
Tekst 1 
Can an economist dig a hole 
without another filling it? 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst is een letter to the editor: 

een ingezonden brief. Je kunt dit zien aan de 

ondertekening en de opzet van de tekst, met onderaan 

de woonplaats van de schrijver en de aanhef, 'Sir'. 

('Dear Sir:' wordt ook vaak gebruikt.) Doorgaans staat 

de naam van de briefschrijver ook onderaan de brief. 

De briefschrijver is Jan May uit Haywards Heath, West 

Sussex. Mensen die brieven schrijven reageren meestal 

op actueel nieuws en/of een eerder gepubliceerd 

artikel of brief. Dat kan het begrijpen van de brief soms 

lastig maken, omdat je die context niet hebt; er wordt 

doorgaans wel gerefereerd aan dat nieuws, maar de 

briefschrijver legt de materie meestal niet in detail uit. 

De titel van de brief is 'Can an economist dig a hole 

without another filling it?' - Kan een econoom een 

gat graven zonder dat een andere econoom 't weer 

dichtgooit? Om erachter te komen waar dat op slaat, 

zul je de brief in wat meer detail moeten lezen. 

Het komt regelmatig voor dat ingezonden brieven 

ironisch of grappig bedoeld zijn en een situatie in 

het absurde trekken; daar moet je dus rekening mee 

houden. 

Inhoud van de tekst 

In de eerste zin wordt al duidelijk waar de titel op slaat. 

De briefschrijver stelt dat als je iemand vraagt om een 

gat te graven, je tenminste duidelijk kunt zien wanneer 

hij zijn werk heeft gedaan. Hij betwijfelt of economen 

hun nut ook zo tastbaar (tangible) aan kunnen 

tonen; hij stelt dat het idee of denkbeeld van de ene 

econoom, steevast door een andere onderuit gehaald 

wordt: their views constantly cancel each other out -

hun zienswijzen doen elkaar steeds teniet. 

Hij stelt daarom voor dat economen nu gaan 

berekenen wat het gekost heeft en kost om alle 

economen in Groot-Brittannië op te leiden en aan het 

werk te houden en wat het het land dus zou besparen 

als al hun banen geschrapt (to discard) werden. Er 

zouden dan alleen nog maar een paar academici nodig 

zijn zodat mensen in de kroeg (pub) iets hebben om 

over te discussiëren. Het overgebleven geld (spare 

cash) kan dan geïnvesteerd worden in sport, aangezien 

dat mensen veel blijer maakt dan economen. 

Uitwerking van de vragen 

1. Het nut van economen/ Of het werk/de bezigheden 

van economen nuttig/zinvol is 

Het probleem met economen is, stelt de briefschrijver, 

dat ze het nooit met elkaar eens zijn. Voor elke 

bewering van de ene econoom, is er een ander die het 

tegendeel beweert en de argumenten van de eerste 

kan ontkrachten. 

2. D 

Dit is weer een voorbeeld van een spottend (mocking) 

bedoelde brief. De schrijver verwacht waarschijnlijk 

niet dat iemand zijn voorstel serieus zal nemen, maar 

wil alleen bereiken dat mensen na gaan denken over 

het praktisch nut van economen als ze het toch nooit 

eens zijn. 

Niet A De schrijver geeft wel een 'advies' - dat een 

econoom moeten gaan berekenen wat het 

land zou besparen als er geen economen 

meer zouden zijn - maar dat is niet een serieus 

advies. Hij wil enkel bereiken dat mensen zich 

gaan realiseren dat er nooit eenduidigheid is 

als het gaat om theorieën van economen. 

Niet B De brief is niet waarschuwend (cautionary). 

De schrijver waarschuwt niet, maar oppert 

alleen een (nogal overdreven) idee om zo 

mensen na te laten denken over het nut van 

economen. 

Niet C Een brief is matter-of-tact als hij feiten 

presenteert en de lezer informeert, of in 

ieder geval doet alsof hij feiten presenteert. 

Het doel van deze brief is echter niet om 

mensen te informeren (al kun je natuurlijk 

wel informatie uit de brief halen), maar 

om mensen na te laten denken over de 

toegevoegde waarde die economen hebben 

voor de maatschappij. De schrijver schat die 

waarde duidelijk erg laag in. 

Tekst 2 
Kipling a plagiarist? 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit The Guardian, 

een Britse krant. De titel stelt de vraag of Kipling 

plagiaat zou hebben gepleegd. Rudyard Kipling was 

een bekende Britse schrijver die je waarschijnlijk kent 

van The Jungle Book. Blijkbaar is de (allang overleden) 

schrijver recentelijk in opspraak gekomen omdat hij 

geplagieerd zou hebben. 

Als je de tekst vluchtig doorleest, kom je erachter 

dat verschillende kranten hebben bericht dat dit het 

geval zou zijn, gebaseerd op brieven van de schrijver 



die recentelijk zijn gevonden. Het artikel stelt echter 

meteen dat die brieven dit helemaal niet zo direct 

beweren. De tekst gaat verder in op hoe schrijvers 

magpies - eksters, vogels die gezien worden als rovers 

- zijn: dat ze constant inspiratie halen bij anderen. 

Het artikel duikt verder in het begrip 'originaliteit' en 

stelt dat plagiaat iets anders is dan andere teksten 

gebruiken om je te laten inspireren. Het vermeldt ook 

nog dat elke auteur 'schuldig' is aan het lenen van 

ideeën van anderen. 

Om erachter te komen hoe het precies zit, moet je het 

artikel alinea voor alinea bestuderen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat sommige kranten recentelijk 

beweerden dat uit een net gevonden brief van 

Kipling blijkt dat hij delen van een gedicht uit 

'The Jungle Book' had "geleend" van iemand 

anders. De Guardian schrijfster stelt echter dat dit 

helemaal niet het geval was: Kipling reageert op 

een vraag van een lezer en uit zijn antwoord blijkt 

dat Kipling die vraag asinine (oerstom) vond. Hij 

reageert, volgens de schrijfster van het artikel, 

Sarah Churchwell, op een afwijzende manier; hij 

suggereert dat hij wat woorden heeft gebruikt uit 

de Eskimo regels voor het verdelen van buit en dat 

hij zich verder niet meer kan herinneren van welke 

verhalen hij dingen heeft geleend. 

2 Hier stelt de schrijfster dat de meeste schrijvers 

eksters (magpies) zijn - dat de meeste schrijvers 

inspiratie en ideeën halen uit het werk van 

anderen. Ze noemt diverse voorbeelden, van 

Shakespeare tot Milton. 

3 Ze stelt dat tegenwoordig de term 'plagiaat' 

vooral te maken heeft met openheid: als je erkent 

(acknowledged) dat je materiaal hebt gebruikt van 

anderen, heet het lenen {borrowing). 

4 Hier stelt Churchwell dat originaliteit vele 

vormen aan kan nemen, en dat ideeën lenen 

onder kunstenaars normaal is en leidt tot nieuwe 

originele ideeën. 

Uitwerking van de vragen 

3. Lees alinea 1 en 2 nog een keer goed door om de 

antwoorden op te zoeken: 

1 Niet 

Kipling 'onthult' helemaal niets - hij schrijft alleen, 

nogal korzelig, dat het goed mogelijk is dat hij ideeën 

uit andere bronnen heeft gebruikt. 

2 Niet 

Churchwell citeert alleen uit de brief; ze heeft zelf niet 

nagezocht of Kipling inderdaad letterlijk informatie uit 

die regels heeft overgenomen. 

3 Wel 

Er zijn blijkbaar 'Esquimaux rules for the division of 

spoils' - Eskimo regels over de verdeling van buit - en 

Kipling heeft tekst uit die regels gebruikt. 

4 Wel 

Churchwell zegt dat het 'a commonplace' is - dat het 

algemeen bekend is. 

4. invention from whole cloth (alinea 4) 

Met 'some sort of intellectual borrowing' {het 

lenen van intellectueel goed in enige vorm) {alinea 

4) verwijst de schrijfster naar het gebruik van of 

geïnspireerd worden door het werk van anderen. 

'lnvention from whole cloth' - 'creatie vanuit de ruwe 

stof', wat ongeveer zoveel betekent als 'innovatie vanaf 

de basis'. De woorden suggereren dat je iets maakt 

met alleen de basislap als uitgangspunt, dus dat je 

puur origineel bent, in tegenstelling tot wat er vaak 

gebeurt, dat je jouw ideeën baseert op ideeën die 

anderen al in de praktijk hebben gebracht. 

5. A Niet 

Hier wordt gezegd dat het beter is om origineel te 

zijn en te mislukken, dan om te imiteren en succesvol 

te zijn. Churchwell stelt juist dat je prima origineel 

kunt zijn en toch gebruik kunt maken van het werk 

van anderen; ze zegt dat haast alle schrijvers zich wel 

hebben laten inspireren of ideeën gebaseerd hebben 

op het werk van anderen. 

B Niet 

Het gaat er hier niet om dat originaliteit 'gevaarlijk' 

zou zijn, alleen dat het niet per se een probleem hoeft 

te zijn als iemand werk maakt dat gebaseerd is op het 

werk van anderen. 

C Niet 

Hier wordt gesteld dat originaliteit gelijk staat aan 

de kunst je bronnen te verbergen. Dat is niet wat 

Churchwell suggereert; zij zegt juist dat haast iedereen 

ideeën leent, en dat niet probeert te verbergen. 

D Niet 

In dit citaat wordt gesteld dat alleen onoriginele 

mensen het nut van originaliteit niet inzien. Dat is niet 

wat Churchwell zegt; zij stelt juist dat je prima ideeën 

van anderen kunt lenen en toch nog origineel kunt zijn 

door er een eigen draai aan te geven. 



E We/ 

Dit citaat stelt dat er een verschil is tussen originaliteit 

en authenticiteit. Het eerste is niet van belang; je kunt, 

zoals Churchwell stelt, prima ideeën lenen van anderen 

en je door anderen laten inspireren. Het tweede, 

authenticiteit, is wel belangrijk: je moet aan die ideeën 

dan wel een eigen draai geven en er zelf iets nieuws 

mee doen. 

Tekst 3 

The serieus business of fun 

Oriëntatie vooraf 

Dit is het eerste lange artikel, afkomstig uit de 

Economist. Dit zijn doorgaans wat lastigere artikelen. 

Het artikel gaat over 'the serious business of fun' - de 

serieuze onderneming van het hebben van lol. Het 

(nogal onduidelijke) plaatje laat een jongen zien die 

een computerspel lijkt te spelen op een rond scherm 

met het aan/uit tekentje erop. 

Als je het artikel even vluchtig doorleest, gaat het 

inderdaad over computerspelletjes, en over de 

computerspelindustrie, en dan met name over het 

succes en de groei van de computerspelindustrie en 

hoe dat zo is gekomen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier wordt verteld dat het oude stereotype van de 

gamer - een eenzame tiener die schietspelletjes 

speelt - nog steeds bestaat, ook al is de 

videogamemarkt tegenwoordig veel diverser en 

zijn mensen van middelbare leeftijd die spelletjes 

op hun telefoon spelen een grotere groep gamers 

dan tieners, en spelen zelfs tieners tegenwoordig 

meestal computerspelletjes samen met (online) 

vrienden. 

2 De videogame industrie is inmiddels groot en 

algemeen geaccepteerd (mainstream) en is nog 

steeds groeiende ondanks ·de recessie (downturn). 

3 De vraag die hier gesteld wordt is of dat succes te 

danken is aan (to be due to) geluk of vaardigheid. 

De andere media in de amusementsindustrie 

(muziek, film,".) suggereren dat de 

videogamemarkt het geluk had al digitaal te zijn, en 

dat ze dus succesvol zijn omdat ze de conversie van 

analoog naar digitaal niet hebben hoeven maken. 

De computerspelletjesmarkt heeft voordeel gehad 

(beneficiary) van de technologische veranderingen 

van de afgelopen decennia. 

4 In deze alinea worden redenen genoemd voor 

het succes; een demografische reden en een 

technologische reden. De demografische reden is 

dat de eerste generatie gamers nu boven de dertig 

is, nog steeds graag computerspelletjes speelt en 

meer te besteden heeft. De negatieve associaties 

met het spelen van computerspelletjes zijn minder 

aanwezig (have dissipated - zijn vervlogen). 

Daarnaast hebben computers nu veel meer 

vermogen en kunnen spelletjes nu dus ook veel 

mooier gemaakt worden. 

5 Maar de ontwikkelaars zijn ook slim (clever) 

geweest: ze hebben nieuwe gadgets ontworpen en 

zijn ook de hoek van educatie, zakelijke trainingen 

en zelfs oorlogsvoering ingedoken (to branch 

out - uitbreiden). Daarnaast hebben ze digitale 

downloads en mobiele applicaties verwelkomd. 

Naast de traditionele grote computerspellen zijn 

vooral de simpele spelletjes die mensen snel even 

op hun mobiel kunnen spelen populair. 

On to the next level - naar het volgende niveau 

6 Hier wordt gezegd dat de gaming industrie vooral 

(particularly) succesvol is op twee gebieden. 

Deze gebieden worden niet genoemd (dat is gat 

no.10), maar wel omschreven. De alinea noemt de 

ontwikkeling van het 'freemium' model, waarbij 

een spel populair gemaakt wordt door mensen 

gratis te laten spelen en geld wordt verdiend 

aan de paar fanatieke die-hard spelers. Een 

tweede verdienmodel, dat vooral in China (waar 

heel veel illegaal gedownload wordt: rampant -

ongebreideld; heel veel voorkomend) goed lijkt 

te werken is om het spel gratis te leveren, maar 

toegewijde (dedicated) spelers de mogelijkheid te 

geven om in-game aankopen te doen. 

7 Gaming wordt langzamerhand geaccepteerd 

als een op zichzelf staand medium in de 

entertainmentindustrie. 

Uitwerking van de vragen 

6. A 

In deze eerste alinea wordt korte metten gemaakt 

met het traditionele beeld dat veel mensen nog van 

de gamer hebben. Inmiddels is de gemiddelde gamer 

allang niet meer een tiener die alleen op zijn kamer 

schietspelletjes speelt. De groep is veel diverser 

geworden; tieners die online spelen met vrienden, en 

een grote groep 'gamers' die vooral mini-spelletjes 

spelen op hun mobiel. 

Niet B Het gaat hier niet om de populariteit van 

computerspelletjes onder verschillende 

bevolkingsgroepen, maar over hoe de 

gemiddelde gamer is veranderd in de 



afgelopen tien jaar. Waren het tien jaar 

geleden vooral nog eenzame pubers die 

in hun eentje ruimtewezens afschoten 

met straalpistolen (rayguns and aliens), 

tegenwoordig is de groep veel diverser. 

Niet C Het gaat er hier niet om of computerspellen 

wel of niet verslavend (the addictive 

potential) zijn, maar om welke mensen er 

computerspellen spelen. 

Niet D De eerste alinea suggereert juist dat 

tegenwoordig computerspelletjes niet meer 

per se gewelddadig zijn. 

7. D 

Er staat dat de video-game industry meer dan twee 

keer zo groot is als de muziekindustrie: 'it is more 

than twice the size of the recorded-music industry'. 

Oftewel, de markt is groter (more substantial) dan de 

muziekindustrie. 

Niet A In de laatste regel staat juist dat, ondanks de 

recessie (downturn), de video-game industry 

alleen maar groeit: met bijna 9% per jaar. 

Niet B Er staat wel dat de computerspelindustrie 

groeit, maar niet dat dit ten koste gaat van de 

andere entertainment media. Er staat alleen 

dat deze nieuwe industrie nu twee keer groter 

is dan de muziekindustrie. 

Niet C Als de inkomsten (revenues) fluctueren, 

zouden ze dan weer hoog zijn en dan weer 

laag. De alinea suggereert echter dat het een 

groeiende markt is, dus dat de inkomsten 

constant stijgen. 

8. D 

1 Niet 

Deze bewering stelt dat gamers ontvankelijk 

(receptive) zijn voor de marketing van 

computerspellen. Dat kan waar zijn, maar dat wordt 

in deze alinea's niet aan de orde gesteld. Het gaat 

hier niet om de manier waarop de spelen aan de 

man worden gebracht. (Antwoord A, B en C vallen af, 

antwoorden D, E en F blijven over.) 

2 We/ 

In alinea 4 wordt gesteld dat de generatie die in de 

jaren 70 en 80 opgroeide en de eerste generatie 

was die computerspellen speelde, nu nog steeds 

speelt. Oftewel, het is nu niet meer alleen de jongere 

generatie die computerspelletjes speelt; hun ouders 

zijn ook een belangrijke groep die graag geld uitgeeft 

aan spelletjes. (Antwoord F valt af; antwoorden D en E 

blijven over.) 

3 We/ 

In alinea 4 kun je lezen dat, omdat volwassenen nu ook 

gamen, het aanzien van de spellen is veranderd: 'the 

social stigmas and the worries [".] have dissipated'. Het 

aanzien van de videogames is dus sterk verbeterd. (Al 

zou je strikt genomen kunnen stellen dat volwassenen 

niet zozeer zijn gaan spelen, als wel dat ze niet gestopt 

zijn met spelen toen ze volwassen werden.) (Antwoord 

D lijkt het juiste te zijn.) 

4 Niet 

In deze bewering wordt gezegd dat de filmindustrie 

heeft geleden onder de technologische ontwikkelingen 

in de video-game industry. Dat wordt echter nergens 

gezegd; er staat alleen dat veel computerspellen er nu 

beter uitzien qua graphics dan films. (Antwoord E valt 

af.) 

Oftewel, 2 en 3 zijn juist; antwoord d is juist. 

9. They have branched out into education, corporate 

training and even warfare. /nieuwe afzetgebieden 

zoeken (zoals onderwijs, bedrijfstrainingen en zelfs 

oorlogsvoering). 

Lees de omschrijving van alinea 5 hierboven nog eens 

door. Hier kun je de drie nieuwe strategieën van de 

video-game industry lezen: 

1) They have reached out to new customers with new 

gadgets; 

2) They have branched out into education, corporate 

training and even warfare; 

3) Ze hebben geïnvesteerd in 'casual games that 

are simple, cheap and playable in short bursts on 

mobile phones or in web browsers'. 

In het korte fragment wordt een mini-spelletje ('one 

fun 15-minute game' ) beschreven, wat je misschien op 

het verkeerde been zet en je doet denken dat het hier 

gaat om de 'casual games'. Echter, het spelletje had 

duidelijk een educatieve functie: het liet deze persoon 

zien dat hij bepaalde dingen in zijn werk verkeerd 

aanpakte en hoe hij dat anders moest doen. Oftewel, 

het is een voorbeeld van hoe spelletjes worden 

gebruikt in de zakelijke en educatieve markt. 

10.C 

Lees de omschrijving van alinea 6 hierboven nog 

eens door. Hier worden twee problemen waar de 

entertainmentindustrie mee worstelt genoemd: het 

feit dat mensen niet voor iets willen betalen dat ze 

nog niet kennen ('people are disinclined to pay for 

content' ), en (daaraan gerelateerd) het feit dat er 

heel veel illegaal gedownload wordt ('illegal copying 

is rampant'). De video-game industry springt daarop 

in door spellen gratis aan te bieden en alleen de paar 

fanatieke spelers te laten betalen, of om spelers de 

mogelijkheid te bieden om binnen het spel - als ze 

eenmaal verslaafd zijn - dingen aan te schaffen. 

Het gaat hier dus om manieren om geld te verdienen 

aan games (pricing) en om piraterij (piracy - de illegale 

downloads) tegen te gaan. 



Niet A Het gaat hier niet om gifts en gadgets -

cadeautjes en gadgets, maar om manieren 

waarop de video-game industry creatief 

omgaat met illegale downloads en de wens 

van mensen om alles gratis te krijgen. Zij 

bieden hun spellen in de basis gratis aan, 

maar verkopen dan extra's om toch nog wat te 

verdienen. 

Niet B Het gaat niet om marketing en lidmaatschap, 

maar om manieren om geld te verdienen aan 

spelers. Deze alinea beschrijft hoe de industrie 

creatieve manieren heeft bedacht om, zonder 

spellen te verkopen, toch geld te verdienen 

aan gamers. 

Niet D Het gaat hier niet om vraag en aanbod (supply 

and demand), maar om manieren om geld 

te verdienen aan spellen en niet, net als de 

muziekindustrie, ten onder te gaan aan illegale 

downloads. 

Tekst 4 

A healthier urban jungle 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst komt uit de Scientific American -

waarschijnlijk dus ook geen lichte kost. Het gaat over 

public policy - openbaar of publiek beleid - en is 

getiteld 'een gezondere stedelijke jungle'. Op de foto 

zie je iemand die op een boerenmarkt fruit koopt. 

Als je het artikel even snel scant (let alleen op de eerste 

en laatste regel van elke alinea bijvoorbeeld), kom je 

erachter dat het gaat om een studie naar gezondheid: 

hoe mensen gezonder kunnen leven en hoe je dat door 

politiek beleid kunt bereiken. De schrijver vertelt over 

de overvloed van ongezond voedsel in onze omgeving 

en hoe steden aangemoedigd kunnen worden om 

gezonder voedsel te promoten. Het artikel vertelt ook 

wat voor effect de campagne om gezonder voedsel te 

promoten heeft gehad. 

Het artikel is gescheven door Thomas Farley, de 

Health Commissioner (gezondheidscommissaris) 

voor New York, tevens Doctor of Medicine (MD -

doctor in de Medicijnen) en MPH (Master of Public 

Health, een bepaalde graad in de gezondheidszorg 

in de VS). Hij is dus niet zomaar een journalist, hij is 

een wetenschapper die expert is op het gebied van 

gezondheid. 

Hoe dit precies gedaan wordt, kun je ontdekken als je 

het artikel in detail gaat lezen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea lees je over vooruitgang (progress) 

die geboekt wordt in de biomedische wetenschap, 

en hoe die gemeten kan worden. Sommige 

mensen, meldt de schrijver, Thomas Farley, 

vermoeden door recente ontwikkelingen dat de 

oplossing van de overgewichtepidemie gevonden 

kan worden in de cellen in ons lichaam. 

2 Farley gelooft dit echter niet. Hij denkt dat 

de oplossing ligt in sociology and economics 

(sociologie en economie). In New York worden 

al publiek beleid (policy) en economische 

stimulansen (incentives) ingezet om een gezonder 

eetmilieu te creëren. 

3 Hier stelt Farley dat voedsel tegenwoordig overal 

aanwezig is (ubiquitous - alom aanwezig), en dat 

het vooral goedkoop en vol met calorieën zit en in 

enorme (superphysiologic) porties wordt geleverd. 

Er wordt voornamelijk gesproken over het gebrek 

aan gezond voedsel in sommige wijken, maar het 

probleem is meer dat er overal ongezond voedsel 

te krijgen is. 

4 Het is echter lastig om hier verandering in te 

brengen. In NYC (de stad New York) is het team 

van Dr Farley bezig geweest om het systeem 

voorzichtig naar een gezondere mix van producten 

in normalere porties te duwen (to nudge: 

hinten, iets voorstellen of opperen, voorzichtig 

duwen). Mensen die deelnemen aan het SNAP 

programma (wat vroeger het foodstamp -

voedselbonnen systeem was voor mensen op het 

bestaansminimum) krijgen kortingsbonnen voor de 

markt om met korting vers fruit en verse groente 

te kopen. Bodegas (kleine buurtwinkeltjes) 

worden aangemoedigd om ook gezonde dingen 

te verkopen, en in buurten waar alleen dit soort 

bodegas zijn, proberen ze supermarkten te 

krijgen. Verder proberen ze de voedselkwaliteit in 

schoolkantines te verhogen en frisdranken daar uit 

de verkoopautomaten te krijgen. Als laatste hebben 

ze een voedingswaardestandaard (nutrition 

standards) ontwikkeld voor de maaltijden die via 

de stad verspreid of verkocht worden. 

5 In 2008 werden restaurants in de stad New 

York verplicht om de energiewaarde (het aantal 

calorieën) van gerechten op het menu te 

vermelden. Tot nu toe is het effect daarvan op wat 

gasten bestellen beperkt (modest - bescheiden). 

6 Deze alinea is exclusief gewijd aan suikerhoudende 

frisdranken (beverages) omdat deze 

verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 



de stijging in de consumptie van calorieën door 

de gemiddelde Amerikaan. Deze frisdranken zijn 

verantwoordelijk voor de stijging van het aantal 

overgewicht en obesitas gevallen. 

7 Afgelopen jaar heeft New York City voorgesteld een 

onderzoek te doen naar wat er zou gebeuren als 

hun SNAP project mensen zou stimuleren om geen 

suikerhoudende frisdranken te kopen. Ze hoopten 

dat een gerelateerd effect daarvan zou zijn dat de 

kleine buurtwinkels andere, gezondere dranken 

zouden promoten voor mensen in het SNAP 

programma. 

8 Onderzoek (survey - onderzoek; enquete) wijst 

uit dat de ondervraagde volwassenen iets minder 

suikerhoudende frisdranken zijn gaan drinken. 

Dezelfde onderzoeken houden ook de lengte en 

het gewicht van deelnemende volwassenen in de 

gaten (to track - volgen) maar het is nog te vroeg 

om iets te zeggen over de resultaten. Hij is er 

desalniettemin van overtuigd dat ze op de goede 

weg zijn ('we believe we have found the right 

target') en dat we, om de obesitasepidemie te 

stoppen, onze omgeving moeten veranderen, niet 

onze lichamen. 

Uitwerking van de vragen 

11. D 

In de eerste alinea wordt nog gesuggereerd dat we 

heel veel wetenschappelijke ontdekkingen kunnen 

doen door steeds nauwkeuriger te kijken naar hoe ons 

lichaam in elkaar steekt: dat we kunnen ontdekken hoe 

sommige dingen kunnen gebeuren door nauwlettend 

te kijken naar onze cellen en celopbouw. 

Niet A Het gaat hier niet zozeer om belangrijke 

wetenschappelijke ontdekkingen, maar om 

specifieke vooruitgang op het gebied van 

celbiologie. Sommige wetenschappers, zo 

stelt Dr Farley, zijn ervan overtuigd dat we de 

oplossing voor de obesitasepidemie kunnen 

vinden in de cellen van mensen, dat daar de 

oorzaak ligt. Het gaat dus niet om willekeurige 

ontwikkelingen in de medische wetenschap, 

maar om specifieke vooruitgang op het gebied 

van celbiologie. 

Niet B Het gaat hier niet om het nader bestuderen 

van 'metadata' - gegevens over gegevens 

- maar over het bestuderen van zieke en 

gezonde cellen en moleculen. Het gaat dus 

om het steeds dieper in het menselijk lichaam 

duiken in plaats van te kijken naar het individu. 

Niet C Er wordt hier nergens gezegd dat vooruitgang 

afgemeten kan worden aan radicale 

veranderingen, alleen dat de biomedische 

wetenschap steeds dieper in het menselijk 

lichaam lijkt te duiken en zijn oplossingen 

zoekt op cel en moleculair niveau. 

Niet E Dr Farley noch de andere onderzoeker 

genoemd in alinea 1 suggereren dat 

vooruitgang gemeten kan worden aan het 

aantal goede dissertaties; hun verschil van 

mening gaat over hoe bepaalde ziektes 

gediagnostiseerd en genezen kunnen worden. 

12. Alinea 4, 5 

Als je bij de 'inhoud per alinea' sectie even kijkt bij 

de omschrijving van alinea 4, dan zul je zien dat er 

hier allerlei manieren worden genoemd waarop de 

gemeente New York probeert om gezond eten te 

stimuleren: het verbieden van frisdrankautomaten 

op scholen, het verstrekken van kortingsbonnen voor 

boerenmarkten, proberen kleine buurtwinkels te 

stimuleren ook gezonde dingen te verkopen etcetera. 

Ook alinea 5 beschrijft een maatregel die de gemeente 

heeft genomen: restaurants zijn tegenwoordig 

verplicht om het aantal calorieën per gerecht op hun 

kaart te vermelden. 

Alinea 6 noemt ook een maatregel (de belasting op 

suikerhoudende frisdranken), maar hierover wordt 

alleen gezegd dat de stad New York deze maatregel 

(voor de hele staat) heeft ondersteund. 

Alinea 7 noemt een voorstel tot een maatregel; deze is 

dus nog niet uitgevoerd. 

13. D 

In alinea 3 wil de schrijver duidelijk maken 

dat ongezond voedsel overal aanwezig is en in 

enorme porties. Elke wijk heeft fastfood zaken, 

frisdrankautomaten, of winkeltjes waar je enorme 

flessen frisdrank en megaverpakkingen chips kunt 

kopen. 

Niet A De schrijver gaat hier niet in op de relatie 

tussen voedsel en voedingswaarde (nutrition); 

hij wil alleen aantonen dat de meeste mensen 

in de VS in food swamps - voedselmoerassen 

- wonen. Daarmee bedoelt hij dat (ongezond) 

voedsel in grote hoeveelheden aanwezig is 

en makkelijk bereikbaar voor iedereen. Hij 

zegt niks over de lage voedingswaarde van dit 

voedsel, hij veronderstelt dat het algemeen 

bekend is dat frisdrank, fastfood en chips op 

geen enkele manier gezond zijn. 

Niet B De schrijver zegt alleen dat het ongezonde 

junk food goedkoop (cheap) is. Hij verklaart 

niet waarom dit zo is. 

Niet C De schrijver meldt in de derde alinea dat in 

veel armere wijken het makkelijker is om 

ongezond voedsel dan gezond voedsel te 

kopen, maar dat is niet het belangrijkste punt 



14.D 

dat hij wil maken hier. Hij wil hier vooral laten 

zien dat je overal in de VS zonder enige moeite 

ongezond voedsel kunt kopen. 

De schrijver vertelt in alinea 5 dat restaurantketens in 

New York sinds 2008 op hun menukaarten het aantal 

calorieën per gerecht moeten vermelden. Hij zegt 

dat het effect op wat klanten bestellen bescheiden 

(modest) is - niet heel groot dus. Maar in de laatste 

regel zegt hij dat de regel wel mogelijk een ander, 

belangrijker effect (the greater potential payoff -

het belangrijkere mogelijke voordeel) heeft gehad, 

namelijk dat ketens het te gênant vinden om te 

publiceren dat ze broodjes verkopen van meer dan 

1.000 calorieën, en dat ze daarom hun best zijn gaan 

doen dat te vermijden. Een manier om dat te bereiken 

is, zoals gesuggereerd in antwoord d, door de broodjes 

kleiner te maken. 

Niet A Het gaat er niet om dat ze hun marketing 

aanpassen - het gaat niet om de promotie van 

hun restaurant, maar dat ze iets doen zodat 

ze niet op hun menukaart hoeven te zetten 

dat ze broodjes verkopen die meer dan 1.000 

calorieën bevatten. 

Niet B De schrijver denkt niet dat de restaurants 

daadwerkelijk actief willen bijdragen aan het 

voorkomen van obesitas; hij schrijft hier alleen 

dat ze het waarschijnlijk te gênant vinden om 

publiekelijk te verkondigen dat hun broodjes 

meer dan 1.000 calorieën bevatten, en dat 

ze daarom iets zullen willen doen om dat te 

voorkomen - bijvoorbeeld door de porties 

kleiner te maken. 

Niet C Het is niet de prijs die het probleem is; de 

schrijver suggereert nergens dat mensen zich 

laten weerhouden door de prijs. Het probleem 

is eerder dat junk food te goedkoop is, niet dat 

het te duur is. 

15.1 Niet 

De economische modellen suggereren dat dit zou 

kunrien gebeuren; er is geen bewijs dat dit ook 

daadwerkelijk zal gebeuren. New York Stad heeft 

staatswetgeving gesteund die een suiker tax (belasting 

op suikerhoudend eten en drinken) mogelijk moet 

maken; er wordt niets gezegd over het effect dat 

die wet heeft gehad, noch of die wet er eigenlijk 

daadwerkelijk is doorgekomen. 

2 Wel 

Er ligt een voorstel (to propose - voorstellen) om 

het SNAP programma aan te passen; dan zouden 

producten die gezoet zijn met suiker niet meer 

goedkoper aangeboden worden. Dit voorstel is echter 

nog niet doorgevoerd en de alinea geeft alleen aan wat 

er zou kunnen gebeuren. 

16. B 

De conclusie van het rapport is dat de omgeving 

veranderd dient te worden, niet het lichaam van 

mensen (de celstructuur bijvoorbeeld) als we het 

obesitasprobleem aan willen pakken. Dit citaat 

zegt echter het tegenovergestelde: Het stelt dat er 

weliswaar omgevingsfactoren (environmental factors) 

zijn die bijdragen aan de toename van het aantal 

obesitasgevallen, maar dat overgewicht ook erfelijk 

is (the hereditability of body weight is high - de 

erfelijkheid van lichaamsgewicht is hoog) en dat er 

bewijs is dat de genen een belangrijke rol spelen in de 

ontvankelijkheid voor gewichtstoename. Met andere 

woorden, dit citaat stelt dat overgewicht voor een 

belangrijk deel erfelijk is, of in ieder geval bepaald 

wordt door je genen. Dat is een heel andere zienswijze 

dan Dr Farley presenteert in zijn artikel; hij gaat er juist 

vanuit dat je door gezondere producten aan te bieden, 

mensen in kunt laten zien dat bepaalde producten 

ongezond zijn en dat je door ongezondere producten 

duurder te maken, het probleem van overgewicht kunt 

aanpakken. 

Niet A Het gaat er in het citaat niet om of de 

conclusie van Dr Farley en zijn team 'relevant' 

(ter zake doend) is. Het punt is dat het citaat 

een geheel ander uitgangspunt heeft dan de 

zienswijze van Dr Farley en zijn team. Het 

citaat suggereert juist dat omgevingsfactoren 

weliswaar een kleine invloed hebben, maar 

dat er veel meer gekeken moet worden naar 

de fysiologische factoren: het lichaam van 

de mens - dat sommige mensen eerder last 

krijgen van overgewicht dan anderen. 

Niet C Het citaat erkent dat omgevingsfactoren een 

rol spelen, alleen dat die rol niet zo groot is als 

Dr Farley en zijn team schijnen te denken. 

Niet D Het citaat zegt niets over het onderzoek en 

ontkent ook niet dat omgevingsfactoren een 

rol spelen; het maakt alleen duidelijk dat die 

rol niet heel groot is. 

17. alinea 2 

De geschrapte alinea stelt in de eerste regel de 

vraag waarom we ons zouden moeten richten op 

omgevingsfactoren en niet op het individu: mensen 

leren om betere (voedsel)keuzes te maken. Oftewel, de 

alinea voorafgaand aan deze moet iets hebben gezegd 

over het aanpassen van de omgeving van de mens om 

overgewicht terug te dringen. 

De laatste zin stelt dat mensen niet zijn veranderd in 

de afgelopen dertig jaar, maar dat onze omgeving - de 

wereld waarin we wonen (the world we inhabit) wel 

drastisch (radically) veranderd is. Oftewel, de alinea 

die volgt zal waarschijnlijk iets vertellen over op welke 

manier die wereld is veranderd. 



Als je naar de tekst kijkt zie je dat alinea 
twee inderdaad zegt dat we een gezondere 

voedselomgeving (a healthier food environment) 

moeten creëren. Dus de geschrapte alinea zou daar 
goed inpassen. Als je naar alinea 3 kijkt, zie je dat 
dat ook past: deze alinea beschrijft 'the world we 
inhabit' die genoemd werd in de laatste regel van de 
geschrapte alinea. 

Tekst 5 

Book review: 'The End of 

Men' 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is een recensie van een boek, en wel het 
boek 'The End of Men' van Hanna Rosin. De recensie 
is geplaatst in Bloomberg Businessweek. Als je de tekst 
vluchtig doorleest, ontdek je dat het boek gaat over, 
inderdaad, het 'einde van de man' - het einde van het 
tijdperk van de door mannen gedomineerde wereld. 
De schrijfster van het boek zegt dat mannen in de 
komende tijd een steeds minder prominente rol in de 
samenleving zullen innemen, en verdedigt deze stelling 
met diverse voorbeelden. De tekst is geschreven door 
Sheelah Kolhatkar. Recensenten geven doorgaans in de 
recensie ook hun eigen mening, zowel over het boek 
als over de materie die besproken wordt. 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen hoe in 2012 twee vrouwen 
protesteerden tegen de Republikeinse vice
presidentskandidaat Paul Ryan, die blijkbaar een 
vrouwonvriendelijke maatregel wilde nemen, en 
hoe de vrouwen snel uit de zaal werden verwijderd. 
De vrouwen riepen 'my body, my choice' - mijn 

lichaam, mijn keuze - wat suggereert dat Ryan iets 
had voorgesteld wat de vrije keuze van vrouwen 
weg zou nemen (waarschijnlijk iets over de 
legaliteit van abortus). 

2 Hier kun je lezen dat er een 'mancession' 

(samentrekking van 'man' en 'recession', oftewel 
een crisis in het man zijn) gaande zou zijn 
(supposedly - naar het schijnt). De schrijfster zegt 
echter dat een 'vrouwenparadijs' nog ver weg 

(remote) is. 

3 Ook al wekte de titel van het boek grote hilariteit 
op bij vrienden van de schrijfster van dit artikel, 
Rosin (de schrijfster van het boek) zegt dat er een 

overvloed aan bewijs is (evidence abounds) dat 
de teloorgang van de man (masculine decline) 

op handen is. Op basis van haar eigen observaties 

denkt Rosin dat de economie aan het veranderen 
is ten gunste van de vrouw (favors women) en de 
talenten en vaardigheden die zij te bieden hebben. 

4 Traditioneel mannelijke beroepen hebben het 
meest te lijden gehad onder de economische crisis. 
Daardoor zijn er nu veel gezinnen waarin de vrouw 
de kostwinner is. Daarbij is de verwachting dat er in 
traditioneel vrouwelijke beroepen de komende tijd 
meer banen beschikbaar komen. 

5 De schrijfster van het artikel zegt dat deze 
observaties van Rosin interessant zijn, maar dat 
de beroepen waarin het echt grote geld wordt 
verdiend, nog steeds gedomineerd worden door 
mannen. 

6 In deze alinea wordt een voorbeeld gegeven van 
één van de weinige vrouwelijke CEO's en hoe haar 
beslissingen grondig geanalyseerd worden (picked 
over). 

7 In deze alinea stelt de schrijfster van het artikel 
dat er wellicht veel mannen met doorsnee banen 
zijn die werkloos zijn geworden en nu een andere 
carrière proberen, maar dat de dikst betaalde 
managers niet het gevaar lopen om werkloos te 
worden en hier dus niet naar hoeven te kijken. 

Uitwerking van de vragen 

18.E 
In de eerste alinea kun je lezen over een protest van 
twee vrouwen tegen een voorgestelde maatregel 
die de vrijheid van vrouwen zou beperken. Het is 
een voorbeeld van vrouwen die opkomen voor hun 
rechten. De schrijfster gebruikt dit voorbeeld om aan 
te tonen dat er feitelijk sinds de jaren 70 helemaal 
niet zoveel veranderd is - dat er weliswaar veel gezegd 
wordt over de 'mancessie' maar dat dat niet betekent 
dat vrouwen inmiddels gelijke rechten hebben. 
Niet A Sheelah Kolhatkar geeft geen mening over 

het protest; ze zegt niet of ze het er mee 
eens of oneens is. Ze noemt het alleen 
omdat het gebeurde, en omdat het zoveel 
overeenkomsten vertoonde met protesten in 
de jaren 70, wat haar doet vermoeden dat er 
misschien helemaal niet zoveel veranderd is 
met betrekking tot vrouwenrechten sinds de 
jaren 70. 

Niet B De eerste alinea gaat niet in op de 
voors en tegens van de ideeën van de 
Republikeinse Partij over abortus; het meldt 
alleen dat er protest was tegen de ideeën 
door twee vrouwen, die daarna door de 
congresbezoekers snel werden verwijderd en 
uitgejouwd. 



Niet C Het gaat niet zozeer om de woede van de twee 

demonstrantes, maar om het feit dat ze er, 

anno 2012, nog moesten zijn; dat hun protest 

niet al jaren overbodig was. 

Niet D Het voorbeeld suggereert juist dat er niet zo 

heel veel veranderd lijkt te zijn sinds de jaren 

70: het protest wordt beschreven als het soort 

protest dat in de jaren 70 bij de 'Take back 

the night' demonstraties ook had kunnen 

plaatsvinden. 

Niet F Het gaat niet om de indignation 

(verontwaardiging) van Rosin; het is de 

schrijfster van de recensie die het protest 

noemt, niet Rosin. Wat Rosin over het incident 

denkt, wordt niet verteld. 

19.E 

In de tweede alinea geeft de recensente allerlei 

argumenten waarom 'a female-dominated paradise' 

nog heel ver (remote) lijkt: ze noemt het ontbreken 

van betaald zwangerschapsverlof (maternity leave), 

het intrekken (retract) van rechten die vrouwen 

decennia geleden veroverd hebben en het verschil in 

salaris tussen mannen en vrouwen. Maar ondanks dat 

stelt Hanna Rosin dus in haar boek dat het einde van 

de man nabij is (is nigh). Oftewel, op de plek van het 

gat moet iets staan als 'however' of 'still' of 'despite 

this'. Het woordje 'yet' (echter;maar) past dan het 

beste. 

Niet A Consequently (als gevolg daarvan) suggereert 

dat de bewering van Rosin een logisch gevolg 

is van wat Kolhatkar schrijft in de rest van de 

tweede alinea. Dat is niet het geval; Kolhatkars 

waarnemingen suggereren juist dat de man 

nog volop aan de macht is en juist machtiger is 

dan een paar decennia geleden. 

Niet B In other words (met andere woorden) wordt 

gebruikt om iets te herhalen wat al eerder 

werd gezegd, maar met andere woorden, die 

duidelijker zouden moeten maken voor de 

lezer wat er werkelijk gaande is. Dat is hier niet 

het geval; de observaties van Rosin en die van 

Kolhatkar sluiten juist helemaal niet op elkaar 

aan. 

Niet C Obviously (duidelijk) suggereert dat er een 

oorzakelijk verband zit tussen Kolhatkars 

observaties en Rosins bewering dat het einde 

van de man nabij is. Dat is niet het geval; 

Kolhatkar wil met haar observaties juist de 

bewering van Rosin in twijfel trekken. 

Niet D What's more (wat meer zij) suggereert dat 

wat gaat volgen een overtreffende stap is 

van wat er eerder is gezegd. Als Kolhatkars 

observaties bijvoorbeeld hadden gesuggereerd 

dat vrouwen stukje bij beetje meer macht 

en invloed krijgen, dan had 'what's more' 

misschien nog wel gepast, maar dat is niet het 

geval. 

20.1 Niet 

Rosin heeft niet bestudeerd wat het effect van 

emancipatie is op de man; ze observeert alleen 

wat er momenteel gebeurt met de klassieke man/ 

vrouw rolverdeling. Ze ziet dat steeds meer vrouwen 

kostwinner zijn en steeds meer mannen hun baan 

verliezen. Dat de rollen omgedraaid zijn ligt niet aan 

een andere houding van de mannen, maar simpelweg 

aan de recessie. 

2 Niet 

Kolhatkar suggereert nergens dat ze er al op had 

gerekend dat de mannen in haar gezelschap Rosins 

boek niet serieus zouden nemen. Wat zij daarvan vond 

wordt niet besproken. 

3 Wel 

Dit is waar; dit wordt gezegd op de tweede pagina van 

de tekst:' ... while the woman of the house puts on her 

pantyhose and marches out the door every day to pay 

the bil Is'. Oftewel, tegenwoordig is het steeds vaker de 

vrouw die kostwinner is terwijl de man werkloos thuis 

zit. 

4 Wel 

De 'changing economy favors wamen', zegt Rosin 

aan het eind van alinea 3. Het gevolg daarvan is dat 

er steeds meer grote bedrijven zijn die het mogelijk 

maken voor vrouwen om topposities te bekleden. 

21.C 

In alinea 5 kun je lezen dat de schrijfster Ros ins 

observaties interessant vindt, maar dat dat niet 

verandert dat het in de zakenwereld waar het er 

echt toe doet - de plek 'where money and power are 

concentrated' - er nog steeds alleen maar mannen aan 

de macht zijn. Oftewel, alinea 5 zet de eerdere alinea's 

in perspectief. De schrijfster zegt niet dat Rosins ideeën 

en observaties niet kloppen, alleen dat er nog totaal 

geen sprake is van diversiteit binnen de belangrijkste 

en machtigste groep mensen in de zakenwereld. 

Niet A Als alinea 5 de informatie in de eerdere 

alinea's zou bevestigen (corroborate), 

dan zouden er tegenwoordig ook aan de 

(financiële) top vrouwen in de hoogste posities 

moeten zitten. Dat is niet het geval. De 

schrijfster voert dit aan als een tegenargument 

tegen de waarnemingen van Rosin dat het 

einde van de man nabij is. Zij, de recensente, 

denkt juist dat er helemaal niets veranderd is 

in de afgelopen jaren. 

Niet B De recensente zegt niet dat Rosins 

waarnemingen niet kloppen; alleen dat ze 

enkel kloppen voor een beperkte groep 

mensen, en dat er aan de top niets veranderd 

is qua diversiteit. 



Niet D De recensente twijfelt niet aan de observaties 

van Rosin, maar zegt alleen dat haar 

waarnemingen slechts gelden voor bepaalde 

groepen mensen, en dat ze duidelijk niet 

slaan op de top zoveel van rijkste en meest 

invloedrijke mensen. 

22.E 

Het woord 'fortunately' is duidelijk sarcastisch 

bedoeld. De schrijfster is helemaal niet blij dat de rijke 

managers zoveel geluk hebben dat ze zich geen zorgen 

hoeven te maken over hun leven en voortbestaan. Ze 

vindt integendeel dat het juist die groep zou moeten 

zijn die zou moeten veranderen. 

Niet A De schrijfster is niet bezorgd over de groep 

ultra rijken; ze is juist sarcastisch over hun 

toekomst. 

Niet B Als iemand 'matter of fact' reageert, dan 

reageert hij heel onemotioneel en duidelijk. 

Hij (of zij) presenteert de feiten zoals ze 

er liggen, zonder een oordeel te vellen. 

De schrijfster is echter helemaal niet 

onemotioneel; ze wil juist laten zien hier dat 

er dan wellicht wat mannen zijn in doorsnee 

beroepen die hun baan zijn kwijt geraakt, 

maar dat de mannen in de leidinggevende 

posities nog ferm in het zadel zitten. 

Niet C Ze is niet trots op deze groep mannen; ze vindt 

het juist oneerlijk dat deze groep buiten schot 

blijft. 

Niet D Ze is niet opgelucht dat de groep machtigste 

mannen nog van geen wijken lijkt te weten; ze 

vindt het juist vervelend dat er in de diversiteit 

van deze groep geen vernieuwing lijkt plaats te 

vinden. 

23.1 a 

In de eerste alinea beschrijft de recensente een 

anekdote die de lezer alvast voorbereidt op wat gaat 

komen. Het beschrijft niet precies de inhoud van het 

boek, maar wel de situatie die voor de recensente 

belangrijk is. 

2 c 

In de tweede alinea lezen we waarom de recensente 

die anekdote heeft gekozen, en wordt ons, in de laatste 

regel, verteld over het boek van Rosin en hoe die over 

de anekdote en de situatieschets van de recensente 

zou denken. 

3 h 

In de derde alinea kun je lezen over Rosin en de 

manier waarop ze materiaal heeft verzameld voor 

haar onderzoek en haar boek (namelijk door de 

werkverhoudingen van heel veel stellen in alle hoeken 

van het land te bestuderen). Je leest er ook hoe 

mensen reageerden op haar werk en haar boek: de 

recensente schrijft dat het boek erop gericht leek om 

zoveel mogelijk onrust te veroorzaken onder experts 

en internet commentatoren ('seemed designed to send 

pundits and internet commenters into a frenzy'). 

4 b 

In de vierde alinea worden de feiten gepresenteerd. 

Het lijkt erop dat traditioneel mannelijke beroepen 

extra zwaar geraakt zijn door de recessie, en dat in 

veel gezinnen het nu inderdaad de vrouw is die de 

kostwinner is (degene die de rekeningen betaalt - to 

pay the bills). Daarbij lijkt er in de toekomst meer 

vraag te komen naar traditioneel vrouwelijke beroepen 

('most professions ".are female-dominated'. 

5 e 

In de vijfde alinea kun je lezen waarom de recensente 

het niet met Rosin eens is. Ze stelt hier dat Rosins 

observaties misschien wel kloppen, maar dat ze de 

beroepsgroepen en -lagen waar het er echt toe doet, 

niet meeneemt in haar observaties. De recensente 

stelt dat de beroepen en de hogere managementlagen 

waar echt veel geld wordt verdiend, nog steeds door 

mannen gedomineerd worden. Oftewel, de vijfde 

alinea levert bezwaren (objection - bezwaar) tegen de 

stelling_ van Rosin dat er een 'mancession' gaande is. 

6 g 

De zesde alinea geeft een ter zake doend voorbeeld 

(relevant example) van een vrouwelijke CEO die de 

stelling van Rosin lijkt te bevestigen, ook al zitten er 

meer haken en ogen aan als de recensente deze vrouw 

in haar toppositie beter gaat bekijken. 

Tekst 6 
'Prosperity without growth' 

Oriëntatie vooraf 

Het is iets minder duidelijk dan bij de vorige tekst, 

maar dit is weer een recensie. Deze keer van het 

boek 'Prosperity Without Growth' van Tim Jackson. 

De recensie is geschreven door Jeremy Leggett en is 

verschenen in The Guardian, een Britse kwaliteitskrant. 

Je kunt zien dat het een recensie is door de titel; 

het is waarschijnlijk dat het gedeelte tussen 

aanhalingstekens een titel van een boek is, niet de titel 

van een tekst zelf, en het woordje 'by' suggereert ook 

dat die titel geschreven is door Tim Jackson. Als je het 

artikel vluchtig doorleest, vind je vanzelf bevestiging 

dat het hier om een recensie gaat. 

De titel van het boek luidt Prosperity Without Growth; 

Welvaart Zonder Groei. Het zal dus waarschijnlijk een 

economisch getint boek zijn, over hoe je welvarend 

kunt zijn als land zonder de economische groei die 
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daarbij doorgaans noodzakelijk wordt geacht. In de 

recensie kun je waarschijnlijk lezen hoe Jackson zich dit 

voorstelt, en ook wat Leggett daarover denkt: of hij het 

eens is met Jackson of niet. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea wordt het woord prosperity -

welzijn - gedefinieerd. Er wordt gezegd dat 'het 

systeem' ons ervan probeert te overtuigen dat 

welzijn direct gerelateerd is aan de groei van het 

Bruto Nationaal Product {Gross National Product) 

en hoe de beurs {stock market) het doet. Dit zijn, 

stelt de recensent, de twee meetlatten die gebruikt 

worden in onze huidige kapitalistische samenleving. 

2 Andere manieren om welvaart te meten zoals 

werkgelegenheid en spaartegoeden {savings) zijn 

gekoppeld aan deze twee ijkpunten. Bij een lager 

BNP stijgt de werkloosheid en dus komen er meer 

arme mensen, en bij problemen op de beurs komen 

de pensioenfondsen in de problemen en krijgen 

mensen met een pensioen dus minder geld. De 

recensent stelt hier de vraag waarom iemand dus 

tegen groei zou zijn. 

3 In zijn boek stelt Jackson dat vragen stellen bij 

de noodzaak van groei {questioning growth) 

gezien wordt als een daad van gekken, idealisten 

of revolutionairen - maar dat de vraag nog steeds 

gesteld moet worden - en dat dat de kerntaak 

{core mission) is van zijn boek. De recensent merkt 

op dat de timing van zijn boek goed is; door de 

recessie {in the wake of the crisis - in de nasleep 

van de crisis) zijn meer mensen zich vragen gaan 

stellen over de noodzaak van economische groei. Er 

lijkt een nieuwe beweging op te komen {to emerge 

- verschijnen) en dit boek zou er het manifest voor 

kunnen zijn. 

4 In deze alinea kun je lezen dat de schrijver, 

Tim Jackson, werkt voor een duurzame 

ontwikkelingscommissie voor de Britse regering 

en dat hij in zijn boek erin slaagt om economische 

begrippen begrijpelijk te maken voor de leek 

{layman). Hij stelt dat het voor een econoom 

moeilijk is zich voor te stellen dat je een niet

groeiende economie kan hebben, maar dat voor 

een ecoloog een constant groeiende economie een 

gruwel {anathema) is. 

5 Dat is meteen ook de kern van Jacksons 

argumenten: aangezien we op een planeet leven 

met eindige {finite) bronnen, is oneindige groei 

een absurd idee {ridiculous notion). Economen 

denken dat we het BNP kunnen loskoppelen van 

het verbruik van hulpbronnen door verhoogde 

efficiëntie. 

6 Jackson stelt dat die loskoppeling {wel economische 

groei zonder dat we door onze natuurlijke 

hulpbronnen heen raken) een mythe is. Als 

we willen dat het BNP blijft stijgen, gaat dat 

bijvoorbeeld ten koste van de aanpak van het 

broeikaseffect {green house gases) wat op de 

langere termijn zal leiden tot minder welvaart 

{we stoke destruction of prosperity beyond the 

short-term horizons - we vernietigen de kans op 

welvaart op de lange termijn). 

7 Het laatste hoofdstuk van het boek kijkt naar de 

mogelijkheden om blijvende welvaart te creëren. 

Een daarvan is dat we welvaart niet moeten zoeken 

in consumeren, maar buiten de traditionele vormen 

van rijkdom {affluence), binnen relaties, gezin en 

de gemeenschap en gericht op de toekomst. 

8 De schrijver vraagt hier of zo'n wereld dan nog 

kapitalistisch genoemd zou kunnen worden. 

Jackson zegt dat dat niet uitmaakt, en de recensent 

{die zelf duidelijk een hoge positie heeft in het 

kapitalistische systeem {'energy industry boss, a 

private equity investor and an lnstitute of Directors 

director of the month')) is ook overtuigd dat het 

kapitalisme dat we nu hebben onze welvaart en 

economie schade toebrengt en de wereld voor 

onze kinderen onleefbaar maakt. Hij stelt dat 

Jackson het beste boek tot nu toe hierover heeft 

geschreven en ook oplossingen biedt, en dat de 

rest aan ons is {to be down to us). 

Uitwerking van de vragen 

24.B 

De eerste twee alinea's gaan over het verband tussen 

welvaart en economische groei. De twee alinea's 

lijken te zeggen dat economische groei noodzakelijk 

is voor welvaart; alle maatstaven voor welvaart lijken 

afhankelijk te zijn van economische groei. Een van de 

andere maatstaven van welvaart, werkgelegenheid, 

wordt besproken in de tweede alinea. Daar wordt 

gezegd dat een dalend BNP stijgende werkloosheid 

tot gevolg heeft, en dus een groeiende groep niet

welvarende mensen. Groeiende werkgelegenheid 

duidt op groeiende welvaart, want dan hebben 

mensen weer meer te besteden. 

Niet A Deze bewering stelt dat je bij het bepalen van 

de welvaart van een land ook moet kijken naar 

de welvaart in alle delen van de gemeenschap. 

Dat is misschien wel waar, maar niet wat er 

in deze eerste twee alinea's gezegd wordt: 

hier wordt alleen gekeken naar economische 

factoren, zoals het BNP, werkloosheid en 

spaartegoeden. 



Niet C Deze stelling zegt dat de effectiviteit 

van maatregelen om de economische 

ontwikkeling te stimuleren (economie 

development incentives) twijfelachtig 

(questionable) is. Deze eerste alinea's gaan 

echter niet over maatregelen om de economie 

te stimuleren, maar over maatstaven die 

gebruikt worden om te meten of een land 

welvarend is. 

Niet D Hier wordt gezegd dat de kwaliteit van leven 

afhankelijk is van een gelijke verdeling van het 

BNP. Deze eerste alinea's zeggen echter niets 

over de verdeling van welvaart, maar over de 

hoogte van het BNP. Het BNP kan best hoog 

zijn zonder dat er sprake is van een eerlijke, 

gelijke verdeling van financiële middelen 

onder de bevolking. 

25.C 

In alinea 3 kun je lezen over het kerndoel van het boek: 

vraagtekens zetten bij de noodzaak van economische 

groei. De recensent stelt dat Jacksons boek op een 

gunstig moment (this perfectly timed book - dit op het 

perfecte moment uitgebrachte boek) is gepubliceerd: 

vlak na (in the wake of) de economische crisis. Als het 

voor de crisis zou zijn gepubliceerd, dan zou iedereen 

het hebben afgedaan als het zoveelste verhaal van een 

milieuactivist; nu stellen steeds meer mensen vragen 

over de noodzaak van economische groei. 

Niet A De invloedrijke groep mensen die beschreven 

wordt in alinea 3 is niet tegen stijgende 

welvaart, maar wel tegen de noodzaak van 

een stijgende economische groei of BNP. Ze 

zeggen juist dat welvaart mogelijk is ook 

zonder stijging van het BNP (prosperity is 

possible without GNP growth), en dat op de 

langere termijn onze welvaart juist in gevaar 

komt als het BNP moet blijven stijgen. 

Niet B De recensent zegt dat Jacksons boek 

een prima manifest zou kunnen zijn voor 

een nieuwe beweging tegen constante 

economische groei; hij zegt niet dat die 

beweging al georganiseerd is en dat zij 

Jacksons boek al gebruiken. 

Niet D De recensent zegt helemaal niet dat Jackson 

zich realiseert of zou moeten realiseren dat 

een boek over zo'n controversieel onderwerp 

schrijven voorbarig (premature) was; hij zegt 

juist dat het boek op het perfecte moment 

(perfectly timed) is gepubliceerd. 

Niet E De recensent zegt niet dat het boek nooit zou 

zijn uitgebra'cht als er geen economische crisis 

was geweest; alleen dat het zonder de crisis 

veel minder invloed had gehad en dat nu, 

door de recessie, veel meer mensen zijn gaan 

nadenken over de noodzaak van economische 

groei. 

26.B 

De woorden 'the core of the debate' (par. 5) (de 

kern van het debat) verwijzen naar de laatste 

regels van alinea 4. Daarin wordt gezegd dat voor 

economen een niet-groeiende economie een ramp 

is, maar dat voor ecologen een constant groeiende 

economie juist rampzalig is. Het gaat dus om het idee 

van wel of geen constante groei, en hoe economen 

en ecologen daarover heel verschillend denken. 

Die twee hebben dus fundamentally opposing 

ideas (wezenlijk tegengestelde ideeën) over wat 

vooruitgang (progress) inhoudt. De ecoloog vindt geen 

economische groei vooruitgang; de econoom vindt 

juist dat er alleen sprake kan zijn van vooruitgang als er 

economische groei is. 

Niet A De recensent en Jackson zeggen alleen hoe 

verschillend economen en ecologen denken 

over de wenselijkheid van economische groei. 

Ze hebben het niet over de argumenten die 

ze daarvoor aanvoeren, dat is namelijk niet 

het punt. Het enige dat Jackson duidelijk 

wil maken is dat de twee groepen een 

fundamenteel andere zienswijze hebben. 

Niet C Jackson zegt nergens dat het begrip 

'duurzaamheid' door de twee anders 

wordt geïnterpreteerd; alleen het begrip 

'vooruitgang' wordt anders ingevuld. 

Niet D Jackson zegt niet dat ecologen de waarde 

van kapitalisme ontkennen; ze zetten alleen 

hun vraagtekens bij de constante vraag 

naar economische groei. Hij zegt ook niet 

dat economen het belang van de natuur 

onderschatten, alleen dat ze economische 

groei belangrijker vinden. 

27.A 

De Tesco (een grote Britse supermarktketen) wordt 

hier genoemd om de eerder genoemde bewering toe 

te lichten met een fictief voorbeeld. In alinea 5 zegt de 

schrijver dat de gemiddelde econoom ervan overtuigd 

is dat we het BNP los kunnen koppelen van het 

verbruik van natuurlijke hulpbronnen door verhoogde 

efficiëntie: dat we zowel de economie kunnen laten 

groeien als de schade aan het milieu beperken. In het 

voorbeeld zou dat betekenen dat de supermarkt meer 

en meer winkels kan bouwen, gesteld dat (provided 

that) ze efficiënt omgaan met de spullen die nodig zijn 

om te bouwen. De woorden 'as it were' (als het ware) 

passen daarom goed in gat 27 omdat die duidelijk 

maken dat het hier om een verduidelijking gaat, een 

voorbeeld die de ietwat abstracte omschrijving helder 

moet maken voor het grote publiek. 

Niet B 'Meanwhile' (ondertussen) suggereert dat 

terwijl de economen beweren dat het mogelijk 

is om zowel de economie te doen groeien als 

het broeikaseffect om te keren (to reverse), de 

genoemde supermarktketen iets totaal anders 
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doet. Dat is niet het geval; de supermarkt 

doet, in dit fictieve voorbeeld, precies wat de 

economen denken dat mogelijk is. 

Niet C 'On the other hand' (aan de andere kant) 

suggereert dat de Tesco iets doet dat 

tegengesteld is aan wat de economen willen. 

Dat is niet het geval; het voorbeeld illustreert 

juist op versimpelde wijze wat de economen 

zeggen. 

Niet D 'Paradoxically' betekent 'paradoxaal genoeg' 

en introduceert meestal een bewering die 

onmogelijk lijkt of heel lastig te bereiken lijkt 

omdat het twee tegengestelde feiten bevat. 

Nu bevat de bewering over de supermarkten 

wel twee tegengestelde feiten, maar het 

woord 'paradoxically' verwijst niet naar de 

inhoud van de bewering, maar naar de twee 

omschrijvingen - als eerste het idee dat we 

onze economie kunnen doen groeien en toch 

ook het broeikaseffect tegen gaan, en als 

tweede het verhaal over de Tesco. 

28.C 

In de zesde alinea kun je lezen hoe Jackson duidelijk 

maakt dat de ontkoppeling van economische 

groei/ groei van het BNP aan de ene kant en 

klimaatbeheersing aan de andere kant niet mogelijk 

is. Jackson stelt dat als we ons blijven richten op de 

groei van het BNP en betere economische groeicijfers 

in het volgende kwartaal ("next quarter's growth 

figures"), we op de lange termijn ons milieu verpesten. 

Dat wordt ook gezegd in antwoord c: het probleem dat 

Jackson belicht in deze alinea is het voorrang geven 

(to give priority) aan het maken van winst boven het 

beperken van milieuschade. 

Niet A Dit antwoord zegt dat Jackson beweert 

dat er nog maar weinig manieren zijn om 

de C02 uitstoot te verminderen. Dat zegt 

Jackson echter helemaal niet; hij zegt alleen 

dat het niet mogelijk is iets te doen aan het 

broeikaseffect als we economische groei 

belangrijker blijven vinden. 

Niet B Het Tesco voorbeeld was alleen een voorbeeld 

om duidelijk te maken wat de schrijver 

bedoelde in alinea 5. Het gaat er niet over 

dat supermarkten of andere bedrijven te veel 

natuurlijke hulpbronnen opmaken, maar dat 

economen niet in willen zien dat het niet 

mogelijk is om te blijven groeien zonder een 

aanslag te doen op het milieu en natuurlijke 

hulpbronnen op te maken. 

Niet D Jackson suggereert juist dat de huidige 

beleidsmakers (policy makers) teveel gericht 

zijn op de korte termijn. Als ze zich op de 

lange termijn zouden richten, zouden ze zich 

realiseren dat hun streven naar economische 

groei het klimaat kapot maakt en zo op de 

lange termijn ook de economie schade toe 

brengt. 

29. Ja: 'high on". ' 

In alinea 7 worden de mogelijkheden om blijvende 

welvaart te bereiken (opportunities for achieving 

"a lasting prosperity") besproken. De belangrijkste 

daarvan wordt beschreven in de zin die begint met 

'High on ".' en eindigt met'". the future'. De oplossing 

die hier gepresenteerd wordt is dat we minder moeten 

consumeren en ons meer moeten richten op het 

vinden van welvaart die niet gerelateerd is aan rijkdom 

(affluence), maar op relaties, familiebetrekkingen en 

gemeenschappen, en de betekenis van ons leven en 

werk (vocations) in een samenleving die waarde hecht 

aan (places value on) de toekomst. 

Tekst 7 
No Einstein in your crib? Get 
a refund 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst heeft een intrigerende titel: 'Geen Einstein 

in je wieg? Vraag je geld terug.' Het plaatje bij het 

artikel laat de voorkant van een kinderboek of DVD 

zien van 'Baby Einstein' die bedoeld is voor baby's 

van minimaal 9 maanden (Ages 9 Mos. Plus - leeftijd 

9 maanden en ouder). Als je het artikel even snel 

doorleest, kom je erachter dat het inderdaad gaat om 

een reeks video's van de Walt Disney Company die zich 

richt op baby's, en die 'Baby Einstein' heet. Blijkbaar 

beloofden die video's dat ze baby's slimmer zouden 

maken, maar onderzoek heeft schijnbaar aangetoond 

dat dat niet zo werkte en dat het helemaal niet zo 

goed is voor baby's om naar een tv-scherm te kijken. 

De aanleiding van het artikel is een rechtszaak die was 

aangespannen tegen de Walt Disney Company naar 

aanleiding van deze video's door een actiegroep. 

De tekst is een gap text - een tekst waarin woorden of 

delen van zinnen zijn weggelaten die je, door een goed 

tekstbegrip, zou moeten kunnen raden. Daarvoor moet 

je dus wel goed begrijpen waar de tekst precies over 

gaat. 

Inhoud per alinea 

Nummer de alinea's van 1 tot 9 voor makkelijkere 

referentie. We hebben de inhoud min of meer 

samengevat, en in één regel (schuingedrukt) het 

onderwerp per alinea geprobeerd weer te geven. 

1 'Pa rent alert' tot 'for years' - geld terug voor kopers 

van Baby Einstein video's. 

Deze alinea waarschuwt ouders dat de Walt Disney 

Company nu geld terug geeft aan ouders die Baby 

Einstein video's hebben gekocht, omdat blijkt dat 

de video's kinderen niet slimmer maken. 



2 'Baby Einstein' tot 'Baby Galileo' - Het bedrijf achter 

de video's 

Hier kun je lezen over het bedrijf achter Baby 

Einstein, dat in 1997 werd opgericht. Ze waren een 

van de eersten die video's en andere educatieve 

materialen voor baby's op de markt brachten, en 

werden in 2001 door Disney gekocht (to acquire). 

3 'The videos' tot 'under 2' - de populariteit van de 

video's 

De video's waren erg populair in gezinnen met 

jonge kinderen (became a staple - werden een vast 

onderdeel). Echter, de Amerikaanse Academy of 

Pediatrics raadt het af om kinderen jonger dan 2 

jaar naar video's te laten kijken (screen time - de 

tijd dat iemand naar een scherm (computer/TV) 

kijkt). 

4 'In 2006' tot 'Ms.Linn said' - de rechtszaak tegen 

Baby Einstein 

In 2006 stapte een actiegroep, Campaign for a 

Commercial-Free Childhood', naar de rechter om te 

klagen over het feit dat de Baby Einstein video's (en 

die van een ander bedrijf, Brainy Baby) claimden 

educatief te zijn. De bedrijven noemden vanaf 

dat moment hun video's niet langer 'educatief', 

maar de actiegroep vond dat niet voldoende; ze 

wilde dat Disney verantwoordelijkheid zou nemen 

(to be held accountable) en de ouders die de 

video's hadden gekocht, schadeloos zou stellen 

(compensation - schadevergoeding). 

5 'Last year' tot 'the company' - de inhoud en 

uitkomst van de rechtszaak 

De advocaten claimden dat Disney oneerlijk en 

bedrieglijk was geweest door impliciet (implied) 

en expliciet (express) te suggereren dat de video's 

educatief waren en goed (beneficial) voor de 

ontwikkeling van het jonge kind . Deze beweringen 

waren onjuist omdat onderzoek aantoont dat TV 

kijken mogelijkerwijs (potentially) schadelijk kan 

zijn voor erg jonge kinderen. TV kijken (television 

exposure - blootstelling aan TV) op jonge leeftijd 

(tussen de 1 en 3 jaar) zou tot aandachtsproblemen 

leiden als die kinderen 7 jaar oud zijn. Als 

gevolg van de dreigende rechtszaak werd er 

een schikking overeen gekomen met Disney, dat 

zij mensen die de video hebben gekocht, het 

volledige aankoopbedrag moeten terugbetalen bij 

terugzending (returned) van de video naar Disney. 

6 'The public' tot 'lawyers' demands' - de schikking 

De advocaten van de actiegroep wilden niet 

reageren op het nieuws van de schikking 

(settlement), en Baby Einstein kondigde recentelijk 

aan dat klanten die niet tevreden waren hun geld 

terug konden krijgen maar zei niks over de eisen 

van de advocaten. 

7 'The founder' tot 'a receipt' - De reactie van de 

betrokken bedrijven op de geld-terug actie 

De oprichter van het andere bedrijf weigerde 

commentaar te geven. De PR vrouw van Baby 

Einstein zei dat het geld-terug aanbod niets nieuws 

was, maar dat hun bedrijf dat altijd al aanbood 

aan klanten die om de een of andere reden niet 

tevreden waren (customer satisfaction guarantee). 

Echter, schrijft de journalist, de normale 

voorwaarden om je geld terug te krijgen zijn dat 

je een bonnetje moet overhandigen en dat je het 

binnen 60 dagen na aankoop (purchase) moet 

doen. 

8 '33, the' tot 'in 34' - de inhoud van het huidige 

schikkingsaanbod aan mensen die een Baby 

Einstein video hebben gekocht 

Het huidige schikkingsaanbod is uitgebreider 

dan het standaard geld-terug aanbod. Een 

vertegenwoordiger van de Kaiser Family Foundation 

zegt dat het geval bedrijven voorzichtiger heeft 

gemaakt in wat ze op hun verpakking zetten, maar 

dat soortgelijke video's nog steeds suggereren dat 

ze educatieve voordelen (educational benefits) 

hebben. 

9 'The Baby' tot 'can do' - het advies aan ouders die 

graag willen dat hun kinderen dingen leren 

De Baby Einstein video's suggereren nog steeds 

dat kinderen er veel dingen van kunnen leren 

en ouders geloven nog steeds dat de video's 

goed zijn voor kinderen. De eerdergenoemde 

vertegenwoordiger wil ouders eraan herinneren 

dat het veel beter is voor kinderen als hun ouders 

gewoon met hen spelen. 

Uitwerking van de vragen 

30.B 

In de eerste alinea wordt beschreven dat Disney een 

vergoeding geeft aan ouders die een Baby Einstein 

video hebben gekocht met het idee dat hun kind daar 

slimmer van zou worden. Dat was een direct gevolg 

van een campagne van een organisatie, de Campaign 

for a Commercial-Free Childhood, die al jaren probeert 

dat te bereiken. Dan is het erg logisch dat zij de reactie 

van Disney zien als een erkenning van hun zienswijze 

- dat Disney hen gelijk geeft en dat hun Baby Einstein 

video's inderdaad misleidende informatie bevatten 

omdat ze helemaal niet zo educatief zijn. 

Niet A De woordvoerster is oprecht blij met het 

resultaat; ze hoopt dat andere bedrijven met 

soortgelijke producten snel het voorbeeld van 

Disney zullen volgen. 'A clever trick to keep us 

happy' suggereert dat ze helemaal niet blij zijn 

met het resultaat. 



Niet C Het wordt niet gezien als een klein gebaar 

(small gesture) maar als een overwinning 

op Disney na jarenlang touwtrekken over de 

kwestie. 

Niet D De woordvoerster vindt het geen 'stroke of 

genius' (meesterzet) maar eigenlijk het enige 

logische dat Disney kon doen, en ze is blij dat 

ze eindelijk hebben ingezien dat hun manier 

van Baby Einstein video's promoten niet 

correct was. 

31. c 

In alinea 3 kun je lezen dat de video's gemeengoed 

waren in het gemiddelde Amerikaanse gezin; 1 op de 

3 families had wel minstens een zo'n video in de kast 

staan. Op gat 31 moet iets staan wat de indruk geeft 

dat de video's populair waren en werkten, ook al wordt 

door de experts TV kijken afgeraden voor baby's en 

peuters. Het woord 'ubiquity' (alomtegenwoordigheid) 

past hier het beste; de video's zijn immers bijzonder 

populair geweest onder jonge ouders en de baby's 

vonden ze blijkbaar ook heel interessant - wat niet 

wegneemt dat TV kijken blijkbaar niet zo'n goed idee is 

voor baby's. 

Niet A De video's waren ongetwijfeld winstgevend 

(lucrative) voor Disney, want ze waren erg 

populair, maar het woord dat op gat 31 moet, 

moet iets weergeven dat duidelijk maakt dat 

de video's heel erg populair waren bij ouders. 

Het woord 'ubiquity' doet dat; dat geeft aan 

dat heel veel ouders wel minstens één zo'n 

video in de kast hadden staan. 

Niet B Het gaat hier niet om de potentiële waarde 

(potential) die de video's zouden kunnen 

hebben; dat wordt hier niet besproken. We 

zijn hier op zoek naar een woord dat duidelijk 

maakt dat de video's onder jonge ouders heel 

erg populair waren. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat de video's 

uniek waren; sterker nog, verderop in de 

32.D 

test wordt een ander bedrijf dat soortgelijke 

video's maakt, genoemd. 

In het eerste deel van alinea 5 kun je lezen hoe de 

advocaten de rechtszaak tegen Disney voorbereidden. 

Ze richtten zich op het feit dat de video's claimden 

educatief verantwoord te zijn, wat niet zou kloppen 

omdat onderzoeken juist hebben aangetoond dat 

televisie kijken voor jonge kinderen schadelijk kan zijn. 

Daarna, in het tweede deel van alinea 5, kun je lezen 

dat Disney voor elke Baby Einstein video $15.99 zal 

retourneren. Dat is dus een reactie (response) op de 

brief van de advocaten aan Disney in voorbereiding 

op de rechtszaak; Disney heeft de rechtszaak niet 

afgewacht, maar meteen al besloten dat het handiger 

is om klanten hun geld terug te geven als ze dat willen. 

Niet A Je gebruikt 'either way' (hoe dan ook) als je 

wilt zeggen dat het niet uitmaakt welke van 

de twee alternatieven klopt of van toepassing 

is. Er worden echter in het eerste deel van 

de alinea niet twee alternatieven geschetst; 

alleen de situatie zoals die zich ontvouwde. 

Niet B Je gebruikt 'even so' (toch) als er iets 

gebeurt ondanks dat er argumenten zijn om 

het tegenovergestelde te doen. 'Toch' was 

bijvoorbeeld gepast geweest als Disney had 

volgehouden dat de video's wel nuttig en goed 

waren voor baby's, ondanks de onderzoeken 

die het tegendeel beweerden. 

Niet C Je gebruikt 'in tact' (feitelijk; werkelijk) 

33.A 

om nadruk te leggen op iets wat je zegt, 

vooral als je duidelijk wilt maken dat het het 

tegenovergestelde is of anders is dan wat er 

eerder gezegd was. 'In tact' zou gepast zijn 

geweest als het was voorafgegaan door een zin 

als 'Disney responded in an uncharacteristical!y 

submissive way. They didn't refute the Jawyers' 

claims. In fact, the Baby Einstein ". '. Dat is 

hier echter niet het geval; je hebt daarom een 

ander koppelwoord nodig om de tekst logisch 

te houden en duidelijk te maken hoe Disney 

reageerde op de brief van de advocaten. 

Het woord dat alinea 8 inleidt moet de brug vormen 

tussen alinea's 7 en 8. Het is dus van belang dat je 

goed weet wat er in beide alinea's wordt gezegd. 

In alinea 7 kun je lezen over de 'customer satistaction 

guarantee' van Baby Einstein - hun 'niet goed geld 

terug' beleid. Als je niet tevreden bent over een Baby 

Einstein product, kreeg je altijd al je geld terug, zegt de 

woordvoerster van het bedrijf. Echter, in de standaard 

voorwaarden om je geld terug te krijgen staat dat je 

binnen 60 dagen na aankoop moet reageren, en dat je 

een bonnetje (receipt) moet kunnen overhandigen. 

In alinea 8 kun je lezen dat je, om je geld terug te 

krijgen van de Baby Einstein video's, geen bonnetje 

nodig hebt, en dat je tot 10 maart de tijd hebt om je 

geld terug te vragen. Oftewel, de regels voor de geld

terug actie zijn veel soepeler voor de Baby Einstein 

video's; het is niet de standaard geld-terug regeling. 

Een woord als 'maar', of 'echter' of, zoals hier, 'in 

tegenstelling daarmee' zou dus in gat 33 moeten staan 

om de verbinding tussen alinea's 7 en 8 logisch te 

maken. 

Niet B 'Moreover' (bovendien) wordt gebruikt om 

nieuwe informatie over een onderwerp toe 

te voegen; je zou het kunnen vertalen met 

'eveneens, en belangrijker dan wat er eerder 

gezegd werd'. Er is hier echter geen sprake van 

nieuwe informatie over hetzelfde onderwerp, 

maar er wordt hier informatie aangeboden die 

anders is dan de informatie die eerder werd 

gegeven. 



Niet C 'Therefore' (zodoende; om die reden) wordt 

gebruikt om een gevolg van een bepaalde 

gebeurtenis te benoemen. Dat is hier niet 

het geval; in alinea 8 wordt een nieuwe 

situatie geschetst die anders is dan wat je zou 

verwachten. 

Niet D 'To be fair' betekent 'om eerlijk te zijn'; 'in alle 

eerlijkheid'. Je gebruikt het om verzachtende 

omstandigheden aan te voeren die een eerder 

genoemd oordeel of gevolg minder strikt 

maken. Dat is hier niet het geval. 

34.A 

Deze woorden verwijzen naar wat er in het tweede 

deel van alinea 8 wordt besproken: dat bedrijven 

voorzichtiger (more cautious) zijn geworden met 

betrekking tot wat ze op hun producten zetten, maar 

dat ze desalniettemin nog steeds wel suggereren dat 

hun producten educatieve waarde hebben. In alinea 

9 kun je dan wat voorbeelden vinden van de Baby 

Einstein website, waar ze bijvoorbeeld nog steeds 

zeggen dat baby's in de video's kennis maken met 

vormen (introduces circles, ovals, triangles, squares 

and rectangles - laat kennis maken met cirkels, 

ovalen, driehoeken, vierkanten en rechthoeken) 

en dat het baby's leert nummers te herkennen 

(recognition - herkenning). 

Oftewel, ook al staat er niet meer direct op de website 

of de producten dat de video's de baby's slimmer 

maken, het wordt nog steeds wel gesuggereerd (a 

clear implication - een duidelijke suggestie). 

Niet B Het gaat hier, zoals je uit het voorbeeld in 

alinea 9 kunt opmaken, om de manier waarop 

bedrijven zoals Baby Einstein hun producten 

presenteren. Websites als Baby Einstein zullen 

niet direct zeggen dat je baby waarschijnlijk 

meer leert van ouders die gewoon gezellig 

met hen op de grond spelen dan van hun 

video's. Dus het is misschien wel zo dat baby's 

meer leren van ouders die gewoon met hen 

spelen, de suggestie die in de laatste regel van 

alinea 8 wordt gedaan gaat over 'what they 

claimed', waarbij 'they' verwijst naar 'a lot of 

companies' - de bedrijven die producten voor 

baby's maken. 

Niet C Het gaat hier niet om zomaar populair baby 

speelgoed, maar specifiek om de producten 

zoals de Baby Einstein video's die aan de man 

worden gebracht omdat ze baby's dingen 

zouden leren. 

Tekst 8 
Currency without borders 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is weer een iets kortere, van maar één 

pagina. Het gaat over currency without borders - valuta 

zonder grenzen. Als je het artikel snel doorleest, kom 

je erachter dat die valuta de Bitcoin is: een digitale 

munteenheid waarmee je anoniem betalingen kunt 

doen op het internet. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea wordt de vraag gesteld wat je 

zou doen als je in een broodjeszaak een sandwich 

zou bestellen, en de kassabediende zou je 

vragen om je naam, adres, telefoonnummer, de 

meisjesnaam (maiden name) van je moeder en je 

bankrekeningnummer. De schrijver suggereert dat 

je waarschijnlijk zou protesteren (to balk at), maar 

dat is wel wat er van je gevraagd wordt als je iets 

op het internet koopt. 

2 Hierin wordt gezegd dat er geen enkele valuta op 

het internet is die net zo direct (straightforward) 

en anoniem is als een dollarbiljet, maar dat we daar 

afhankelijk zijn van creditcardbedrijven om onze 

financiële transacties te doen. De Bitcoin kan daar 

verandering in brengen. Het is een digitale munt 

die net zo makkelijk en anoniem is als contant geld 

(cash). 

3 Bitcoins zijn stukjes code die van de ene gebruiker 

naar de andere kunnen worden verzonden via een 

peer-to-peer netwerk (een netwerk van gelijke 

gebruikers die pakketjes data kunnen doorsturen 

aan elkaar zonder tussenkomst van een server). 

De code kan niet gekopieerd worden (wat de 

munt anders waardeloos zou maken) omdat ze 

gecodeerd (protected with strong cryptography 

- beschermd met sterke cryptografie) zijn. Het 

peer-to-peer netwerk maakt tussenkomst (en 

vergoeding) aan een centrale tussenpersoon 

(central gatekeeper - centrale administratie; 

een organisatie of persoon die als bank fungeert) 

overbodig. 

4 Bitcoin gebruikt ideeën van bekende (well known) 

cryptografie programma's. Elke Bitcoin gebruiker 

heeft een geheime sleutel (private key) die op zijn 

computer verborgen is en een publiek adres dat 

iedereen kan zien. De twee zijn via een wiskundige 

formule met elkaar verbonden (mathematically 

linked) maar het is praktisch onmogelijk om de een 

van de ander af te leiden. Als je geld overmaakt 



(transfer) naar een vriend, dan combineert de 

Bitcoin software jouw sleutel met het publieke 

adres van die vriend. Andere mensen op het 

peer-to-peer netwerk gebruiken de relatie tussen 

je publieke adres en je geheime sleutel om te 

verifiëren dat je inderdaad de Bitcoins die je wilt 

overmaken bezit en verzenden ze dan via een 

ingewikkeld algoritme. De eerste computer die 

het algoritme heeft berekend, krijgt zo nu en dan 

een paar bitcoins voor de moeite, waardoor er 

steeds nieuwe mensen bijkomen die het systeem 

onderhouden (maintain). 

5 De eerste transactie was de verkoop van een 

pizza voor 10.000 Bitcoins, in 2010. Sindsdien 

fluctueert de koers van de Bitcoin heel erg (have 

bounced all over the scale). Omdat de munt 

nogal onvoorspelbaar is (volatility - vluchtigheid; 

explosiviteit) willen nog niet veel internetverkopers 

(only the rare online merchant - slechts een enkele 

online verkoper) de munt accepteren. De Bitcoin 

gemeenschap is nog klein maar erg enthousiast, 

net als de mensen die al vroeg het Internet 

omarmden (early adopters - de groep mensen die 

al in een vroeg stadium een nieuw iets accepteren 

en gebruiken). 

Uitwerking van de vragen 

35.C 

De eerste alinea geeft een analogie: het beschrijft een 

situatie die ongebruikelijk is in het 'normale' leven, 

maar heel gebruikelijk is in het digitale leven en vraagt 

mensen er eens over na te denken waarom ze op het 

internet iets accepteren wat ze in het dagelijks leven 

nooit goed zouden vinden. Oftewel, het laat ons zien 

hoe de houding van mensen ten opzichte van diverse 

manieren van betalen verschilt. 

Niet A De schrijver verwijt mensen niet dat ze 

persoonlijke informatie afgeven via internet; 

hij wil hen alleen laten nadenken over hoe we 

op het internet bepaalde dingen als normaal 

zijn gaan beschouwen die we in het gewone 

dagelijks leven nooit zouden accepteren. 

Niet B Het voorbeeld is een analogie; de schrijver 

zegt niet dat hij ooit zo'n kassamedewerker 

heeft meegemaakt in het echte leven, alleen 

dat we het normaal vinden dat virtuele 

kassabediendes informatie vragen die we 

in het echte leven niet zo makkelijk zouden 

verstrekken. 

Niet D De schrijver zegt niet dat winkelen op het 

internet (e-shopping) onbetrouwbaar is; alleen 

dat je als je betalingen doet via het internet de 

winkel heel veel gegevens over jezelf geeft. 

36.D 

In alinea 2 kun je lezen dat de Bitcoin min of meer het 

digitale alternatief is van cash geld: het is direct en 

anoniem en je hebt er geen tussenpersoon bij nodig 

die de administratie bijhoudt. Het gaat hier vooral om 

het anonieme gehalte van de Bitcoin; dat is het punt 

waar Andresen zich vooral mee bezighoudt. 

Niet A Andresen zegt nergens dat creditcard 

betalingen niet veilig zijn, of dat het veiliger is 

om geld over te maken via Bitcoin; alleen dat 

Bitcoin anoniemer is dan geld overmaken via 

de conventionele methodes. 

Niet B Dit is correct, maar het gaat hier om Bitcoins; 

het probleem is dat je op het internet niet met 

contant geld kunt betalen, en dat er daarom 

een digitaal alternatief moest komen. Bitcoins 

zijn dat alternatief. 

Niet C het artikel zegt nergens dat 

creditcardbedrijven in het geheim informatie 

over je verzamelen; het is betrekkelijk duidelijk 

dat ze je adres en telefoonnummer en allerlei 

andere informatie van je hebben omdat je dat 

zelf geeft als je je creditcardnummer invult, of 

in sommige gevallen wanneer je een betaling 

doet. 

37.B 

1 Niet waar 

Elke Bitcoin kan maar één keer gebruikt worden: 'users 

can spend a Bitcoin only once'. 

2 Waar 

Bitcoin maakt gebruik van een peer-to-peer 

network, waardoor er geen behoefte is aan een 

'central gatekeeper'. Oftewel, er zit geen bank, 

creditcardbedrijf of andere tussenpersoon tussen als je 

Bitcoins overmaakt naar iemand anders. 

1 is niet waar, 2 is waar: antwoord b is correct. 

38. Dat de Bitcoin over een paar jaar net zo gewoon en 

populair is als het Internet. 

Of: Dat de Bitcoin erg succesvol is/zal zijn/gaat 

worden. 

Of: Dat iedereen de Bitcoin gaat gebruiken. 

Of: Dat Bitcoin de wereld gaat veroveren / een 

wereldwijd betaalmiddel gaat worden. 

Het gaat erom wat Morgen Peck lijkt te insinueren 

met zijn laatste zin. Hij zegt daar dat de groep Bitcoin 

gebruikers nu nog een 'kleine maar enthousiaste 

groep is', en vergelijkt dat dan met de eerste groep 

Internetgebruikers, die ook klein en enthousiast was. 

Oftewel, hij suggereert hier dat de Bitcoin net zoiets 

zal worden als het internet, en dat de Bitcoin hetzelfde 

pad gaat volgen als het internet. 



Tekst 9 
Turning a digital page 

Oriëntatie vooraf 

De titel van dit artikel is 'een digitale pagina omslaan'. 

Het gaat hier dus weer om iets dat met computers te 

maken heeft, en de woorden 'pagina omslaan' doen 

vermoeden dat het iets te maken heeft met e-readers. 

Echter, de uitspraak 'turning a page' kan ook zoiets als 

'met een schone lei beginnen' betekenen: dat je een 

fout uit het verleden vergeeft en vergeet en zonder 

vooroordeel een nieuwe relatie aangaat. 

Dit is weer een ingezonden brief. Ook al ontbreekt de 

traditionele aanhef, de ondertekening wijst op een 

ingezonden brief. Als je de brief vluchtig doorleest, zie 

je ook dat de schrijver, Trevor Pavitt, verwijst naar een 

artikel dat in de News sectie van de Sunday Times heeft 

gestaan. Het artikel waar naar verwezen wordt, gaat 

over hoe het aantal illegale downloads rap is gestegen 

(to soar: snel stijgen) nu piraten zich zijn gaan richten 

op de elektronische boekenmarkt. 

Het gaat dus inderdaad om elektronische boeken, en 

over illegale downloads. Om erachter te komen wat de 

briefschrijver daarvan vindt, ga je het artikel in detail 

lezen. 

Inhoud van de tekst 

De briefschrijver zegt dat het ongelooflijk is dat de 

elektronische boekenmarkt niets heeft geleerd van hun 

collega's in de muziekindustrie, als hij het artikel in de 

News sectie mag geloven. 

Hij zegt dat iTunes laat zien dat mensen best bereid zijn 

om een redelijk bedrag neer te leggen voor een legale 

download, en dat de meeste mensen zich realiseren 

dat illegaal downloaden diefstal is en dat schrijvers 

recht hebben op de vergoeding die ze verdienen 

(rightful reward). 

Hij zegt daarna dat de meeste mensen geen zin hebben 

om zich te wagen aan dubieuze websites als BitTorrent 

(to dabble in the legally and morally dubious world of 

BitTorrent - om te gaan aanknoeien in de wettelijke 

en moreel twijfelachtige wereld van BitTorrent) 

maar dat ze ook niet bereid zijn om de overdreven 

opgeblazen bedragen te betalen die uitgevers met 

oogkleppen op (blinkered) via Amazon en andere 

leveranciers vragen. 

Uitwerking van de vraag 

Om deze vraag te beantwoorden zul je niet alleen 

de briet maar ook alle vijf de citaten goed moeten 

bestuderen. 

A Hierin wordt gezegd dat copyright per definitie de 

vele manieren om werk te delen, aan te passen en 

uit te bouwen onmogelijk maakt, maar dat men 

niet wist dat dit ooit mogelijk zou worden toen de 

copyrightwetten gemaakt werden. {Cathy Casserly, 

CEO van Creative Commons) 

B De technische mogelijkheden zijn zo briljant 

en verblindend (dazzling) dat mensen zich niet 

meer realiseren hoe moreel verwerpelijk het is 

wat ze doen. Het is schandalig (outrageous) dat 

iemand het werk van een kunstenaar kan stelen en 

daarmee weg komt. (Philip Pullmann, voorzitter van 

de raad van auteurs) 

c Wat ons succesvol maakt is of we al dan niet de 

boeken hebben die mensen willen lezen. De smaak 

van klanten wisselt". maar ik heb nog geen enkel 

bewijs gezien dat klanten geen zin meer hebben 

in de basisbeleving (core experience) van het 

lezen van een boek. Ze verwachten nog steeds 

van ons dat wij ze boeken leveren waarin ze zich 

kunnen verliezen (immersive: onderdompelend). 

(Madeline Mclntosh, president en COO van Penguin 

Random House) 

D Toen de uitgevers de prijzen voor hun e-boeken 

bepaalden die hen uiteindelijk in de problemen 

brachten (landed them in trouble), hadden ze niet 

tot doel om op korte termijn veel winst te maken. 

De details zijn nogal technisch, maar de slotsom 

(upshot: uitkomst; resultaat; slotsom) is dat deze 

bedrijven feitelijk (actually) minder geld krijgen 

voor elk e-boek dat verkocht wordt. {Evan Hughes, 

de schrijver van Literary Brooklyn) 

E Geen van bovenstaande citaten. 

39. E 

Geen van de citaten komt overeen met de boodschap 

van de briefschrijver. De centrale boodschap van de 

briefschrijver is dat het geen wonder is dat uitgevers 

in de problemen komen en dat mensen massaal 

elektronische boeken downloaden omdat ze te duur 

zijn; mensen willen best wel wat geld betalen, zoals 

het succes van iTunes aantoont, maar niet de in zijn 

ogen excessieve bedragen die uitgevers via Amazon 

en andere webwinkels vragen. Dat wordt echter door 

geen van de mensen in citaat A-D gezegd. 

Niet A In dit citaat wordt alleen gezegd dat copyright 

de creativiteit van mensen in de weg staat 

omdat het mensen onmogelijk maakt om 

kunst te delen of er verder op door te 

bouwen. De briefschrijver vindt echter niet 



dat copyright afgeschaft zou moeten worden; 

hij zegt alleen dat elektronische boeken 

goedkoper zouden moeten zijn dan nu het 

geval is. 

Niet B In dit citaat zegt de schrijver alleen dat 

het verwerpelijk is dat mensen illegaal 

downloaden. Dat is niet wat de briefschrijver 

zegt; die suggereert dat het begrijpelijk is dat 

mensen illegaal gaan downloaden omdat er 

zulke belachelijke prijzen voor boeken worden 

gevraagd, en dat ze het eigenlijk liever niet 

zouden doen maar dat er gewoon niet zoiets is 

als een iTunes voor boeken. 

Niet C Dit citaat gaat alleen over de populariteit van 

Penguin boeken en dat lezers zich nog steeds 

graag willen onderdompelen in een boek; 

het gaat niet over de prijs van boeken en of 

elektronische boeken te duur zijn. 

Niet D Dit citaat gaat dan wel over uitgevers en 

de manier waarop ze hun elektronische 

boekenprijs vaststellen, maar deze spreker, 

Evan Hughes, zegt juist dat de prijs van 

elektronische boeken aan de lage kant is: dat 

uitgevers feitelijk minder winst maken op 

elektronische boeken. Dat is waarschijnlijk niet 

wat de briefschrijver wil horen. 

Tekst 10 
Really simmering 

Oriëntatie vooraf 

Dit is weer een ingezonden brief, zoals je kunt afleiden 

uit de aanhef {'Sir') en de afsluiting met naam, 

functietitel en adres. In dit geval is het een brief van 

Kate Nicholls van de Association of Licensed Multiple 

Retailers uit Londen. Mensen die brieven schrijven 

reageren meestal op actueel nieuws en/of een eerder 

gepubliceerd artikel of brief. Dat kan het begrijpen 

van de brief soms lastig maken, omdat je die context 

niet hebt; er wordt doorgaans wel gerefereerd aan dat 

nieuws, maar de briefschrijver legt de materie meestal 

niet in detail uit. 

Vergeet niet wat we eerder schreven over ingezonden 

brieven: het komt regelmatig voor dat ingezonden 

brieven ironisch of grappig bedoeld zijn en een situatie 

in het absurde trekken; daar moet je dus rekening mee 

houden. 

De titel is 'really simmering' - echt aan het sudderen/ 

broeien. Het woordje 'simmer' kan zowel verwijzen 

naar sudderen - zachtjes koken - of broeien, als het 

gaat om een ruzie of meningsverschil dat al een tijdje 

in de lucht hangt. Waar het hier overgaat, kom je pas 

achter als je de brief goed leest. 

Inhoud van de tekst 

Deze briefschrijver reageert op een pleidooi (plea) 

van James Dyson, waarin hij vraagt om 'lessen in het 

maken van dingen' niet af te schaffen op scholen. 

De briefschrijver zegt dat dit pleidooi actueel en 

toepasselijk (timely and apposite) is - maar dat 

zijn bewering (assertion) dat kooklessen niet zullen 

bijdragen aan de groei van de economie onjuist is. 

Ze zegt dat het restaurantwezen juist bijdraagt aan 

de groei van de economie en dat er alleen maar 

meer mensen uit eten gaan tegenwoordig, en dat 

er dus steeds meer en zeer diverse banen in deze 

beroepsgroep worden gecreëerd, zelfs in tijden dat de 

werkgelegenheid in andere beroepsgroepen daalde. 

Deze banen, zegt ze, zijn net zo waardevol als die 

in andere sectoren, en zij vindt dat we een beleid 

(policy) nodig hebben dat groei in alle sectoren van de 

economie steunt en niet een waarin sommige banen 

'gelijker' zijn dan andere. (Dit is een Orweflian (van 

Orwell} verwijzing naar een boek van George Orwell, 

Anima/ Farm, waarin sommige dieren (een allegorie 

voor mensen) gelijker zijn dan andere, waarmee 

bedoeld wordt dat sommige dieren beter behandeld 

worden of meer rechten hebben dan anderen terwijl er 

wordt gesuggereerd dat alle dieren gelijk zijn.} 

Uitwerking van de vraag 

40.1 Wel 

Ze zegt dat Dyson gelijk heeft als hij pleit voor het 

behoud van vakken waarbij leerlingen daadwerkelijk 

dingen leren maken. 

2 Wel 

Ze schrijft dat de restaurantsector ook gedurende de 

crisis is blijven groeien en dat het er naar uitziet dat 

het ook blijft groeien, dus is het aannemelijk dat er 

meer banen in die sector komen, en er dus ruimte is 

voor studenten die kunnen koken. 

3 Niet 

Ze vindt juist dat gewone scholen praktische lessen 

moeten blijven aanbieden; ze pleit niet voor een apart 

trainingsprogramma. 

4 Niet 

Ze zegt niet dat alle praktische beroepsopleidingen tot 

financiële zekerheid leiden; alleen dat er in restaurants 

en hotels waarschijnlijk veel banen bij zullen komen. 


