst 

met argumenten waarom het idee van een 

junkfoodbelasting niet zo'n goed plan zou 

kunnen zijn. 

Niet D 'In theory' suggereert dat er alleen in theorie 

problemen zouden zijn met het idee van 

junkfoodbelasting. De schrijver zegt hier 

echter dat er juist in de praktijk problemen zijn 

met het invoeren van een dergelijke belasting 

omdat het niet duidelijk is welke soorten 

voedsel je wel en niet zou moeten belasten. 

11.B 

De schrijver noemt verschillende problemen die het 

invoeren van junkfoodbelasting met zich mee zou 

brengen. Zo zou het onduidelijk zijn welke soorten 

voedsel je zou moeten belasten omdat niet al het 

junkfood per se ongezond is: hamburgers, die wel als 

junkfood worden beschouwd bijvoorbeeld, bevatten 

behalve vet ook eiwitten die de mens nodig heeft, en 

zijn dus niet per definitie ongezond. Daarnaast is het 

mogelijk om veel energierijke dingen te eten en toch 

niet aan te komen als je maar genoeg sport: je hoeft 

niet dik te worden van het eten van junkfood ('it is 

possible ". generate any externalities'). Oftewel, er is 

geen eenduidige relatie tussen het eten van junkfood 

en overgewicht of ongezondheid: er zijn genoeg 

mensen die wel junkfood eten, maar niet ongezond of 

dik zijn. 

Niet A De schrijver suggereert hier niet dat het 

langetermijneffect van junkfood wel meevalt 

- hij zegt alleen dat het mogelijk is om 

junkfood te eten zonder negatieve effecten te 

ondervinden. 

Niet C De schrijver zegt nergens dat een andere 

groep dan de groep mensen die junkfood eet, 

de dupe zou kunnen worden van de belasting. 

Dit zou wel het geval kunnen zijn (junkfood 

fabrikanten en -verkopers zouden failliet 

kunnen gaan, bijvoorbeeld), maar délt wordt 

hier niet als reden gegeven om de belasting 

niet in te voeren. 

Niet D Dit zou waar kunnen zijn, maar de schrijver 

noemt regeringsbemoeienis in het privéleven 

van mensen niet als reden om de belasting 

niet in te voeren. 

12.C 

Alinea 7 gaat verder met dezelfde gedachte als 

alinea 6: het gaat dieper in op de problemen die er 

zijn met het invoeren van een junkfoodbelasting 

omdat het verband tussen het eten van junkfood en 

gezondheidsproblemen of overgewicht niet eenduidig 

is. Een theoretische studie suggereert zelfs dat een 

dergelijke belasting een averechts effect zou kunnen 

hebben op mensen die normaal veel sporten, omdat 

'gewoon' eten kopen en bereiden hen tijd zou kosten 

die ze normaal zouden besteden aan sporten. Oftewel, 

junkfoodbelasting zou onbedoelde consequenties -

unintended effects - kunnen hebben. 

Niet A Er wordt hier niet ingegaan op de commerciële 

mogelijkheden die een dergelijke belasting 

zou kunnen bieden. Er wordt hier alleen 

verder ingegaan op de flaws van een 

junkfoodbelasting, en hoe die zelfs averechts 

zou kunnen uitpakken. 

Niet B Het gaat hier wel over mogelijke gevolgen 

(implications) van de belasting, maar niet 

over positieve gevolgen: er wordt juist gezegd 

dat een theoretische studie suggereert dat 

de belasting juist overgewicht in de hand kan 

helpen. 

Niet D De schrijver zegt hier niet dat invoeren van 

de belasting een ongewenst precedent zou 

kunnen scheppen - dat voor andere artikelen 

of diensten dan ook een dergelijke belasting 

ingevoerd zou worden. Hij zegt hier alleen dat 



13.B 

de relatie tussen junkfood en de medische 

kosten van overgewicht niet duidelijk genoeg 

zijn. 

In alinea 8 kun je lezen dat de groep die het minst 

beïnvloed wordt door prijsverhogingen de groep is die 

je eigenlijk het liefst zou willen bereiken: de ernstigste 

gebruikers/consumenten. Verschillende onderzoeken 

tonen aan dat zware rokers en drinkers, en de grootste 

liefhebbers van junkfood, zich niet tegen laten houden 

door hogere prijzen: zij blijven net zo hard door roken/ 

drinken/ eten. 

Niet A In deze alinea wordt niet gesteld dat de 

verkeerde groep mensen wordt aangesproken, 

alleen dat je de groep die je het liefst wil 

bereiken, niet bereikt. Het is ook niet verkeerd 

als mensen die nu licht overgewicht hebben 

en regelmatig junkfood eten, worden bereikt, 

maar het liefst wil je de 'grootverbruikers' 

bereiken - de mensen die extreem 

overgewicht hebben en heel veel junkfood 

eten. Maar onderzoeken wijzen uit dat je die 

groep mensen dan weer net niet bereikt. Dat 

wil echter niet zeggen dat je de verkeerde 

groep mensen aanspreekt: alleen dat je een te 

beperkte groep mensen bereikt. 

Niet C Er staat hier nergens dat de belasting 

mensen die al veel junkfood eten juist aan 

zou moedigen om meer junkfood te gaan 

eten (counterproductive =contraproductief; 

averechts): alleen dat de belasting niet het 

gewenste resultaat zou kunnen hebben: dat 

mensen er niet minder junkfood van gaan 

eten. 

Niet D Het gaat hier niet om het stigmatiseren (= 

iemand een slechte reputatie bezorgen) van 

een bepaalde groep kwetsbare mensen; het 

gaat er hier om dat de belasting een grote 

groep armere mensen die nauwelijks toegang 

hebben tot andere vormen van voedsel dan 

junkfood in de financiële problemen zou 

kunnen brengen. 

Tekst 4 

Social statistics 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over statistiek: 'sociale statistieken'. 

Dat zegt nog niet zo heel veel, maar als je het artikel 

even vluchtig doorleest, lees je dat het vooral gaat over 

wat statistieken wel en niet zeggen, en dat statistieken 

makkelijk misbruikt kunnen worden om een bepaald 

idee te ondersteunen of juist te ontkrachten. Om 

erachter te komen wat het artikel hier precies mee wil 

zeggen, zul je het nauwkeuriger moeten lezen. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea wordt gesteld dat je, om 

geloofwaardig over te komen als je iets groots 

wilt presenteren, statistieken moet gebruiken 

omdat die gezag inboezemen (it lends authority): 

mensen zijn geneigd je eerder te geloven als je met 

cijfers aankomt, ook al weten de meeste mensen 

heel goed dat die cijfers twee tegengestelde 

standpunten (angle - hoek) kunnen verdedigen 

afhankelijk van de manier waarop ze ingezet 

worden. Oftewel, ook al weten mensen dat 

statistische gegevens niet altijd betrouwbaar zijn, 

ze geloven er toch in. 

2 Hier wordt gezegd dat er nu een instituut is - UK 

Statistics Authority - dat officiële statistieken 

samenstelt, onafhankelijk (independently) van 

de regering, om zo 'gezonde' (=niet vertekende) 

cijfers te kunnen produceren over belangrijke 

onderwerpen. 

3 Een andere groep, Straight (rechte; kloppende) 

Statistics, heeft zichzelf als taak gesteld om 

verdraaide (twisted) statistieken (cijfers die zo 

waren gepresenteerd dat ze een bepaald doel 

dienden maar eigenlijk iets anders zeggen) weer 

recht te trekken. Zij zeggen dat heel veel gegevens 

worden verdraaid om een bepaald politiek, zakelijk 

of persoonlijk doel (advantage: voordeel) te 

dienen. 

4 In deze alinea leren we dat partijdigheid (partiality) 

verankerd (embedded) is in statistiek. Alleen de 

dingen die belangrijk worden gevonden worden 

geteld omdat het zo kostbaar is. Daarom is het niet 

alleen van belang om iets te doen aan de manier 

waarop data verdraaid worden, maar ook aan de 

manier waarop die gegevens worden verzameld. 

5 Dat is het uitgangspunt van de groep UK Radical 

Statistics, een groep experts op het gebied 

van statistiek, die graag zouden zien dat hun 

vaardigheden goed gebruikt worden en niet alleen 

om zo verdraaid te worden dat ze de doelen van 

hun financierders (funders) vervullen. 

6 Hier wordt een voorbeeld besproken: de league 

tables - de lijst met de prestaties van Britse 

scholen. Volgens de statistici presteert de grote 

meerderheid (vast majority) van deze scholen op 

ongeveer hetzelfde niveau als je er de standaard 

afwijkingen (standard errors of uncertainty) aan 

verbindt. Dan zijn alleen de extreme uitschieters 

(outliers) nog van belang. Mensen die deze lijstjes 

bestuderen zouden daar rekening mee moeten 

houden. 
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7 Hier wordt gesteld dat statistieken die werkelijk 15. C 

gericht zijn op het verbeteren van onderwijs, 

zich zouden moeten richten op het verminderen 

van ongelijkheid. De schrijver haalt hiervoor 

een onderzoek aan dat stelt (to argue -

beweren; stellen) dat gemeenschappen met 

de grootste inkomensongelijkheid de hoogste 

criminaliteitscijfers hebben en de slechtste 

gezondheid. 

8 Hetzelfde geldt voor arbeid: cijfers (figures) die 

beweren (to purpert) dat ze werkloosheid meten 

verbergen vaak de werkelijke kosten door bepaalde 

groepen niet mee te rekenen. Door goed gebruik 

van statistiek zouden die cijfers rechtgetrokken 

kunnen worden en beleid kunnen worden 

aangepast. De schrijver hoopt dat de manier 

waarop statistieken worden gebruikt veranderd kan 

worden zodat er een sociaal rechtvaardiger beeld 

en beleid ontstaat. 

Uitwerking van de vragen 

14.C 

In de eerste alinea zegt de schrijver dat als je iets 

belangrijks over wilt brengen, je statistieken moet 

gebruiken, omdat die indruk maken (to lend 

authority). Maar hij zegt er ook bij dat de meeste 

mensen heel goed weten dat dezelfde cijfers vaak 

verschillende standpunten kunnen verdedigen - alleen 

gaan de meeste mensen dat niet uitzoeken. Maar het 

punt dat hier gemaakt wordt is dus dat statistische 

gegevens op veel verschillende manieren ingezet 

kunnen worden. 

Niet A Het gaat er hier niet om dat statistische 

gegevens validity (geldigheid) aan een 

onderzoek geven, maar dat ze indruk maken 

- ook al weten de meeste mensen heel goed 

dat je de meeste cijfers zo kunt interpreteren 

dat ze verschillende zienswijzen kunnen 

ondersteunen. 

Niet B het gaat hier niet om onderzoeksresultaten, 

maar om hoe cijfers gebruikt kunnen worden: 

dat ze altijd indruk maken, ook al weten 

mensen dat ze voor meerderlei uitleg vatbaar 

zijn. 

Niet D Het gaat hier niet alleen om ongebruikelijke 

(unconventional) ideeën, maar om alle ideeën 

die je wilt presenteren; de schrijver suggereert 

dat, ondanks het feit dat statistische gegevens 

-afhankelijk van hoe ze 'verdraaid' worden

allerlei standpunten kunnen verdedigen, 

mensen er desalniettemin waarde aan 

hechten. 

In deze alinea kun je lezen dat een groep mensen 

zich zorgen maakt om deze ontwikkeling: ze zijn 

bezorgd om de gezondheid van statistische gegevens 

en willen ervoor zorgen dat industriëlen en politieke 

lobbygroepen de cijfers niet meer misbruiken. 

Het werd in de eerste alinea al duidelijk dat je 

gemakkelijk statistische gegevens kunt gebruiken om 

jouw standpunt kracht bij te zetten, ook al kunnen 

die gegevens vaak zo verdraaid worden dat ze elk 

standpunt kunnen verdedigen. De UK Statistics 

Authority wil graag officiële statistieken samenstellen, 

onafhankelijk van de regering. Oftewel, omdat zij 

bezorgd zijn over de manier waarop statistische 

gegevens worden gebruikt, hebben ze besloten om een 

reddingspoging op te zetten om 'hun' gegevens uit de 

klauwen van de lobbygroepen te redden. 

Niet A 'frustrated' suggereert juist dat de zorg om de 

toekomst van de statistiek pogingen om het 

gebruik van de gegevens te redden in de weg 

staat. Dat is niet het geval: de bezorgdheid 

(concern) heeft juist geleid tot een roep onder 

statistici om een onafhankelijk orgaan dat de 

cijfers objectief presenteren kan op te zetten. 

Niet B 'ignored' suggereert juist, net als 'frustrated', 

dat de bezorgdheid de oprichting van een 

onafhankelijk orgaan voor de statistiek in de 

weg staat. Dat is niet het geval. 

Niet D 'restored' suggereert dat er al eerder een 

dergelijk initiatief was opgezet, maar dat dat 

nooit is afgemaakt. Hier wordt echter geen 

melding van gemaakt in het artikel. 

16.D 

Straight Statistics heeft min of meer hetzelfde 

doel als de UK Statistics Authority: beide willen ze 

onafhankelijke statistische gegevens de wereld in 

helpen. De UK Statistics Authority doet dit door 

toezicht te houden op de productie van officiële 

gegevens, onafhankelijk van de regering. De groep 

Straight Statistics produceert geen nieuwe gegevens, 

maar neemt oude statistische gegevens die gebruikt 

zijn door de overheid, het bedrijfsleven of individuen 

en zorgt ervoor dat eventuele vertekende of verdraaide 

gegevens worden rechtgetrokken. Oftewel, de twee 

vullen elkaar aan: de een zorgt ervoor dat er geen 

verdraaide gegevens meer worden geproduceerd, en 

de andere zorgt ervoor dat al bestaande gegevens 

worden rechtgetrokken. 

Niet A De twee vullen elkaar juist aan; de een houdt 

toezicht op nieuwe statistische gegevens, 

terwijl de andere al bestaande gegevens 

corrigeert. 

Niet B Er wordt nergens gesuggereerd dat de twee 

informatie uitwisselen, of uit zouden moeten 

wisselen: de twee groepen werken met 

verschillende soorten gegevens. 



Niet C Straight Statistics rapporteert misbruik 

niet, maar zorgt ervoor dat gegevens die 

verdraaid zijn, weer rechtgetrokken worden 

en op een objectieve manier kunnen worden 

gepresenteerd. 

17. De manier waarop statistische gegevens gebruikt/ 

misbruikt/verdraaid worden en de manier waarop 

gegevens verzameld worden / statistieken tot stand 

komen. 

Radical Statistics heeft als uitgangspunt het idee 

gepresenteerd in alinea 4: dat zowel het verdraaien 

van gegevens (door lobbygroepen, om hun belangen 

te verdedigen) als de manier waarop statistische 

gegevens geproduceerd worden moet worden 

aangepakt. Ze maken zich om dat laatste zorgen omdat 

er momenteel slechts een beperkt aantal dingen geteld 

of onderzocht wordt, omdat onderzoek duur is - en 

dus alleen de dingen die prioriteit hebben voor de 

opdrachtgever worden onderzocht. 

18.C 

In alinea 6 wordt een voorbeeld aangedragen, namelijk 

de lijst met de prestaties van scholen: hoe goed 

scholen presteren. Volgens de schrijver zegt deze 

lijst helemaal niets: alleen de uitschieters (extreme 

outliers) zijn van belang; de overige scholen zijn, 

volgens hem, min of meer vergelijkbaar als je de 

standaard afwijking toepast. 

Met andere woorden, de schrijver - en zijn mede

statistici - zijn ervan overtuigd dat deze lijst helemaal 

niks zegt. 

Niet A De schrijver zegt juist dat de lijst niet klopt: als 

je de standaardafwijking (standard errors of 

uncertainty) toepast, blijkt al snel dat het gros 

van de scholen ongeveer gelijk presteert. 

Niet B 'implausible' (onwaarschijnlijk) is een te 

voorzichtige omschrijving. Het gaat er hier 

niet om dat de lijst 'onwaarschijnlijk' is, maar 

dat het gewoon onzin is om op basis van 

deze lijst een rangorde te maken van scholen: 

alleen de uitschieters zijn het waard om goed 

te bestuderen; de scholen die min of meer 

gemiddeld presteren, zijn allemaal ongeveer 

hetzelfde. 

Niet D De lijst is juist niet betrouwbaar (reliable): 

als je de standaardafwijking toepast, blijkt 

volgens de schrijver dat de meeste scholen 

vergelijkbaar presteren. 

19.B 

De schrijver maakt duidelijk dat de huidige benadering 

van schoolprestaties duidelijk niet werkt: op zijn 

best kun je uit de league tables halen welke scholen 

heel erg goed of heel erg slecht presteren: voor de 

rest zeggen ze helemaal niets. In alinea 7 wordt dan 

uitgelegd hoe statistiek - maar dan op een andere 

manier - onderwijs wel zou kunnen verbeteren, 

bijvoorbeeld door te kijken hoe ongelijkheid binnen 

scholen gereduceerd kan worden. 

Niet A Gratis gezondheidszorg wordt niet genoemd 

in alinea 6-8 als een onderzoeksterrein; 

er wordt alleen gezegd dat .landen met de 

grootste ongelijkheid vaak de slechtste 

gezondheidszorg hebben. 

Niet C 'Redistribution of income' is een manier 

om ongelijkheid te verminderen: het artikel 

suggereert niet dat dit op een andere manier 

statistisch onderzocht moet worden. 

Niet D Het gaat hier niet om het stimuleren van 

werkgelegenheid, maar om de manier waarop 

werkloosheid wordt gemeten. 

20.D 

de schrijver presenteert hier de recente 

ontwikkelingen. Hij hangt er geen waardeoordeel aan: 

hij zegt alleen wat er nu gebeurt in de kringen van 

statistici. Hij maakt duidelijk dat er een omslag aan het 

plaatsvinden is, en dat het ook tijd is voor die omslag, 

omdat lobbygroepen - van regeringen tot bedrijven -

lang genoeg de feiten verdraaid hebben. 

Niet A De schrijver tracht niet om de nieuwe 

initiatieven te verdedigen: hij presenteert ze 

alleen en stelt dat ze er zijn, en dat ze een 

verandering teweeg gaan brengen. 

Niet B 'Dismissive' betekent 'afwijzend' of 

'laatdunkend'. De schrijver lijkt echter juist de 

nieuwe initiatieven wel op prijs te stellen, en 

stelt dat deze nodig zijn zodat mensen weer 

vertrouwen krijgen in statistische gegevens. 

Niet C De schrijver is niet hoopvol over de nieuwe 

initiatieven - hij is al een stap verder. Hij 

presenteert ze niet als mogelijke initiatieven 

maar als al gevestigde groepen, die een 

verandering teweeg gaan brengen. 

Niet E Als de schrijver sarcastisch zou zijn geweest, 

dan zou hij of het verleden of de huidige 

situatie belachelijk hebben gemaakt. Hij doet 

echter geen van beide; hij schetst de situatie in 

het verleden, waarbij lobbygroepen bepaalden 

hoe gegevens geïnterpreteerd werden, als een 

onwenselijke situatie, en hij geeft aan dat de 

huidige opkomst van groepen van statistici een 

duidelijke verandering zal inzetten. 

Tekst 5 
How much is enough? 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is een recensie - een review - van het boek 

'How Much Is Enough' van Robert en Edward Skidelsky, 

en het is gebaseerd op een artikel van Larry Elliott. 



Waarschijnlijk is het oorspronkelijke artikel dus langer 

geweest, en is het enigszins bewerkt en/of ingekort. 

In een recensie kom je over het algemeen meer te 

weten over de inhoud van een bepaald boek, en ook 

wat de recensent van het boek vindt: de zwakke en 

sterke punten. 

Als je de recensie even vluchtig doorleest, bijvoorbeeld 

door alleen de eerste regel van elke alinea te lezen, 

kom je er al snel achter dat het een recensie is van een 

economisch boek: John Keynes wordt genoemd, de 

woorden 'capitalism', 'growth', 'per capita income' en 

'investment banker' worden regelmatig genoemd. De 

titel van het artikel, 'How Much Is Enough', geeft ook 

al aan dat het over groei - blijkbaar dus economische 

groei - gaat. Wat de Skidelsky's daar precies over 

zeggen, gaan we lezen als we het artikel in detail 

bekijken. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea kun je lezen over een 

voorspelling van de econoom John Maynard 

Keynes, die in 1928 aan een groep studenten 

(undergraduates) beweerde dat, tegen de tijd dat 

zij oud waren, alle grote economische problemen 

zouden zijn opgelost dankzij het kapitalisme. 

Mensen zouden nog maar 15 uur per week hoeven 

te werken (to toil = hard werken). Keynes was niet 

alleen maar positief over het kapitalisme: het was 

voor hem vooral een nogal smakeloos en soms 

unsavoury (onbetrouwbaar; onverkwikkelijk) 

middel om dit doel te bereiken. 

2 Keynes had in zekere zin gelijk: we zijn dichterbij 

een gemeenschap gekomen waarbij we aan al 

onze behoeften (needs) kunnen voldoen met 

minder inspanning (effort). De productiviteit van 

de mensheid is in grote mate toegenomen. Maar 

hij had het bij het verkeerde eind toen hij ervan 

uitging dat de mens tevreden zou zijn (to feel 

satiated) met wat hij had en dan meer tijd zou gaan 

besteden aan (to devote: wijden aan) culturele 

activiteiten. 

3 Die onverzadigbaarheid (insatiability) is volgens 

de biografen van Keynes, Robert Skidelsky en zijn 

zoon Edward, typerend voor de moderne wereld: 

mensen hebben nooit meer genoeg en willen 

alleen maar meer geld verdienen. 

4 In het boek wordt beweerd dat vooruitgang 

(progress) niet gemeten zou moeten worden 

met de traditionele maatstaven (yardsticks) 

voor economische groei, maar door de zeven 

elementen van een goed leven: gezondheid, 

veiligheid, respect, persoonlijkheid, harmonie met 

de natuur, vriendschap en vrije tijd. De Skidelsky's 

stellen dat op basis van deze zeven elementen 

we minder hebben dan in 1974, ook al is ons 

hoofdelijk inkomen (per capita income) sindsdien 

verdubbeld. 

5 De schrijver van dit artikel vindt data tad 

hyperbolic - een tikje overdreven. Er zijn wel wat 

dingen die minder goed zijn dan in het verleden, 

zoals job security (baangarantie) en het milieu, 

maar de volksgezondheid en levensverwachting 

zijn nu veel beter, vriendschappen zijn er nog 

steeds, mensen zijn zich bewuster van het belang 

om voor de natuur te zorgen en in veel opzichten 

(in many ways) is Groot-Brittannië nu toleranter 

en respectvoller dan vroeger - zeker ten opzichte 

van groepen als de armen, niet-blanken en 

homoseksuelen. 

6 Desondanks {that sa id - dat terzijde) is de grote 

lijn (the main thrust) van het boek correct: we 

leven inderdaad in een tijd waarbij sommige 

mensen meer geld verdienen dan ze kunnen 

uitgeven terwijl duizenden werklozen de eindjes 

niet aan elkaar kunnen knopen, en er een grote 

middenklasse is die voortdurend moeite heeft 

(to struggle) om zijn hypotheek (mortgage) af te 

betalen. De Skidelsky's geven de voorkeur aan een 

andere samenleving die minder beïnvloed wordt 

door het kapitalisme en meer door een sociale 

markteconomie, met een beetje liberalisme om zo 

de ideale samenleving te creëren. 

7 De schrijver weet niet zeker of dit inderdaad 

haalbaar is. Hij omschrijft het boek als een spirited 

polemic - een begeesterde polemiek (een boek 

of artikel dat een bepaalde mening zeer sterk 

verdedigt of aanvalt). Hij vindt het begin en het 

einde goed, maar het filosofische middengedeelte 

voegt weinig toe en lijkt op opschepperij (showing 

off). Daarnaast hebben vader en zoon duidelijke 

ideeën over hoe 'het goede leven' eruit ziet -

grotendeels een middenklasse levensstijl. 

8 De Skidelsky's zijn, volgens de recensent, goed 

in het doen van verstandige suggesties over met 

welke middelen we dat 'goede leven' zouden 

kunnen bereiken (to attain). Ze zijn echter minder 

goed in aangeven hoe dit beleid in de praktijk 

gerealiseerd zou kunnen worden. De schrijver 

verwacht dat dat problematischer zou kunnen 

worden. 
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Uitwerking van de vragen 

21.A 

Keynes zegt over het kapitalisme dat het een 

'onsmakelijk' middel is om een goed doel te bereiken: 

het maakt gebruik van verwerpelijke methodes 

om er uiteindelijk voor te zorgen dat iedereen een 

goed leven kan leiden met voldoende tijd voor 

persoonlijke ontwikkeling terwijl ze niet meer dan 

15 uur per week hoeven te werken. Dit beeld wordt 

beschreven in de eerste alinea. Hij zou dus inderdaad 

goed gezegd kunnen hebben dat kapitalisme de 

verbazingwekkende (astounding) overtuiging is dat de 

slechtste mensen de slechtste dingen doen voor het 

grotere goed. 

Niet B Keynes suggereert in alinea 1 dat uiteindelijk 

iedereen er beter van zal worden - ook al zijn 

de middelen waarmee die ideale samenleving 

bereikt moeten worden, 'onverkwikkelijk' 

(unsavoury). Hij zegt hier nergens dat het 

kapitalisme het gat tussen arm en rijk zou 

vergroten. 

Niet C Keynes zegt niks over de ongelijkheid die het 

kapitalisme tot gevolg zou kunnen hebben; hij 

bekritiseert alleen de immorele houding die 

kapitalisten moeten hebben om hun doel te 

bereiken. 

Niet D Keynes is kritisch over de manier waarop 

kapitalisten hun doel willen bereiken, maar 

22.B 

hij bekritiseert hun uiteindelijke doel niet: het 

idee dat mensen nog maar 15 uur per week 

zouden hoeven te werken en dan de rest van 

hun tijd aan culturele bezigheden zou kunnen 

besteden, spreekt hem wel aan. Hij suggereert 

niet dat 'waste' (verspilling) het grootste goed 

is dat kapitalisme zou kunnen bereiken: het 

uiteindelijke doel van kapitalisme spreekt hem 

juist wel aan. 

Hiervoor ga je eerst kijken naar wat er in de regel 

achter de dubbele punt na het gat staat: 'indeed, the 

". he predicted'. Hierin wordt dus gezegd dat de groei 

van de productiviteit inderdaad nog groter is dan 

voorspeld. In de regel voor het gat staat dat Keynes 

in one respect (in één opzicht) gelijk had. Deze twee 

regels voor en na het gat geven aan dat het zinsdeel 

dat het gat op moet vullen, iets moet zeggen over het 

feit dat het kapitalistische principe lijkt te werken. Dat 

doet antwoord b. 

Niet A Het gaat hier niet over een 'progressieve 

samenleving', noch over het 'zorgen voor 

de bevolking': het gaat hier over groei van 

productiviteit, economische groei dus. 

Niet C Er wordt hier nergens gesproken over part

time employment (deeltijdwerk), noch over 

of mensen dat leuk of niet zouden vinden: het 

gaat hier alleen over groeiende productiviteit. 

Niet D De Industriële Revolutie wordt nergens 

genoemd; het zou niet logisch zijn dat die 

hier plotseling zijn entree zou maken zonder 

verdere uitleg. 

23.C 

In alinea 3 en 4 trekken de Skidelsky's het idee 

dat vooruitgang gemeten moet worden in termen 

van economische groei of bruto nationaal product 

in twijfel. Ze zeggen in alinea 3 dat mensen 

onverzadigbaar lijken in hun streven naar meer, en dat 

(alinea 4) vooruitgang gemeten zou moeten worden in 

andere termen: gezondheid, veiligheid, vriendschap, 

harmonie met de natuur etcetera. 

Niet A Het gaat hier juist niet over financial profit 

- financiële winst - maar over dingen die 

niet in geld uitgedrukt kunnen worden, zoals 

vriendschap en zorg voor het milieu. 

Niet B Er wordt hier juist gezegd dat hoofdelijk 

inkomen in het verleden altijd werd gebruikt 

als indicator voor vooruitgang, maar dat 

de Skidelsky's stellen dat je eigenlijk heel 

andere maatstaven zou moeten gebruiken om 

vooruitgang te meten. 

Niet D Deze alinea's stellen juist dat de mens 

onverzadigbaar is als het gaat om geld en 

materiële goederen, en dat we vooruitgang 

dus niet zouden moeten meten in termen 

van geld of inkomen, maar in niet-financiële 

termen. 

24.D 

Het eerste wat volgt na het gat is inderdaad een 

bewering die de Skidelsky's pessimistische beoordeling 

van de huidige samenleving lijkt te bevestigen: 

baangarantie is minder dan in de periode na de 

Tweede Wereldoorlog (the golden age of postwar 

prosperity - de gouden eeuw van de naoorlogse 

voorspoed), en het milieu heeft het zwaar te verduren. 

Oftewel, in het gat moet iets staan als 'certainly' of 

'indeed'. 

Niet A As a result - als gevolg daarvan - suggereert 

dat er eerder iets is genoemd waar wat volgt 

een resultaat van kan zijn. Dat is hier echter 

niet het geval. 

Niet B In addition betekent daarbij of in aanvulling 

daarop. Het suggereert in dit geval dat wat 

er gaat volgen argumenten biedt die het idee 

van de schrijver, dat de Skidelsky's een beetje 

overdrijven, bevestigen. Dat is niet het geval: 

wat volgt lijkt juist de pessimistische visie van 

de Skidelsky's (dat het vroeger beter was) te 

bevestigen. 

Niet C Nevertheless (desalniettemin) suggereert 

dat er meteen al argumenten gaan volgen 



25.C 

die het idee dat de Skidelsky's overdrijven, 

ondermijnen. Nu is dat deels correct, maar 

het woord 'nevertheless' is hier te sterk, en 

laat geen ruimte voor het feit dat de schrijver 

naast een paar argumenten die de visie van de 

Skidelsky's lijken te bevestigen, ook -en meer

argumenten aandraagt waarom hij vindt dat ze 

wél overdrijven. 

Hiervoor moet je alle twee de stellingen toetsen: 

1 Correct 

In alinea 6 wordt, in het gedeelte tussen 'We live."' en 

' ... the mortgage' precies beschreven wat het effect is 

van die eerder genoemde onverzadigbaarheid van de 

mens: het aldoor meer willen hebben. 

2 Correct 

Deze statement klopt ook - in de tweede helft van 

alinea 7 beschrijft de schrijver de nogal snobistische 

ideeën van de Skidelsky's over wat dan precies 

dat 'goede leven' inhoudt, en het blijkt dat de 

vrijetijdsbestedingen die de Skidelsky's voor ogen 

hebben allemaal 'hoge cultuur' zaken zijn zoals wijn 

proeven en naar de opera gaan; geen populaire cultuur 

van de lagere klasse zoals TV kijken. 

Oftewel, beide beweringen zijn juist: antwoord c ('both 

1 and 2') is correct. 

26. Ja: 'But he ... ' (alinea 2) 

In deze regel werd al aangegeven dat Keynes 

ervan uitging dat mensen, als ze een bepaalde 

levensstandaard hadden bereikt, zouden stoppen 

met werken, of minder gaan werken, en de rest van 

de tijd gaan besteden aan culturele activiteiten zoals 

schilderen, lezen en naar het ballet gaan. Dat bleek 

niet het geval - mensen gingen alleen maar meer 

werken om nog meer geld te krijgen. 

27. De Skidelsky's leggen niet uit hoe de doelen die ze 

benoemen praktisch gerealiseerd moeten worden. 

Dit wordt nader uitgelegd in de laatste alinea. Hierin 

zegt de schrijver (Larry Elliott) dat de Skidelsky's goed 

zijn in schetsen wat er bereikt moet worden en wat er 

daarvoor moet veranderen: er zou een basisinkomen 

moeten komen, reclame zou beperkt moeten worden 

(curbs =beperkingen) en er zou belasting moeten 

komen op financiële transacties. Daarna zegt Elliott 

echter dat de Skidelsky's niet zo goed zijn in aangeven 

hoe dat beleid dan praktisch gerealiseerd moet 

worden (how these policies will be effected) - de 

ideeën die ze aandragen zullen gegarandeerd voor een 

hoop politiek verzet zorgen. 

Tekst 6 

How we should 

commemorate the Great War 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit een zestal ingezonden brieven 

die allemaal over hetzelfde onderwerp lijken te gaan: 

hoe we de Eerste Wereldoorlog (the Great War) 

zouden moeten herdenken (to commemorate). 

Ingezonden brieven reageren vaak op een eerder 

geplaatst artikel over een bepaald onderwerp, en halen 

dus kort informatie uit die artikelen aan. Dat maakt 

het soms moeilijk om zo'n brief goed te interpreteren, 

omdat wij dat artikel niet hebben gelezen. Maar 

meestal kun je uit de context een hoop leren over de 

inhoud van het artikel. 

Inhoud per brief 

1 - David Wood 

David Wood zegt blij te zijn dat er aandacht is voor het 

feit dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 

begon (centenary - honderdjarig jubileum), maar hij 

vindt het minstens zo belangrijk dat we stilstaan bij 

de manier waarop het conflict zich ontwikkelde. De 

gevolgen zijn zeker belangrijk, zo zegt hij, maar de 

lessen die we kunnen leren over hoe de oorlog in de 

eerste plaats ontstond zijn nog steeds van belang. Hij 

vindt dat dat ook aandacht verdient. 

2 - Ted Harrison 

Ted Harrison beschrijft in zijn brief de oorspronkelijke 

functie en de huidige functie van de poppy, de 

klaproos, die door veel Britten wordt gedragen bij 

oorlogsherdenkingen. Initieel stond de klaproos 

symbool voor het verdriet dat elke Britse familie 

voelde, omdat iedereen wel iemand had verloren in 

de Great War, de Eerste Wereldoorlog, en als symbool 

voor de wens dat deze oorlog de laatste oorlog moest 

zijn. Tegenwoordig wordt de klaproos door de meeste 

mensen gedragen, stelt Harrison, als symbool van 

vaderlandslievendheid (patriotic pride) en als een hart 

onder de riem voor de troepen (fighting services - het 

leger). 

Hij vindt dat het tijd wordt om onze manieren van 

herdenken te herzien en op te houden met het, al 

is het onbedoeld (inadvertently), verheerlijken van 

het gebruik van geweld door het leger. Hij vindt dat 

de beste manier om de gevallenen te eren is door 

ons ervan te verzekeren dat hun afstammelingen 

(descendants) nooit meer eenzelfde offer (sacrifice) 

hoeven te brengen. 



3 - Richard Hili Brown 

Deze schrijver stelt dat we in de eerste plaats zouden 

moeten kijken naar de redenen voor de Eerste 

Wereldoorlog. Volgens hem kwam het erop neer 

dat drie machtige families verbonden waren door 

persoonlijke verplichtingen (personal commitments) 

op een moment dat het nationalisme in diverse 

Europese landen extreme vormen aan had genomen 

('had reached some very aggressive levels'). 

4 - Robert Perkins 

Robert Perkins zegt dat hij het idee van meer onderwijs 

over de Eerste Wereldoorlog aanmoedigt. Hij wil 

echter ook voorstellen dat degenen die dit onderwijs 

moeten verzorgen, de memoires van Siegfried Sassoon 

lezen, omdat dit meer inzicht geeft in de geest van 

de miljoenen jonge mannen die gevochten hebben in 

deze oorlog en het liever allemaal wilden vergeten. 

5 - Bernard Kingston 

Kingston zegt dat zijn opa in de Eerste Wereldoorlog 

in Passchendaele was gedood. Hij en de rest van de 

familie wisten echter maar weinig over hem en wat 

zijn rol in de oorlog was geweest. Zij zijn toen op een 

zeer lonende (rewarding) zoektocht gegaan naar 

zijn verleden waardoor ze meer over hem te weten ' 

kwamen, en zijn uiteindelijk zijn graf gaan bezoeken in 

België. 

Hij wil deze ervaring aan alle families die een familielid 

verloren hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog 

aanraden (to commend). 

6 - James R Fells 

Fel Is zegt simpelweg dat de beste manier om 

de miljoenen die gesneuveld zijn in de Eerste 

Wereldoorlog te herdenken, is ervoor te zorgen dat 

er een stabiele relatie ontstaat tussen de Europese 

landen. Hij stelt dat de tijd er rijp voor is en de 

mogelijkheid (opportunity) er is. 

Uitwerking van de vraag 

28.1 Wel 

Dit is wat briefschrijver no.3 (Richard Hili Brown) zegt: 

'What we really should reflect on first are the origins of 

that war'. 

2 We/ 

Dit is wat briefschrijver no.5 (Bernard Kingston) zegt: 

hij en zijn familie zijn op zoek gegaan naar meer 

informatie over zijn grootvader, die in Passchendaele 

gedood is. 

3 Niet 

Briefschrijver no.1 (David Wood) zegt weliswaar dat de 

herdenking nogal is veranderd, maar niet dat er niet 

meer wordt herdacht. Hij stelt dat mensen vroeger 

door de klaproos te dragen juist de gruwelen van de 

oorlog wilden herdenken, en ervoor wilden zorgen 

dat het nooit meer zou gebeuren, en dat het nu meer 

lijkt te gaan over patriotisme en steun aan de troepen 

in oorlogsgebieden - niet om het beëindigen van alle 

oorlogen. 

4 Wel 

Briefschrijvers 1, 2 en (vooral) 6 (James R Fells) dringen 

aan op het oplossen van onderlinge conflicten en 

stellen dat het voorkomen van toekomstige oorlogen 

de beste manier is om eer te bewijzen (to pay tribute) 

aan de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog. 

5 Niet 

Diverse briefschrijvers dringen wel aan op verbetering 

van de onderlinge relaties en het voorkomen van een 

nieuwe wereldoorlog (no.1, 2, 6), maar geen van hen 

stelt dat de vredesbeweging nieuw leven ingeblazen 

moet worden en ervoor moet zorgen dat alle Britse 

soldaten die momenteel in oorlogsgebied zijn, worden 

thuisgebracht. 

6 Wel 

Dit is wat briefschrijver no.4 (Robert Perkins) zegt: 

dat kinderen niet alleen over de oorlog moeten leren, 

maar ook moeten horen waarom zoveel jonge soldaten 

die in de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten, er 

liever niets meer over wilden horen. 

Tekst 7 
Fountains of youth 

Oriëntatie vooraf 

Dit is weer een recensie, deze keer van Susan Okie, 

een recensent voor de Washington Post. Er worden 

hier twee boeken besproken: één van Jonathan Weiner 

en één van David Stipp. Als je kijkt naar de titels van 

de twee boeken, kom je erachter dat ze waarschijnlijk 

alle twee iets te maken hebben met de titel van het 

artikel, Fountains of Youth - de bron van de eeuwige 

jeugd. De eerste gaat over de 'vreemde wetenschap 

van de onsterfelijkheid (immortality)', de tweede 

over 'the youth pill' en de 'anti-aging revolution' (de 

verjongingspil en de anti-ouderdomsrevolutie). 

Inhoud per alinea 

1 Hierin introduceert Okie de twee boeken aan ons 

en bevestigt ze dat beide boeken over de huidige 

inspanningen van wetenschappers gaan om het 

verouderingsproces te vertragen (to slow ageing) 

en de levensduur (life span) van de mens te 

verlengen. 



De schrijver van het eerste boek (Jonathan Weiner) 

is gefascineerd (intrigued) door dit proces maar 

bekijkt het van een afstand (he is detached - hij 

is afstandelijk). Hij maakt regelmatig uitstapjes 

van de wetenschappelijke benadering door in 

te gaan op de manier waarop verschillende 

culturen en religies omgaan met het probleem 

van sterfelijkheid, en hij filosofeert (to ponder -

nadenken) over het vraagstuk of levensverlenging 

nou wel of niet iets is wat ze zouden moeten willen. 

In het tweede boek, The Youth Pill, onderzoekt 

de schrijver (David Stipp) de nieuwe middelen 

(compounds - letterlijk: iets dat samengesteld 

is: hier - medicijnen) die uitzicht bieden op het 

stoppen van de aandoeningen die gepaard gaan 

met het ouder worden ('warding off ... ageing 

bodies'). De schrijver stelt (argues) dat dit soort 

middelen binnen bereik komen (just around 

the corner). Een voorbeeld dat hierbij genoemd 

wordt is resveratrol, een middel dat in kleine 

hoeveelheden voorkomt in rode wijn, al is het nog 

niet duidelijk ('no studies have yet established') of 

het innemen van grote hoeveelheden van deze stof 

veilig en effectief is. 

2 Weiner centreert zijn boeken vaak op één 

wetenschapper, en in dit geval heeft hij gekozen 

voor Aubrey de Grey, die omschreven wordt 

als briljant maar met een onaantrekkelijke 

persoonlijkheid. Weiner beschrijft de theorieën 

in zijn boek aan de hand van deze ontmoetingen 

(encounters). Hij stelt dat ouder worden er 

niet per se bijhoort in de natuur: sommige 

organismes lijken onsterfelijk te zijn (seem to be 

virtually immortal), andere diersoorten die nauw 

gerelateerd lijken te zijn hebben een heel erg 

verschillende (dramatically different) levensduur. 

Ouder worden bij de mens wordt veroorzaakt door 

(sterns trom) beschadigingen aan het DNA en de 

cellen van binnenuit , erfelijke (inherited) mutaties 

en door externe factoren. 

3 Stipps boek heeft een 'overly cheerleading tone', 

waarmee de schrijfster waarschijnlijk bedoelt 

dat hij te populair en te opzwepend taalgebruik 

hanteert. Maar hij is ondanks dat (despite) 

wel beter in het uitleggen van de recente 

ontwikkelingen in het veld [van het onderzoek 

naar veroudering]. De wetenschapper die hij het 

meest aanhaalt is David Sinclair, die onderzoek 

heeft gedaan naar de levensverlengende werking 

van resveratrol bij muizen. Stipp interviewt ook nog 

andere onderzoekers die soortgelijke middelen 

(compounds) hebben onderzocht. Soms gaat 

het hier om genenonderzoek van gemuteerde 

soorten die buitengewoon lang leven, andere 

genen werden ontdekt door onderzoekers die 

onderzochten waarom vasten (restricting food 

intake - het beperken van de voedselinname) 

levensduur en kracht (vigour) van bijna alle 

diersoorten vergroot. 

4 Weiner vermeldt nog dat sinds 1960 het aantal 

honderdjarigen elke tien jaar bijna verdubbeld is. 

Stipps suggereert dat anti-verouderingsmedicijnen 

'could deliver a free lunch', waarmee bedoelt wordt 

dat ze alleen maar voordelen bieden. De schrijfster 

denkt echter dat er waarschijnlijk wel nadelen 

aan verbonden zullen zijn, voor het individu, de 

gemeenschap of de Aarde. 

Uitwerking van de vragen 

29. A 

In de eerste alinea kun je lezen dat Jonathan Weiner 

sceptisch is over het idee van levensverlenging en 

zijn wetenschappelijk betoog regelmatig onderbreekt 

voor filosofische uitstapjes naar hoe verschillende 

culturen en religies met het concept omgaan. David 

Stipp is echter veel positiever over de zoektocht naar 

medicijnen en ingrepen die onze levensduur zouden 

kunnen verlengen. Dus de twee benaderen hetzelfde 

idee - levensverlenging- op andere wijze. 

Niet B Alleen Weiner gaat in op de ethische kant van 

de zaak: hij neemt in zijn boek de tijd om na 

te denken over de vraag of levensverlenging 

nou altijd zo'n goed idee is. Stipp lijkt alleen de 

wetenschappelijke kant te benaderen. 

Niet C De boeken bekijken het onderwerp op een 

heel andere manier; de een (Stipp) kijkt naar 

middeltjes die het leven zouden kunnen 

verlengen, de ander (Weiner) bekijkt het 

onderwerp maar deels wetenschappelijk 

en maakt regelmatig uitstapjes (to digress -

afwijken) naar culturele en religieuze visies op 

levensverlenging. 

Niet D Alleen Stipp lijkt dit te doen; Weiner richt 

30.D 

zich meer op de andere aspecten van de 

wetenschappelijke zoektocht naar het eeuwige 

leven, zoals de ethische vraagstukken en de 

vraag hoe verschillende culturen en religies 

met het idee omgaan. 

in de regel voor gat no.30 staat dat Stipp stelt dat 

middeltjes die ons leven zouden kunnen verlengen 

binnen handbereik liggen (are just around the 

corner). Daarna komt hij met de informatie over 

resveratrol. Dat is niet een van die middeltjes die 

'binnen handbereik' ligt, maar een middel dat nu 

al wordt aangeprezen voor dat doel, ook al is de 

effectiviteit er van niet bewezen en ook al is het niet 

duidelijk wat de lange termijn effecten van de stof zijn. 

Meanwhile - ondertussen - is hier dus het enige juiste 



antwoord; terwijl men nog onderzoek doet naar het 
wondermiddel dat onze levens zou moeten verlengen, 
is er al een middeltje dat misschien zou kunnen werken 
en nu al verkocht wordt. 
Niet A Consequently (als gevolg daarvan) suggereert 

dat de promotie van resveratrol het gévolg 
is van het onderzoek naar middelen die het 
leven zouden kunnen verlengen. Dat is niet het 
geval: resveratrol is een middel dat al langer 
bekend is, het onderzoek zou echter een beter 
middel (effectiev�r en zonder bijwerkingen) 
kunnen produceren. 

Niet B Fortunately (gelukkig) suggereert dat 
resvèratrol ee.n beter alternatief is dan de 
middelen die binnenkort 'binnen handbereik' 
zouden moeten zijn, of dat het maar gelukkig 
is dat er al resveratrol is omdat de andere 
middelen die misschien zouden kunnen 
werken 'slechts' 'just around the corner' zijn. 
Dat is niet het geval: de schrijfster noemt 
resveratrol alleen maar omdat het een van de 
middelen is die nu al beschikbaar is. 

Niet C lnstead (in plaats daarvan) suggereert 

31. 1 Niet 

dat resveratrol een goede vervanging is 
van de middelen die momenteel uitgetest 
en uitontwikkeld worden. Dat is niet het 
geval: resveratrol wordt dan weliswaar al 
wel aangeprezen, maar er is weinig bekend 
over de lange termijn effecten en over de 
effectiviteit van dit middel. 

Weiner maakt, volgens de schrijfster, haast altijd 
gebruik van één wetenschapper waaromheen hij 
zijn betoog bouwt. In dit geval is dat Aubrey de Grey. 
Dit is dus een gebruikelijke manier van werken van 
Weiner; nergens suggereert de recensente dat dit een 
ongebruikelijke aanpak is van Weiner. 

2 We/ 

In alinea 2 wordt gezegd dat 'human ageing sterns 
trom progressive damage to our cells and their DNA'. 
Oftewel, we worden ouder omdat onze cellen en 
het DNA van die cellen beschadigd raakt. Voor die 
beschadigingen worden diverse redenen genoemd: 
bedreigingen vanuit het menselijk lichaam zelf, en 
beschadigingen van buitenaf door bijvoorbeeld straling 
of chemicaliën, of door geërfde mutaties. Hoe dan ook, 
veroudering is het gevolg van beschadigingen (wear 

and tear) aan onze cellen. 

3 Niet 

Stipp is wel erg enthousiast en positief over het 
onderzoek naar levensverlengende stoffen, maar er 
wordt hier niet gezegd dat alle journalisten zich mee 
laten slepen zodra wetenschappers iets suggereren 
over levensverlengende medicijnen. 

4 Niet 

De tekst suggereert nergens dat dieren beter zijn in 
lang leven dan mensen. De zin 'animal's response 
to environmental stress' gaat niet over hoe dieren 
omgaan met stress en of dieren beter met stress 
omgaan dan mensen, maar over hoe alle diersoorten 
(mensen inclusief) onder druk van bepaalde factoren 
hormonen aan kunnen maken die de levensduur 
beïnvloeden. 

32.B 

Met 'a free lunch' wordt bedoeld dat aan iets alleen 
maar voordelen zitten: dat je alleen maar beter kunt 
worden van de levensverlengende pillen, 
Niet A De uitdrukking 'a free lunch' gaat niet over 

eten; het gaat over een extraatje dat je krijgt, 
meestal als lokkertje, als je iets anders koopt. 
Er staat wel in de tekst dat vasten of minder 
eten over het algemeen levensverlengend 
werkt, maar deze uitdrukking gaat daar niet 
over. 

Niet C Met 'a free lunch' wordt niet verwezen 
naar kosten voor de gemeenschap. De 
recensente suggereert juist dat zij denkt dat 
Stipp te optimistisch is met zijn ideeën over 
levensverlengende middelen: ze denkt dat er 
verborgen kosten aan zitten, voor het individu, 
de gemeenschap of de Aarde. 

Niet D De woorden 'a free lunch' verwijzen naar 
een leuk extraatje dat je bij iets krijgt: een 
lokkertje. Er wordt nergens gesuggereerd 
dat de pillen die momenteel in ontwikkeling 
zijn, de energiebehoefte van mensen zou 
reduceren. 

33. c 

In de laatste alinea van het artikel noemt Okie, 
de recensente, nog twee kenmerkende ideeën of 
observaties van beide boeken: Ze noemt Weiners 
observatie dat het aantal honderdjarigen de afgelopen 
50 jaar zo ongeveer elke tien jaar is verdubbeld, 
en Stipps idee dat de levensverlengende pil alleen 
maar voordelen heeft. De woorden 'it seems ... the 
planet' komen dus duidelijk niet van Stipp: die ziet 
alleen voordelen, en in die laatste zin wordt juist 
gesuggereerd dat er wel degelijk kosten verbonden zijn 
aan zo'n pil. 
Niet A Weiner zegt helemaal niks over 

levensverlengende pillen. 
Niet B Stipp is juist heel positief over 

levensverlengende pillen en ziet er geen 
verborgen kosten in, voor wie dan ook. 

34. Nee 

Weiner gaat niet in op medicijnen of ingrepen die 
het leven zouden kunnen verlengen. Stipp noemt 
resveratrol, maar het is niet duidelijk of dit middel nou 



echt werkt en of het op de lange termijn en in hogere 

doses nou wel zo veilig is. Hij suggereert wel dat die 

levensverlengende medicijnen 'just around the corner' 

zijn -binnen handbereik liggen- maar er wordt nergens 

concreet een medicijn genoemd dat zou kunnen 

werken. 

Tekst 8 
Electric plant auras 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over 'elektrische plantenaura's'. Die 

titel zal je waarschijnlijk niet veel zeggen, maar als je 

het artikel even vluchtig bekijkt, kom je erachter dat 

onderzoek heeft aangetoond dat planten bepaalde 

signalen uitzenden die bumblebees (hommels) 

aantrekken. Wat dit onderzoek precies inhield, of alle 

planten dat soort signalen uitzenden en wat het effect 

hiervan is, wordt duidelijk als je het artikel in detail 

gaat lezen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea leer je dat planten niet alleen 

chemische signalen uitzenden om andere 

planten te waarschuwen voor een naderende 

predator (roofdier: bedreiging), maar dat ze ook 

communiceren met mogelijke bestuivers (would

be pollinators) via elektrische signalen. Bijen 

krijgen, als ze vliegen, een positieve elektrische 

lading; bloemen zijn geaard (verbonden aan 

de aarde: grounded) en hebben dus (so) een 

negatieve lading. 

2 Om te kijken of hommels (bumblebees) ook op 

deze signalen reageren, hebben wetenschappers 

kunstmatige (artificial) bloemen gemaakt die eruit 

zien en ruiken als gewone bloemen, maar waarvan 

de ene helft gevuld was met sucrose en de andere 

helft met kinine (wat bijen niet lusten). 

3 In het begin bezoeken de hommels alle bloemen 

willekeurig (at random): ze hebben geen voorkeur 

voor de ene of de andere bloem. Als de bloemen 

met sucrose echter een 30-volt statisch elektrisch 

veld krijgen, blijkt dat de hommels die bloemen 

gaan bezoeken. Zodra het veld uitgezet wordt (to 

revert to: teruggaan naar een eerdere staat), 

bezoeken ze de bloemen weer in willekeurige 

volgorde. 

4 Dit lijkt erop te wijzen dat bijen de nabijheid van 

een elektrische veld gebruiken als een indicator 

voor de aanwezigheid van voedsel, net als kleur en 

geur (scent). 

5 Daarna bekeek het team van onderzoekers of de 

vorm van het elektrische veld -welke bepaald 

wordt (is determined) door de vorm van de bloem

het gedrag van de bijen beïnvloedde. Ze ontdekten 

dat bijen de voorkeur geven aan elektrische velden 

die bestaan uit concentrische ringen boven gewoon 

ronde (a solid circular) velden. 

6 De onderzoekers vermoedden dat bloemen 

verschillende vormen van elektrische velden 

hebben ontwikkeld (evolved) om te concurreren in 

de strijd om bestuivers (pollinators). 

7 De onderzoekers ontdekten ook dat een bij die een 

bloem bezoekt, een deel van zijn positieve lading 

overdraagt (transfers), waardoor het elektrische 

veld van die bloem in toenemende mate 

(incrementally) gewijzigd wordt. Door meerdere 

bezoeken van bijen kan de lading aanzienlijk 

(significantly) veranderen, wat de bijen zou kunnen 

vertellen dat de voorraad nectar van die plant 

verminderd (diminished) is. 

8 Een andere wetenschapper beaamt (to agree 

- het eens zijn met) dat: een verandering in de 

elektrische lading van een plant zou het risico op 

achterhaalde informatie (out-of-date cues) over de 

plant kunnen verminderen. 

Uitwerking van de vragen 

35. F 

In de eerste alinea kun je lezen dat planten signalen 

uit kunnen zenden naar andere (planten) over de 

nabijheid van een bedreiging (predator): 'As well ". 

approaching predator'. Je kunt er ook lezen dat het 

erop lijkt dat ze zelfs kunnen communiceren met 

would-be pollinators - mogelijke bestuivers: bijen. 

Oftewel, ze kunnen communiceren met zowel bijen 

(would-be pollinators) als met soortgenoten (planten); 

met bijen om ze naar zich toe te lokken, en met andere 

planten om ze te waarschuwen voor de aanwezigheid 

van een bepaalde bedreiging. 

36.B 

In alinea 2 en 3 kun je lezen over hoe de onderzoekers 

hun experiment hebben opgezet, en wat de 

eerste onderzoeksresultaten hen vertelden: dat 

ze nepbloemen maakten met twee verschillende 

vullingen, sucrose en kinine, en dat de bijen in eerste 

instantie beide bloemen willekeurig bezochten, terwijl 

ze, als er een elektrisch veld op de sucrosebloemen 

werd gezet, plotseling de voorkeur gaven aan die 

bloemen. Dat resultaat vertelde de wetenschappers 

dat de bijen zich dus niet alleen op kleur en geur 

richten, maar ook op het elektrische veld dat een 

bloem heeft. 
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Het gaat hier dus om het feit dat het elektrische veld 

van een bloem bijen kan aantrekken. 

Niet A De wetenschappers hadden nep bloemen 

gemaakt om te kijken hoe bijen erop 

reageerden, en of ze een bepaalde voorkeur 

hadden voor bloemen met sucrose of kinine, 

en of die voorkeur veranderde als ze een 

elektrisch veld op een van de twee zetten. Een 

vermindering in de hoeveelheid beschikbare 

nectar had hier niets mee te maken. 

Niet C Blijkbaar doen bijen dit niet: het onderzoek 

suggereert dat, voordat de onderzoekers 

het elektrische veld inschakelden, de bijen 

at random (willekeurig) de sucrose- en 

kininebloemen bezochten. 

Niet D Ook al richten bijen zich op scent (geur) (en 

op kleur en, blijkbaar, elektrische velden), 

37.D 

het onderzoek suggereert niet dat bijen 

kunnen ruiken of een bloem sucrose bevat. Ze 

bezochten de kininebloemen net zo vaak als 

de sucrosebloemen. 

Je kunt lezen in alinea 3 dat 'the bees reverted to 

random behaviour when the electricity was switched 

off'. Oftewel, het gedrag dat beschreven wordt 

na het gat bij vraag 37, 'they foraged at random', 

wordt veroorzaakt door de afwezigheid van het 

elektrische veld. Zowel initieel - voordat het veld werd 

ingeschakeld - als nadat het veld werd uitgeschakeld, 

weten de bijen niet meer waar ze echte nectar kunnen 

halen; alleen als het veld ingeschakeld is, hebben 

de bijen een duidelijke voorkeur en verkiezen ze de 

bloemen met het elektrische veld boven de andere 

bloemen. 

Niet A 'Attracted to all kinds of blooms' is op 

zich kloppend, maar niet de conclusie van 

het onderzoek dat hier wordt gedaan, en 

geeft geen bewijs voor de bewering dat de 

bijen dus niet simpelweg de locatie van de 

sucrosebloemen hadden geleerd. Het gaat 

er hier om dat de bijen zich niet alleen door 

geur en kleur laten leiden, maar ook door 

het elektrische veld van de bloemen. De 

onderzoekers keken eerst naar het gedrag van 

de bijen voordat ze het veld aanzetten, daarna 

naar het gedrag tijdens het elektrische veld, 

en daarna naar het gedrag nadat het veld 

was uitgezet. Dat laatste was ook van belang, 

want als de bijen dan gewoon ook alleen de 

sucrosebloemen bleven bezoeken, had het 

ook kunnen betekenen dat de bijen gewoon 

geleerd hadden welke van de nepbloemen de 

sucrose bevatten en welke de (niet-eetbare) 

kinine. 

Niet B De bijen waren helemaal niet deprived 

of bee-friendly flowers - beroofd van bij

vriendelijke bloemen: ze hadden nog steeds 

sucrosebloemen tot hun beschikking. De bijen 

wisten deze alleen niet meer te onderscheiden 

van de kininebloemen omdat ze geen 

elektrisch veld meer met zich meedroegen. 

Niet C De tekst suggereert nergens dat de bijen op 

een goed moment ophouden met nectar 

verzamelen. Wat er hier wordt gezegd is dat 

de bijen de elektrische lading van een bloem 

gebruiken om te 'voelen' welke bloem er voor 

hen iets te bieden heeft. 

38.D 

Alinea's 5 en 6 gaan over het belang van de vorm van 

het elektrische veld. Blijkbaar maakt deze ook nog uit: 

bijen blijken de voorkeur te geven aan velden die niet 

gewoon rond zijn, maar die bestaan uit concentrische 

cirkels like a bulls-eye (zoals een schietschijf). De 

wetenschappers denken dat verschillende bloemen 

zo zijn geëvolueerd dat ze verschillende vormen 

van elektrische velden hebben om met elkaar te 

concurreren. 

Niet A De bijen hoeven niet te leren hoe ze voedsel 

kunnen vinden; het experiment geeft 

de onderzoekers alleen bewijs dat bijen 

elektrische velden rondom bloemen kunnen 

detecteren en aan de hand daarvan de juiste 

bloemen kunnen vinden. Het experiment 

laat zien dat bijen zich laten leiden door de 

elektrische velden van bloemen. Er wordt 

nergens gesuggereerd dat de nepbloemen 

bijen hebben geleerd hoe ze gebruik kunnen 

maken van door bloemen gegenereerde 

elektrische velden. 

Niet B Het gaat hier niet om de voorkeur van de 

hommel voor een grote diversiteit aan 

bloemen; het enige dat het experiment laat 

zien is dat verschillende bloemen verschillende 

elektrische velden hebben en dat de bloemen 

zo met elkaar concurreren om aandacht van 

bijen - de bestuivers. 

Niet C Er wordt nergens gezegd dat bloemen in 

de loop van hun leven hun elektrische veld 

aanpassen; alleen dat elke bloemsoort zijn 

eigen vorm van elektrisch veld heeft om 

daarmee (verschillende soorten) bijen te 

lokken. 

39. De twee indicatoren waarnaar wordt verwezen zijn de 

uiterlijke kenmerken genoemd in alinea 7: 

'! look perfect' 

'/ smell nice' 



Oftewel, het feit dat een bloem er aantrekkelijk uitziet 

(door zijn kleur of vorm), en het feit dat een bloem 

lekker ruikt. 

Normaal zijn dit goede indicatoren dat een bloem 

nectar bevat en dus aantrekkelijk is voor een bij, maar 

deze indicatoren kunnen onjuist zijn als de bewuste 

bloem al heel vaak door andere bijen is bezocht en 

dus geen nectar meer bevat. Dan kan de bloem er nog 

aantrekkelijk uitzien en ruiken, maar dan kan de bij 

toch te weten komen dat de bloem 'leeg' is dankzij het 

verminderde elektrische veld. 

Tekst 9 
No bugs on board 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is weer een recensie. De recensent is David 

Cohen, en het boek dat hij recenseert (reviewed) 

is 'Contagion - How commerce has spread disease' 

('Besmetting - hoe handel ziekte verspreidt') van Mark 

Harrison. Als je het artikel vluchtig doorleest, ontdek 

je dat het boek gaat over de verspreiding van ziektes 

door wereldwijde handel en reizen. 

Om erachter te komen wat de recensent de sterke 

en zwakke punten van het boek vindt, moet je het in 

detail doorlezen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea wordt gesteld dat iedereen die 

wel eens met het vliegtuig is geweest, ongetwijfeld 

de lijst met zaken die je niet mee mag nemen 

op een vliegtuig kent (prohibited: verboden). 

Sommige dingen zijn voor-de-handliggend 

(understandably forbidden articles: dingen 

die logischerwijs verboden zijn); andere zaken 

lijken echter onschuldig (innocuous), zoals verse 

etenswaren. Het boek Contagion laat zien dat 

dergelijke verboden het gevolg zijn van een lange 

traditie en ingegeven worden (are motivated by) 

door zorg om volksgezondheid, voedselveiligheid 

en protectionisme (protectionist trading). 

2 De recensent noemt Harrisons onderzoek 

'erudiet': Harrison heeft duidelijk veel kennis 

over het onderwerp. Hij laat zien hoe handel en 

reizen de verspreiding van ziektes heeft beïnvloed 

en geeft aan hoe regeringen en handelaren 

hierop reageerden. Hij geeft aan dat regeringen 

zich terecht zorgen maken over virussen en 

bacteriën die door reizigers worden meegenomen 

en een rampzalig effect kunnen hebben op 

gewassen (crops) en veeteelt (livestock: vee) en 

volksgezondheid. 

3 Het begrip quarantaine dook op (to come into 

vogue: populair worden) als een direct gevolg van 

de Pest (Black Death) en werd tegelijkertijd een 

sterk (potent) economisch wapen. Harrison doet 

veel moeite (goes to great pa ins) om aan te tonen 

dat regeringen dit middel (en importrestricties) 

graag en gemakkelijk inzetten, vaak ten koste van 

de landen waar de besmetting begon. 

4 Hierin concludeert de recensent dat het boek 

een grondig, doordacht (thoughtful) en goed

onderzocht boekwerk (tome) is, maar waarschuwt 

de lezer wel dat de schrijfstijl academisch en nogal 

droog is. 

Uitwerking van de vragen 

40.A 

Dit wordt inderdaad beweerd in alinea 1: er staat 

hier dat 'these prohibitions [".] are motivated by a 

mixture of public-health, food-safety and protectionist 

trading policies'. Oftewel, de verboden (op vers voedsel 

of modder onder je schoenen) worden ingegeven 

door een mengeling van zorg om volksgezondheid, 

voedselveiligheid en protectionisme (protectionist 

trading). Dat laatste, protectionisme, duidt erop dat 

ook economische motieven (beschermen van eigen 

handel) een reden kunnen zijn tot een importverbod 

van bepaalde goederen. 

Niet B Er wordt nergens gezegd dat er door het boek 

nieuwe producten op de lijst van goederen 

die niet meegenomen mogen worden in het 

vliegtuig zijn gekomen, noch dat het boek 

vindt dat er goederen aan die lijst zouden 

moeten worden toegevoegd. Het enige dat het 

artikel zegt is dat er op de lijst dingen staan die 

nogal voor-de-hand-liggend zijn (bijvoorbeeld 

dat je geen wapens of explosieven mee mag 

nemen), maar ook dingen die erg onschuldig 

lijken, zoals vers voedsel of modder. 

Niet C De recensent maakt duidelijk dat Harrison 

helemaal niet overdrijft. Hij zegt dat het feit 

dat Australië er niet blij mee is als je met 

modder aan je schoenen het land binnenkomt 

misschien overdreven lijkt ('it may seem a bit 

excessive' - het kan een beetje overdreven 

lijken), maar dat ze ingegeven worden door 

een mengeling van zorg om volksgezondheid, 

voedselveiligheid en protectionisme. Oftewel, 

dat het misschien helemaal niet zo overdreven 

is als je snapt wat de consequenties van die 

modder kunnen zijn. 

Niet D. Er wordt nergens gezegd dat reizigers 

het risico van vers voedsel meenemen 

erkennen; er wordt alleen gezegd dat het 

ogenschijnlijk geen kwaad kan om vers voedsel 

te importeren, maar dat dit dus wel vaak 

verboden is. 



41.1 Wel 

In alinea 2 wordt gezegd dat het boek de 'responses 

of governments to outbreaks' (reactie van regeringen 

op uitbraken) bespreekt, en het wordt ook duidelijk 

dat bijvoorbeeld het Australische modderige

schoenenverbod een direct gevolg is van zorgen van 

de Australische regering over het effect van virussen 

en bacteriën die het land in zouden kunnen komen via 

buitenlandse modder. 

2 Niet 

Er worden hier geen aanpakken (strategies: 

aanpakken; strategieën) genoemd die zouden moeten 

voorkomen dat ziektes uitbreken die via insecten 

verspreid worden. 

3 Wel 

De tekst geeft aan dat ziektes als malaria door de 

internationale slavenhandel verspreid zijn, en dat 

ook de Pest (in het verleden) en SARS (nu) zich door 

internationale handel en toerisme over de wereld 

verspreid hebben. 

4 Niet 

Het gaat hier niet om de geschiedenis van ziektes die 

meegebracht worden door migranten en hoe die te 

genezen (to cure) zijn, maar om ziektes die verspreid 

worden door toerisme en handel. 

42. c 

In de derde alinea wordt quarantaine in 

eerste instantie genoemd als een middel om 

ziekteverspreiding onder controle te houden (disease 

control) - maar daarna wordt het ook genoemd als 

economisch machtsmiddel, als een middel voor 

economie warfare - economische oorlogsvoering. 

Door importbeperkingen of -verboden kunnen 

regeringen hun eigen markten beschermen en 

buitenlandse producten (al dan niet terecht uit angst 

voor besmetting) weren. Oftewel, de quarantaines 

zouden landen moeten beschermen tegen uitbraak 

van epidemieën, en handelsverboden of -beperkingen 

zouden moeten helpen om de binnenlandse markt te 

beschermen. 

Niet A Het gaat hier niet om militaire strategieën 

maar om economische strategieën van 

oorlogsvoering. 

Niet B Er wordt nergens gesuggereerd dat 

quarantaine nodig zou zijn om inenting 

(vaccination) mogelijk te maken: het idee lijkt 

eerder te zijn om de ziektegevallen niet in de 

buurt te brengen van de gezonde bevolking. 

Niet D Er wordt nergens gezegd dat quarantaine 

en importbeperkingen zouden kunnen 

bijdragen aan het stimuleren van onderzoek 

naar overdraagbare (communicable) 

aandoeningen. 

43. D 

De recensent geeft aan dat het boek weldoordacht 

(thoughtful) is en academisch: intelligent en goed

onderzocht. Hij zegt echter ook dat het niet bepaald 

contagious - aanstekelijk - is: je wordt niet door het 

verhaal gegrepen en het kan dus voor de gewone lezer 

nogal saai (dull) zijn. Oftewel, 'intellectual, reflective, 

dull' zijn woorden die het boek goed omschrijven. 

Niet A Het boek is catching (grijpend; aanstekelijk) 

noch superficial (oppervlakkig). De recensent 

zegt duidelijk dat het boek nogal droog is 

en niet zo aanstekelijk als je zou hopen of 

verwachten van een boek dat 'contagion' 

(besmetting) heet. Het is ook niet superficial: 

het is juist diepgravend en de schrijver 

heeft het onderwerp grondig onderzocht 

(academie, thoughtful). 

Niet B De woorden 'hypothetical' en 'fascinating' 

lijken niet op dit boek te slaan. Er wordt 

nergens gesuggereerd dat de schrijver 

denkbeeldige situaties beschrijft: alle 

voorbeelden die genoemd worden zijn juist 

situaties die in het verleden zijn voorgekomen 

of die nu nog actueel zijn. Het is ook niet 

fascinating (fascinerend; boeiend): dat vindt 

de recensent juist een van de zwakke punten 

van het boek, dat de schrijfstijl nogal droog en 

weinig interessant is voor de gemiddelde lezer. 

Niet C het boek is zeker scholarly 

(wetenschappelijk): dat past bij de 

omschrijven van de academische schrijfstijl. 

Het is echter niet gripping (boeiend): eerder 

het tegenovergestelde. De schrijver suggereert 

dat het nogal droge kost is die niet heel erg 

interessant is voor de gemiddelde lezer. 

Tekst 10 
Bringing science into the 
clinic 

Oriëntatie vooraf 

Als je de titel en ondertitel van dit artikel leest, 

kom je erachter dat het hier gaat om een nieuw 

accreditatiesysteem voor klinieken: een systeem 

dat aangeeft hoe deugdelijk een kliniek is, zodat 

patiënten betere zorg ontvangen. Blijkbaar is hier een 

wetenschappelijke ('bringing science into ".')methode 

voor ontwikkeld. 

Inhoud van de tekst 

Het gaat hier om hervormingen (revamping) van 

de klinische psychologie om het huidige systeem 

effectiever te maken en om zo psychologen beter in 



staat te stellen om hun patiënten te helpen. Het gaat 

hier om een accreditatiesysteem dat in de afgelopen 

twee jaar ontwikkeld is en dat trainingsprogramma's 

kan erkennen die zich richten op (focus on) 

wetenschappelijk getoetste (validated) behandelingen. 

Het systeem kan potentiële (prospective) patiënten 

tonen dat een psycholoog zo'n training heeft gevolgd. 

Momenteel zou training voor psychologen nog te 

weinig gericht zijn op het begrijpen en toepassen van 

wetenschap op patiënten in de praktijk en krijgen 

patiënten dus niet de behandeling waar ze het meeste 

baat bij zouden hebben. 

Klinische psychologie zou nog teveel gebruik maken 

van achterhaalde (outdated), niet effectieve 

strategieën en praktijkbeoefenaars zouden nog teveel 

afgaan op hun eigen gevoel (a hunch - ingeving) en 

zich te weinig richten op wetenschappelijk bewijs, 

waardoor ze uiteindelijk hun cliënten niet adequaat 

(effectively) kunnen helpen. 

Door meer wetenschappelijke kennis zouden 

psychologen betere behandelingen kunnen kiezen voor 

hun patiënten en de effectiviteit van behandelingen 

kunnen meten (to gauge), en zo betere gebruikers 

van psychologisch onderzoek worden - en zo 

behandelingen kunnen verbeteren en bijdragen aan 

onderzoek. 

Uitwerking van de vraag 

44.1 Wel 

Het accreditatiesysteem draait om het toepassen van 

wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen in het 

veld van de klinische psychologie: het systeem moet 

afgestudeerde psychologen leren 'to understand and 

apply science to patients in the real world'. 

2 Wel 

Het gaat hier om een aanvulling op de huidige 

opleiding van klinisch psycholoog, die psychologen 

meer wetenschappelijke kennis moet geven. 

3 Wel 

Het accreditatiesysteem kan patiënten inzicht geven 

in de wetenschappelijke kennis van de psycholoog van 

hun keuze. 

4 Niet 

Het gaat hier niet om meer studenten werven, maar 

om een poging om de opleiding tot klinisch psycholoog 

te verbeteren. 

5 We/ 

Dit wordt genoemd in de laatste alinea: door een 

betere wetenschappelijke achtergrond kunnen 

psychologen ook zelf behandelingen onderzoeken en 

verbeteren. 


