
Tekst 1 
Balanced argument 

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 naam en de woonplaats van de schrijver. Soms kun 

je het ook zien aan de aanhef, 'Sir' of 'Dear Sir:'. In 

dit geval is de brief geschreven door Yugo Kovach uit 

Dorset. 

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 balanced argument: 

evenwichtige discussie of uitgebalanceerde reden. 

Welke reden waarom zo evenwichtig is, zul je 

pas ontdekken als je de brief goed leest, over het 

onderwerp wordt verder niks duidelijk in eerste 

instantie. 

Inhoud van de tekst 

De briefschrijver zegt in de eerste alinea dat David 

Cameron [de voormalige minister president van Groot

Brittannië, en toenmalig leider van de Conservatieve 

Partij] heeft geaccepteerd dat vrij verkeer van 

personen (free movement of peoples - dat EU burgers 

ongehinderd moeten kunnen wonen en werken waar 

zij willen in de EU) in een steeds groter wordende EU 

een probleem vormt. 

In de tweede alinea komt de schrijver met een 

oplossing: of de immigratie moet aan banden worden 

gelegd (to curtail); of de politiek moet aan het 

bedrijfsleven overlaten hoeveel mensen er het land in 

mogen. Hij voegt daaraan toe dat er gevolgen voor de 

democratie zitten aan een beslissing om te stoppen 

met het importeren van goedkope arbeid. 

Daarnaast zegt hij aan de Labour partij [de grootste 

politieke tegenstander van de Conservatieven) dat het 

niet te laat is om te luisteren (to pay heed) naar de 

vrije-markt econoom Milton Friedman, die zei dat je of 

open grenzen kunt hebben of de welvaartsstaat, maar 

niet allebei tegelijk. 

Uitwerking van de vraag 

1. E 

De schrijver maakt in deze brief overvloedig duidelijk 

dat hij het helemaal eens is met Milton Friedman: 

dat je niet open grenzen kunt hebben en een 

welvaartsstaat, maar dat je om economisch welvarend 

te blijven en je burgers goed te kunnen verzorgen, 

grenzen moet stellen aan de immigratie. In de eerste 

alinea stelt hij dat zelfs de ministerpresident nu heeft 

toegegeven dat er grenzen aan de immigratie moeten 

worden gesteld omdat de EU steeds maar blijft 

groeien, en er dus steeds meer mensen uit nieuwe 

EU landen naar Groot-Brittannië trekken omdat de 

sociale voorzieningen daar beter zijn en ze meer 

kunnen verdienen dan in hun eigen land. Hij vindt 

dat Groot-Brittannië er of voor moet kiezen om de 

immigratiestroom in te perken, of moet accepteren 

dat de lonen kelderen, omdat er zoveel goedkopere 

arbeiders vanuit andere EU landen beschikbaar zijn. 

Niet A De schrijver zegt niet dat een fatsoenlijk loon 

Niet B 

(living wage - een loon waarvan je fatsoenlijk 

kunt leven) of immigratie linkse doelen zijn: 

hij zegt alleen dat je of het een of het ander 

kunt hebben, en dat Cameron (en daarmee 

de Conservatieven) moeten kiezen wat ze het 

belangrijkst vinden. 

Het gaat hier niet om economische 

indicatoren, en de schrijver suggereert ook 

niet dat deze twee factoren iets zeggen over 

de staat van de economie: hij maakt alleen 

duidelijk dat hij gelooft dat je niet vrij verkeer 

van personen en hoge lonen kunt hebben, 

want vrij verkeer van personen zorgt ervoor 

dat er allerlei mensen uit landen met lagere 

lonen naar jouw land trekken, waardoor de 

lonen automatisch (want arbeidersoverschot) 

zullen dalen. 

Niet C Deze twee factoren zijn niet uitwisselbaar 

(interchangeable): hij stelt dat ze elkaar 

uitsluiten. Volgens de schrijver kun je of 

onbeperkt mensen toestaan naar je land te 

komen, of hoge lonen geven, maar is het niet 

mogelijk om alle twee te hebben. Je kunt 

dus of het een of het ander hebben, wat 

min of meer het tegenovergestelde is van 

uitwisselbaar zijn. 

Niet D De schrijver suggereert nergens dat de 

Conservatieven zaken als massa immigratie 

of fatsoenlijke lonen als 'verborgen 

redenen' (hidden motives) zouden hebben: 

massa immigratie is hooguit een gevolg 

van vrij verkeer van personen (maar niet 

noodzakelijkerwijs iets wat de Conservatieven 

zouden willen), en waarschijnlijk is er geen 

enkele partij die zich tegen fatsoenlijke lonen 

uit zou spreken. 



Tekst 2 
Spotting musical talent 

Oriëntatie vooraf 

Deze tweede tekst gaat over het ontdekken (spotting) 

van muzikaal talent. De foto's tonen een aantal 

popsterren die in de jaren 60 ontdekt werden: De 

Beatles, Elton John, David Bowie en de Rolling Stones. 

Als je ze niet herkent had is het ook geen ramp; ze 

worden in het artikel genoemd. Het artikel gaat dus 

over het ontdekken van popsterren, en, als je het 

artikel even vluchtig doorleest, bijvoorbeeld door 

alleen de eerste regel van elke alinea te lezen, kom 

je erachter dat het vooral gaat over gemiste kansen: 

platenmaatschappijen die niet doorhadden hoe 

goed een artiest was en daarom iemand die heel erg 

beroemd werd later, in eerste instantie afwezen. Het 

artikel geeft verder redenen waarom bands en zangers 

die later beroemd werden, werden afgewezen. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea vertelt de schrijver ons dat het 

platenlabel Decca de Beatles had afgewezen en 

een andere band, die minder bekend is geworden, 

had gekozen. Hij zegt dat men zich mensen die zo'n 

fout maken (who made the wrong call - die de 

verkeerde beslissing namen) vaak lang herinneren 

(eternity - de eeuwigheid) maar dat ze niet de 

enigen zijn. 

2 In de tweede alinea kun je lezen dat de BBC zangers 

als David Bowie en Elton John afwees omdat ze saai 

(dull) waren of vals zongen (out of tune). 

3 In de derde alinea wordt de eerste verklaring 

gegeven voor het feit dat dit zo vaak gebeurt: 

degene die een band als de Rolling Stones afwees 

mag dan achteraf gezien (historically) dom 

(foolish) lijken, maar hij had waarschijnlijk wel 

gelijk dat de Stones niet het soort band was dat de 

BBC toentertijd wilde laten zien. Omdat de meeste 

talentenjagers (talent scouts) zich richten op wat 

het publiek leuk vindt, zijn ze geneigd (bound) om 

alles wat vooruit loopt op de smaak van die tijd 

(contemporary taste), af te wijzen (to reject). 

4 Een tweede punt (issue) is dat audities onderhevig 

zijn aan (to be subject to) de prestaties van de 

artiest van die dag. De nummers die de artiesten op 

de audities lieten horen, zijn heel anders dan hun 

latere werk waarmee ze doorbraken. En daarnaast 

is er nog menselijk falen (fallibility - feilbaarheid): 

om succesvol te worden heb je meestal geluk 

nodig, en om talent te spotten helemaal. 

Uitwerking van de vragen 

2. E 

In de eerste twee alinea's wordt beschreven hoe grote 

platenmaatschappijen de fout in zijn gegaan in het 

verleden bij het ontdekken van muzikaal talent. In 

de derde en vierde alinea wordt beschreven waarom 

het eigenlijk niet onlogisch is dat dit soort fouten 

werd (en wordt) gemaakt. De eerste zin van de derde 

alinea stelt dat degene die de Rolling Stones afwees 

misschien nu dom mag lijken, maar dat hij toentertijd 

waarschijnlijk groot gelijk had en dat de band niet in 

het BBC profiel paste. De woorden 'to be fair' ('om 

eerlijk te zijn' - eerlijkheidshalve) passen hier dus 

het beste, want de schrijver schetst hier de situatie 

in historisch perspectief. Hij zegt hier dat de 'fout' 

wellicht helemaal geen fout was, maar dat de bands of 

artiesten misschien helemaal niet pasten bij de smaak 

van die dag. 

Niet A Het woord 'accordingly' (op dezelfde 

manier) zou gebruikt kunnen worden als 

er hier weer een voorbeeld was gegeven 

van een talentspottersfout. Maar het 

doel van deze zin en deze alinea is niet 

om nog meer voorbeelden te geven van 

platenmaatschappijen die grote artiesten 

afwezen, maar om te verklaren waarom 

sommige platenmaatschappijen dat deden. 

Niet B Het doel van deze zin is niet om nog 

een voorbeeld te geven van een 

productiemaatschappij die een artiest afwijst, 

maar om te verklaren waarom dat gebeurde. 

Niet C De woorden 'in contrast' suggereren dat wat 

er volgt, het tegenovergestelde is van wat er 

eerder is genoemd. Je zou dit verwachten als 

er nu bijvoorbeeld een voorbeeld zou volgen 

van een talentenscout die wél meteen een 

beroemde artiest had herkend. Dat is niet het 

geval: het gaat hier om een BBC talentenjager 

die de Stones afwees, en waarom hij dit 

waarschijnlijk deed. 

Niet D De woorden 'in other words' worden gebruikt 

om iets nader te verklaren: om nog een keer 

te zeggen, of samen te vatten, wat er is gezegd 

of gebeurd. Je zou deze woorden verwachten 

als de rest van de zin iets zou zeggen als 

'productiemaatschappijen zien vaak niet welke 

artiesten later beroemd zullen worden', of iets 

in die richting. 

3. De drie factoren worden genoemd in alinea 3 (de 

eerste) en alinea 4 (factor 2 en 3): 

Let erop dat je antwoord geeft in het Nederlands! Dit 

staat bovenaan het examen duidelijk aangegeven. 

Je zult de redenen dus moeten weergeven in het 

Nederlands en mag ze niet zo in het Engels overnemen 

uit de tekst. 



1 - talentspotters zijn op zoek naar artiesten die 

passen bij de smaak van die tijd, niet naar muziek 

die de tijd vooruit is. 

Je kunt dit vinden in: 'most talent scouts ... 

contemporary taste' (par. 3). 

2 - audities kunnen tegenvallen/ artiesten kunnen een 

nummer zingen bij audities dat niet aanslaat/ de 

verkeerde keuze is 

Je kunt dit vinden in: 'auditions are subject to the 

performance of the day' (par. 4). 

3 - mensen kunnen fouten maken: de talentenjager 

kan een foute inschatting maken en/ of de artiest 

kan pech hebben. 

Je kunt dit vinden in: 'the re is human fallibility' en 

'to become ... even more' (par. 4). 

Tekst 3 

The race docket 

Oriëntatie vooraf 

Dit is de eerste lange tekst, afkomstig uit The 

Economist. Dat zijn meestal niet de makkelijkste 

teksten, maar als je ze eerst even vluchtig doorleest 

en daarna in detail bestudeert, zou het geen probleem 

moeten opleveren. 

Deze tekst gaat over 'ras en de rechtspraak in 

Brazilië' (race and law in Brazil) en heeft als titel het 

rassendossier (race docket). Het zal dus gaan over de 

wettelijke kant van ras en afkomst in Brazilië. 

Als je het artikel even snel doorleest, kom je erachter 

dat de aanleiding van dit artikel een dilemma is 

waar de Hoge Raad (Supreme Court) van Brazilië 

zich nu over moet buigen: of het belangrijker is om 

absolute gelijkheid te hebben, of dat het goed is om 

achtergestelde (disadvantaged) rassen positief te 

discrimineren. Brazilië was altijd een heel gemengd 

land, waarvan de inwoners zich doorgaans ook als 

'gemengd' beschreven omdat haast iedereen een 

gemengde afkomst had, maar sinds kort is een 

aantal universiteiten begonnen met het invoeren van 

studentenquota op basis van afkomst. Dat zorgt voor 

nogal wat problemen. 

Inhoud per alinea 

1 Brazilië's Hoge Raad worstelt met het dilemma of 

het beter is om absolute gelijkheid te hebben, of 

om achtergestelde rassen positief te discrimineren. 

Dit is een nieuw probleem, omdat tot voor kort 

Brazilië zich zag als een culturele smeltkroes - een 

mengcultuur. 

2 Net als de Verenigde Staten heeft Brazilië veel 

culturele minderheden, maar mensen in Brazilië 

delen zichzelf niet in op basis van huidskleur; de 

meeste mensen geven gewoon aan dat ze een 

gemengde achtergrond hebben. 

3 Er is echter geen sprake van gelijkheid: donkere 

mensen verdienen vijf keer minder dan blanken, 

en hebben minder onderwijs genoten. In juni 

werd in het Congres een stuk behandeld over 

rassengelijkheid. 

4 Het probleem is dat positieve discriminatie 

niet aansluit bij (conflict with - botsen met) 

het Braziliaanse idee van rasblindheid: sinds de 

slavernij in 1888 werd afgeschaft, maakt de wet 

geen onderscheid op basis van ras en is er dus ook 

geen basis voor positieve discriminatie. Nu liggen er 

echter drie zaken van positieve discriminatie voor 

de rechter. 

5 De eerste zaak betreft de staatsuniversiteit van Rio 

de Janeiro, die gebruikt maakt van studentenquota 

op basis van ras. De tweede betreft een project dat 

arme kinderen beurzen (scholarships) moet geven 

voor particuliere universiteiten. 

6 Het derde geval wordt beschreven als 'misschien 

het belangrijkste'. Het betreft 70 universiteiten die 

de diversiteit van hun studenten instroom willen 

verbreden door quota of een soort puntensysteem 

waarbij ras één van de factoren is. De rechtbank 

moet gaan onderzoeken of dergelijke positieve 

discriminatie grondwettelijk (constitutional) is. 

7 Het probleem voor de voorstanders van een 

quotum is niet alleen Brazilië's voorkeur voor 

rassenblindheid, maar ook de praktische uitvoering. 

Het is lastig te bepalen wie er zwart is omdat er 

zoveel mengvormen zijn. Het probleem dat de 

tegenstanders van een quotum hebben is dat de 

zwarte bevolking momenteel duidelijk slechter 

af is (disadvantaged - achtergesteld) en dat de 

experimenten met een quotum succesvol lijken 

te zijn. Daarnaast staat de grondwet wel positieve 

discriminatie toe voor sommige groepen, zoals 

gehandicapten, dus waarom zou ras geen factor 

daarvoor mogen zijn. 

Uitwerking van de vragen 

4. B 

In de eerste alinea kun je lezen dat Brazilië zich 

beschouwt als een melting pot: een smeltkroes 

van verschillende rassen en culturen, en dat het 

nu met een dilemma zit, omdat het moet kiezen 

tussen absolute gelijkheid en bevoorrechting van 



achtergestelde bevolkingsgroepen. Deze twee 

gegevens maken duidelijk dat Brazilië momenteel nog 

de voorkeur geeft aan gelijkheid omdat iedereen deel 

uitmaakt van de melting pot, maar dat er nu een roep 

is om positieve discriminatie om zo gelijkere kansen te 

creëren. 

Niet A Er wordt hier gezegd dat het Braziliaanse 

gerechtshof voor een lastig politiek dilemma 

staat - niet dat er Braziliaanse politici bij 

betrokken zijn. 

Niet C Er wordt'juist gesuggereerd dat het gebrek 

aan differentiatie bijdraagt aan ongelijkheid 

in de samenleving: dat er momenteel geen 

onderscheid tussen afkomst en huidskleur 

wordt gemaakt, maar dat er misschien juist 

wel onderscheid gemaakt zou moeten worden 

om zo achtergestelde groepen een betere kans 

te geven. 

Niet D Er wordt niet gezegd dat positieve 

discriminatie een negatief effect heeft op 

5. B 

de Braziliaanse melting pot - maar dat de 

Braziliaanse melting pot geen voorstander is 

van onderscheid op basis van ras of huidskleur. 

In deze alinea wordt nogmaals bevestigd wat we al 

wisten: dat Brazilianen een voorkeur hebben voor 

absolute gelijkheid en dat er dus geen onderscheid 

gemaakt mag worden op basis van huidskleur of 

ras - ook als dat betekent dat dat wel ongelijkheid 

veroorzaakt. De praktijkvoorbeelden wijzen uit dat 

mensen met een donkere huidskleur minder verdienen 

en minder onderwijs gehad hebben dan blanken. 

Het woord 'but' is hier dus het meest passend: ook 

al is men voor rassengelijkheid, men wil niet aan 

de positieve discriminatie om echte gelijkheid te 

bewerkstelligen. 

Niet A Je gebruikt 'alternatively' om een andere 

optie te introduceren. Er wordt hier echter 

geen verandering in het beleid gesuggereerd, 

maar juist een handhaving van het beleid dat 

ze al hebben. 

Niet C Je gebruikt 'instead' (in plaats daarvan) als er 

iets anders werd gekozen dan verwacht. Dat is 

hier niet het geval. 

6. c 

In alinea 5 en 6 worden de drie zaken waarin 

instellingen positieve discriminatie willen toepassen 

verder besproken. In alle drie de gevallen betreft 

het universiteiten of programma's die door positieve 

discriminatie ervoor willen zorgen dat achtergestelde 

groepen voorrang krijgen tot (hoger) onderwijs. Het 

gaat hier dus om academische instellingen die ervoor 

willen zorgen dat er meer verschillende groepen (dus 

niet voor het merendeel welgestelde blanken) toegang 

krijgen tot het hoger onderwijs. 

Niet A De instellingen beweren niet dat grotere 

etnische diversiteit bijdraagt aan de 

leeromgeving. Ze willen graag positief 

discrimineren - voorrang geven aan 

achtergestelde groepen - omdat ze 

constateren dat bepaalde groepen minder 

onderwijs genieten dan anderen, en ze dat 

gelijk willen trekken. 

Niet B Het gaat er niet om de meest begaafde 

studenten aan te trekken, maar om studenten 

van verschillende achtergronden binnen te 

krijgen. De universiteiten selecteren niet op 

cijfers of intelligentie, maar op raciale en 

economische achtergrond. 

Niet D Er is nog geen uitspraak (sentence: uitspraak, 

straf) van de rechtbank: de rechtbank moet 

nog beslissen of de instellingen wel of niet 

mogen selecteren op grond van etniciteit. 

Niet E De universiteiten lijken het redelijk eens te 

zijn: de drie instellingen in de voorbeelden 

willen allemaal selecteren op grond van 

afkomst. Het is de Braziliaanse grondwet die 

nog dwarsligt: iedereen is bij de wet gelijk, en 

er mag dus geen onderscheid gemaakt worden 

op grond van afkomst, ook geen positief 

onderscheid. 

7. A 

In alinea 7 zegt de schrijver dat er nog wat praktische 

problemen zijn voor de voorstanders van selectie op 

grond van afkomst. Dat probleem wordt beschreven 

in de zin erna: 'in a melting pot, who is black?'. 

Oftewel, het is lastig vast te stellen wie er nou in 

aanmerking zou komen voor die positieve discriminatie 

omdat er zoveel verschillende gradaties bestaan qua 

achtergrond: mensen zijn niet alleen maar zwart, 

indiaans of alleen maar blank, er zijn '136 sample 

skin colours' om uit te kiezen. Oftewel, er zijn zoveel 

tussenvormen tussen zwart en blank dat het moeilijk 

zou kunnen worden om te bepalen wie er nog wel en 

wie er niet meer voor die positieve discriminatie in 

aanmerking zou komen. 

Niet B Dit is een constatering; het is niet het 

praktische probleem dat voorstanders van 

positieve discriminatie hebben mochten ze in 

het gelijk gesteld worden door de rechtbank. 

Het is deze constatering die hen ertoe bracht 

om onderscheid te gaan maken in afkomst; 

het is niet het praktische probleem. 

Niet C Dit is het probleem waar de rechtbank -en 

de onderwijsinstellingen- nu tegenaan loopt: 

het is niet het praktische probleem dat de 

instellingen zouden hebben als ze in het gelijk 

gesteld worden. 

Niet D Dit betreft de uitvoering van een 

ondersteuningsprogramma van een van de 

instellingen, maar het is niet het praktische 



8. c 

probleem zelf: het praktische probleem is vast 

stellen wie er nou eigenlijk 'black' is. 

Je moet hier op zoek gaan naar een ondertitel die de 

lading van dit artikel dekt. Blijkbaar is de ondertitel 

'race and the law in Brazil' niet de originele ondertitel. 

Optie c, 'moet Brazilië discrimineren om achterstand 

tegen te gaan?' past het beste: dat is de vraag die de 

Hoge Raad moet gaan beantwoorden. 

Niet A Het gaat hier niet om wat Amerika zegt of 

denkt; de enige keer dat de VS wordt genoemd 

is als het gaat om de culturele samenstelling 

van het land. Verder is er geen overeenkomst 

tussen de VS en Brazilië, aangezien in de VS 

mensen zich wel identificeren naar aanleiding 

van hun herkomst, terwijl een groot deel 

van de mensen in Brazilië zich gewoon als 

'gemengd' identificeert. 

Niet B Het gaat hier niet om discriminatie tegen 

donkere mensen, maar om positieve 

discriminatie ten gunste van achtergestelde 

groepen. Deze titel suggereert ook dat er al 

een uitspraak is, terwijl het duidelijk is uit 

de eerste alinea dat de rechtbank nog moet 

beslissen. 

Niet D Het gaat hier niet om de verstoring van de 

harmonie tussen bevolkingsgroepen, maar om 

het gelijktrekken van de verschillen tussen de 

groepen. 

Tekst 4 

Clinical trials on trial 

Oriëntatie vooraf 

Wederom een lange tekst; deze keer over klinische 

studies. De titel maakt duidelijk dat deze klinische 

studies worden onderzocht: 'on trial' betekent zoveel 

als 'terecht staan' of 'aan onderzoek onderhevig zijn'. 

Het kan ook 'op proef' betekenen; de exacte betekenis 

zal duidelijk worden als je het artikel in detail leest. 

Inhoud per alinea 

1 Veel wetenschappelijk onderzoek is afhankelijk 

van (relies on) menselijke proefkonijnen. Het 

beschermen van die vrijwilligers is sinds de vijftiger 

jaren een belangrijk (prominent) onderwerp 

geweest, toen de wereld terugdeinsde (to recoil) 

van de gruweldaden in Nazi Duitsland. 

2 Er is inmiddels veel veranderd, maar de Nazi's 

waren niet de enigen die gruweldaden (atrocities) 

begingen: Amerikaanse wetenschappers in 

Tuskegee misleidden tussen 1932 en 1972 

honderden zwarte Amerikanen door hun syfilis 

bewust niet te behandelen om zo de voortgang 

(progress) van de ziekte te kunnen bestuderen. 

3 Dit was geen eenmalig (isolated) incident. Een 

geschiedkundige geeft aan dat in de jaren 40 iets 

gelijksoortigs werd gedaan door Amerikaanse 

wetenschappers in Guatemala. 

4 Deze onthulling (revelation) zorgde ervoor dat de 

VS formele verontschuldigingen aanbood aan de 

Guatemalaanse regering en de slachtoffers. Het 

zette president Obama er ook toe om zijn bio

ethiek commissie meer aandacht te laten geven 

aan de bescherming van menselijke proefkonijnen 

om zich ervan te verzekeren dat die mensen 

beschermd worden tegen letsel of onethische 

behandeling. De schrijver stelt dat Obama hiervoor 

geprezen (to be applauded) moet worden. Hij 

zegt echter ook dat de grotere context waarin 

onderzoek op mensen gedaan wordt, bekeken 

moet worden, omdat de commissie de schaal van 

het probleem wel eens zou kunnen onderschatten. 

De grootste problemen zitten erin dat onderzoek 

op mensen zich tegenwoordig vooral richt op (to 

target) de meest kwetsbare (vulnerable) groepen. 

5 Dit is het meest opvallend in klinische studies. Elk 

jaar besteedt de farmaceutische industrie miljarden 

dollars aan het testen van nieuwe medicijnen, 

waarvan een belangrijk (significant) deel nodig 

is voor het werven en behouden (retain) van 

proefpersonen. 

6 Proefpersonen zijn erg gewild (in high demand) 

aangezien er steeds meer medicijnen worden 

getest. Deze snelle uitbreiding (rapid expansion) 

zorgt ervoor dat de vraag naar proefpersonen 

groter is dan het aanbod (to outpace supply 

- groter zijn dan het aanbod). Daarom heeft 

de industrie nu zijn pijlen gericht op de meest 

kwetsbare mensen in onze samenleving. 

7 Armen en illegale vreemdelingen worden vaak 

benaderd voor experimenten (drug trials - proeven 

met medicijnen) en omdat er hoge vergoedingen 

worden geboden, doen ze vaak mee. 

8 Daarnaast doen veel farmaceutische bedrijven hun 

testen in het buitenland, in ontwikkelingslanden 

(developing countries), waar grote armoede heerst 

en geen sociale voorzieningen zijn (non-existent -

niet bestaand). 

9 Ook al zorgen dergelijke proeven voor een zekere 

mate van (some measure of) gezondheidszorg, 

het geeft ook aanleiding tot controversiële 



onderzoekspraktijken. Pfizer heeft onlangs 

ingestemd met een schikking (to settle charges 

- schikken) -zonder te bekennen dat ze fout 

zaten- naar aanleiding van een proef (trial) met 

experimentele antibiotica waaraan elf kinderen 

overleden. 

10 Ten derde is er ook een trend om weer gevangenen 

te gaan gebruiken voor medisch onderzoek 

en proeven. De huidige regelingen (current 

regulations) beperken (to restrict) het inzetten van 

gevangenen voor medische tests, maar er wordt nu 

gesuggereerd dat die regels wel wat losser zouden 

mogen. 

11 Deze ontwikkelingen tonen aan dat de belangrijkste 

debatten in de wetenschap en medische 

wetenschap niet gaan over nieuwe technologieën 

zoals synthetische biologie [het herontwerpen van 

cellen met behulp van genetische manipulatie] 

maar dat het gaat over het basale vraagstuk van 

hoe we met andere mensen omgaan. De schrijver 

stelt dat er meer nagedacht moet worden over de 

rechtvaardigheid (justice) bij medische proeven. 

Ook al is het nu nog niet zo erg als het vroeger was, 

de huidige aanpak (approach) zou wel tot dat soort 

verderfelijke (pernicious) resultaten kunnen leiden. 

12 De schrijver zegt hier nogmaals dat Obama 

geprezen moet worden omdat hij zijn bio-ethiek 

commissie opdracht heeft gegeven meer aandacht 

aan de ethiek van geneesmiddelenonderzoek te 

besteden. Hij zegt echter ook dat de opdracht 

(mandate) verder moet gaan dan alleen de regels 

controleren. De hoofdvraag voor de schrijver is 

of het überhaupt ethisch verantwoord kan zijn 

om kwetsbare groepen in onze samenleving te 

gebruiken voor dat soort onderzoek. 

Uitwerking van de vragen 

9. c 

In de eerste twee alinea's wordt duidelijk gemaakt 

dat de wereld geschokt was om te horen hoe men in 

Nazi Duitsland gebruik had gemaakt van menselijke 

proefkonijnen voor medisch onderzoek. Echter, zegt 

de schrijver, het waren niet alleen de Nazi's die dit 

deden: tussen 1932 en 1972 gebruikten Amerikaanse 

wetenschappers ook zwarte mensen om te kijken 

hoe de ziekte syfilis zich ontwikkelde, terwijl ze 

deze proefpersonen wijs maakten dat ze hen wel 

behandelden. Dus ondanks de verontwaardiging in de 

beschaafde wereld over de gruweldaden van de Nazi's, 

waren er in de VS (en waarschijnlijk ook in andere 

landen) wetenschappers die soortgelijke dingen deden. 

Niet A Het gaat er hier niet om dat men vroeger 

slechter met mensen om ging dan nu: het gaat 

er hier om de hypocrisie van de VS (en andere 

landen) aan te tonen. Aan de ene kant was 

men in de jaren 50 geschokt om te horen hoe 

Nazi wetenschappers mensen misbruikten 

voor hun medisch onderzoek, terwijl later 

bleek dat Amerikaanse wetenschappers 

soortgelijke dingen deden. 

Niet B De schrijver zegt nergens dat het onderzoek 

nodig of noodzakelijk was. Hij noemt het 

onderzoek alleen om aan te geven dat het niet 

alleen de Nazi's waren die op onethische wijze 

met mensen omgingen. 

Niet D Het gaat hier niet om de oorsprong van 

klinische studies: de schrijver zegt nergens 

dat dit het eerste bekende geval was 

waarbij wetenschappers onethisch met hun 

proefpersonen omsprongen. Dit is alleen 

een in het oog springend geval omdat ten 

tijde van dit experiment mensen in de VS en 

elders geschokt en met walging vervuld waren 

over gelijksoortige experimenten van Nazi 

wetenschappers. 

Niet E Het gaat er hier niet om of kwetsbare groepen 

een speciale behandeling zouden moeten 

krijgen: de schrijver wil hier alleen laten 
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zien dat, terwijl de wereld schande sprak 

van de manier waarop Nazi wetenschappers 

experimenten op mensen deden, Amerikaanse 

wetenschappers feitelijk precies hetzelfde 

deden. 

De schrijver is erg blij met de opdracht van President 

Obama om nader te kijken naar de manier waarop 

proefpersonen behandeld worden. Hij zegt hier echter 

ook dat dat onderzoek zich niet alleen moet richten 

op de naleving van de regels, maar ook het grotere 

probleem aan moet pakken. Hij stelt dat het probleem 

vaak onderschat (to underestimate) wordt en dat het 

meest zorgwekkende probleem de manier is waarop 

de medische wetenschap kwetsbare groepen benadert 

(to target). Het gaat er hier dus om dat de opdracht 

van Obama een erg goede is, maar dat de schrijver 

graag zou zien dat de president nog verder gaat om 

kwetsbare groepen te beschermen: vandaar de 'maar' 

(but). 

Niet A 'Because' suggereert dat Obama geprezen 

moet worden omdat (because) hij alleen de 

regels probeert na te leven zonder zich te 

richten op de verdere context. Dat is natuurlijk 

niet het geval: de schrijver wil juist dat Obama 

en zijn commissie niet alleen controleren of 

de regels worden nageleefd, maar ook of er 

verder ethisch wordt gehandeld. 

Niet C 'Even' betekent 'zelfs'. Dat zou suggereren 

dat zelfs als Obama en zijn commissie alleen 



zorgen dat de regels nageleefd worden, ze 

nog steeds de omvang van het probleem 

onderschatten. Dat zou onlogisch zijn: het gaat 

er hier om dat als ze alleen het meest voor de 

hand liggende doen, ze niet zien hoe groot het 

probleem werkelijk is. 

Niet D 'Only' betekent 'slechts' of 'alleen'. Dan zou 

er hier dus staan dat enkel als Obama en 

zijn commissie alleen de regels naleven, ze 

het probleem zullen onderschatten. Maar 

dat is hier niet de boodschap: Het is niet het 

streven om Obama het probleem te laten · 

onderschatten. Het gaat er hier om dat, als 

Obama en zijn commissie werkelijk iets willen 

veranderen, ze het hele probleem aan moeten 

pakken. 

Niet E 'Whereas' kan 'terwijl' of" betekenen. Het 

woord suggereert dat Obama helemaal niet 

geprezen moet worden als hij het probleem 

niet in de bredere context aanpakt, omdat hij 

het dan onderschat. De schrijver wil echter 

hier niet zeggen dat Obama niet goed bezig 

is: hij zegt alleen dat hij het probleem zal 

onderschatten als hij het niet breder aanpakt 

dan zich alleen te richten op het naleven van 

de nu geldende regels. 

11. D 

In het Bioom berg verslag van 2005 staat dat de 

farmaceutische industrie nu zes keer meer medische 

tests uitvoert dan in de jaren 80, en dat deze snelle 

uitbreiding (rapid expansion) heeft geleid tot een 

gebrek aan proefpersonen. Oftewel, het wordt 

steeds moeilijker voor medische wetenschappers om 

proefpersonen te vinden: de vraag is veel groter dan 

het aanbod. 

Niet A Het verslag geeft aan dat er meer tests 

worden uitgevoerd, maar dat het moeilijker 

is geworden om proefpersonen te krijgen. 

Het is dus niet zo dat ze nu vraag-gericht 

zijn, maar dat ze gedwongen zijn om elders 

proefpersonen te vinden als ze hun nieuwe 

medicijnen of therapieën willen blijven 

uittesten op mensen. 

Niet B Het Bioom berg verslag zegt niets over een 

voorkeursmethode met betrekking tot het 

testen van medicijnen. Het verslag zegt alleen 

dat er veel vaker klinische studies gedaan 

worden, en dat er daardoor een gebrek is 

ontstaan aan proefpersonen. 

Niet C Het verslag zegt alleen dat de farmaceutische 

industrie, doordat er een groot gebrek is aan 

proefpersonen, gebruik maakt van 'extreme 

maatregelen' (extreme measures) om nieuwe 

proefpersonen te werven, en dat deze met 

name in het kwetsbare deel van de bevolking 

worden gevonden. Er wordt niet gezegd dat 

12.A 

deze groep speciaal geschikt is; alleen dat deze 

groep het makkelijkst te overreden is omdat ze 

gevoeliger zijn voor financiële vergoedingen. 

Hiervoor moet je beide stellingen goed bestuderen: 

1 We/ 

In het onderzoek staat dat eenderde van de fase 111 

klinische proeven van de grootste farmaceutische 

bedrijven wordt uitgevoerd in het buitenland, en 

dat meer dan de helft van alle klinische proeven op 

plekken in het buitenland wordt uitgevoerd. Het zegt 

tevens dat er een stijging van 15% is met betrekking tot 

het aantal onderzoekers van dergelijke proeven in het 

buitenland, terwijl er een afname is van binnenlandse 

onderzoekers. Dat zou erop wijzen dat er steeds meer 

medicijnproeven in het buitenland worden uitgevoerd. 

Deze bewering is dus waar: de Amerikaanse 

farmaceutische industrie voert steeds meer testen 

buiten de VS uit. 

2 Niet 

Het onderzoek stelt niet dat ontwikkelingslanden meer 

behoefte hebben aan controlerende organen voor deze 

proeven dan de VS; het onderzoek constateert alleen 

dat deze ontwikkeling ook problematische situaties kan 

veroorzaken waarbij misbruik wordt gemaakt van de 

proefpersonen. Er is echter geen grotere behoefte aan 

controle dan in de VS, maar een onderzoeksorgaan dat 

de procedures controleert, zou wel welkom zijn. 

Oftewel, 1 klopt, 2 klopt niet: antwoord A is correct. 

13.A 

In alinea 10 gaat het over de derde kwetsbare groep 

die door de farmaceutische industrie wordt gebruikt 

voor hun proeven: gevangenen. De schrijver zegt 

hier dat de nieuwe versoepelde regels tot gevolg 

zouden kunnen hebben dat farmaceutische bedrijven 

makkelijker gebruik kunnen maken van gevangenen 

voor het testen van hun nieuwe medicijnen. Hij vindt 

dat een zorgwekkende ontwikkeling. 

Niet B Er staat nergens dat de gevangenen meer 

verlof (leave) krijgen als ze meedoen aan 

medische proeven: er staat alleen dat nieuwe 

regelgeving zou kunnen betekenen dat 

de farmaceutische industrie weer gebruik 

mag gaan maken van gevangenen om hun 

medicijnen te testen. 

Niet C De schrijver vindt het een kwalijke zaak dat 

de farmaceutische industrie weer toegang 

krijgt tot een andere kwetsbare groep in de 

samenleving: gevangenen. Hij vindt dat dit niet 

zou moeten kunnen: niet omdat een testgroep 

bestaande uit gevangenen niet betrouwbaar 

zou zijn, maar omdat hij het ethisch niet 

verantwoord vindt. 



Niet D Er wordt nergens gezegd wat er voor de 

gevangenen tegenover staat; de schrijver vindt 

echter überhaupt het gebruik van gevangenen 

niet verantwoord. 

14.D 

Deze zin verwijst terug naar de zin ervoor: dat Obama's 

ingrijpen verder moet gaan dan alleen zijn bio-ethiek 

commissie aan het werk zetten om te controleren of 

de regels gehandhaafd worden. De schrijver stelt dat 

er ook naar de regels zelf gekeken moet worden, en 

men zich moet gaan afvragen of het gebruik van de 

zwakkeren in de samenleving voor dit soort proeven 

überhaupt verantwoord is. Daarom is 'rather' (beter 

nog) hier het beste woord. 

Niet A As a result (als gevolg daarvan) suggereert dat 

het bestuderen van de dieperliggende vraag 

een automatisch gevolg is van het controleren 

van de regels. Dat is echter niet het geval: de 

schrijver wil juist dat Obama verder gaat dan 

alleen de regels controleren, en kijkt naar hoe 

ethisch die regels nou eigenlijk zijn. 

Niet B Likewise (op dezelfde manier) suggereert 

dat het bestuderen van de dieperliggende 

vraag automatisch gaat plaatsvinden als 

de regels worden gecontroleerd. Dit is niet 

wat de schrijver zegt: hij denkt juist dat het 

bestuderen van de ethiek van de huidige 

regelgeving een verdergaande maatregel is 

dan de stap die Obama al heeft genomen. 

Niet C Nevertheless (desalniettemin) wordt gebruikt 

als er eerder een reden werd gegeven waarom 

iets wel of niet gedaan zou moeten worden, 

wat in de zin die volgt ontkent of ontkracht 

wordt. Dat is hier niet het geval. 

Tekst 5 
Britain's Brussels Syndrome 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over 'het Brussel syndroom van Groot

Brittannië'. Het zal dus waarschijnlijk iets te maken 

hebben met de EU - Brussel staat vaak symbool voor 

de EU, net zoals The White House symbool staat voor 

de Amerikaanse regering en Downing Street voor de 

Britse regering. 

Als je het artikel vluchtig leest, kom je erachter dat de 

aanleiding van deze tekst de eeuwige klaagzang van 

kranten als de Daily Mail over de inmenging van de EU 

in Britse zaken is. De schrijver lijkt het daar niet mee 

eens te zijn; hij is pro-EU waar de Daily Mail duidelijk 

voor een Brexit is. [Onderaan het artikel kun je zien dat 

het uit 2013 is - dus ver voor de Brexit en het Brexit 

referendum.] 

In dit artikel geeft de schrijver zijn mening over de 

kritiek op de EU. 

Inhoud per alinea 

1 Hierin stelt de schrijver dat de algemene teneur 

(tenet: basisprincipe) van de Daily Mail is dat 

Groot-Brittannië niet meer is wat het was en dat 

het veel beter af zou zijn zonder allerlei groene 

obsessies en vooral de EU. 

2 Hij stelt hier dat dat principe aanslaat: de Daily 

Mail is de beste slechte krant ter wereld, aangezien 

het aan alle Britse chauvinistische (=denken dat je 

eigen land superieur is) ideeën voldoet. 

3 In deze alinea wordt het Brussel syndroom 

uitgelegd: de Daily Mail wil dat Groot-Brittannië 

uit de EU stapt omdat ze vindt dat Europa 

Groot-Brittannië teveel regels oplegt ('plans to 

regulate everything'). De schrijver zegt dat Groot

Brittannië een land is waar de mening van 'the 

mass circulation tabloids' (de pulpkranten zoals 

Daily Mail en The Sun) veel politieke invloed heeft 

(weighs heavy) 

4 In deze alinea worden de problematische kanten 

van de EU uit de doeken gedaan: dat het geleid 

wordt door een land dat problemen heeft met 

zijn dominante status (Duitsland), dat Frankrijk 

er deel van uitmaakt, een land dat ellende lijkt 

te verafgoden (has turned malaise into a fetish) 

en de zuidelijke landen zitten in de economische 

problemen, terwijl de EU burgers het gevoel 

hebben niet gehoord te worden en teveel betutteld 

(patronised) te worden. 

5 Verder is de EU een verdeelde (divided) groep, 

waarvan sommige landen wel en andere niet 

aan de Euro meedoen en met voornamelijk oude 

successen (2Q1h century). 

6 Dit verklaart volgens de schrijver echter niet de 

afkeer (revulsion) van de EU van de Daily Mail. 

7 De schrijver verwijst hier naar een mogelijk plan om 

voortaan de EU vlag op Britse geboortebewijzen te 

stempelen: dit veroorzaakte veel verontwaardiging 

bij de krant. 

8 De schrijver zegt hier dat het onzin is om te 

denken dat de EU Groot-Brittannië zal verstikken 

(smother): Groot-Brittannië heeft de EU nodig en 

omgekeerd (vice versa). Hij somt verschillende 

redenen op waarom Groot-Brittannië de EU nodig 

heeft: voor de export, voor de banen (millions of 



jobs are tied to it - zijn ermee verbonden), het 

maakt dat buitenlandse investeerders voor Groot

Brittannië kiezen etcetera. 

9 Daarnaast zijn er veel Britten die in Europa met 

pensioen gaan (retire), en Europeanen die in 

Groot-Brittannië werken en zo de Britse economie 

draaiende houden (making the British economy 

tick). 

10 Nigel Fa rage (de leider van de thriving (bloeiende) 

UKIP partij) is het daar niet mee eens: hij stelt dat 

de invloed van de EU veel erger is dan de Daily Mail 

beschrijft, dat het de Conservatieve Partij heeft 

kapot gemaakt en dat Groot-Brittannië niet in de 

EU past. 

11 Fa rage stelt dat 'niemand' de EU wil. 

12 Hierin zegt de schrijver dat we zullen zien wat men 

wil als het referendum geweest is. 

13 Hier zegt de schrijver dat er steeds meer (to 

multiply: vermenigvuldigen) Britse vlaggen (Union 

Jacks) wapperen in Groot-Brittannië maar dat 

Groot-Brittannië zelf steeds Europeser wordt. 

14 Hier stelt de schrijver dat de Daily Mail geen hekel 

heeft aan de EU, maar aan dit Groot-Brittannië zelf. 

Hij zegt ook dat het land zichzelf schade toe kan 

brengen door uit de EU te stappen, en dat als dat 

gebeurt, hij ook van plan is om uit Groot-Brittannië 

te stappen (oftewel, het land te verlaten). 

Uitwerking van de vragen 

15.D 

De schrijver zegt dat de Daily Mail zich specialiseert in 

het benadrukken van hoe Groot-Brittannië niet meer 

is wat het was en dat het een chauvinistische krant is 

die vooral lijkt te schrijven over seks, schandalen en 

waarom de EU slecht is - en in die zin dus inderdaad 

oppervlakkig (shallow) te noemen is. 

Niet A De schrijver suggereert nergens dat de Daily 

Mail ooit accuraat en onpartijdig (impartial) 

is geweest: er staat in de eerste alinea alleen 

dat Groot-Brittannië niet meer is wat het was, 

volgens deze krant. Hij zegt dus niet dat de 

krant niet meer is wat het was. 

Niet B De schrijver suggereert juist dat de krant 

heel veel schrijft over de EU, maar dan vooral 

over hoe de EU en zijn bureaucraten zich veel 

te veel met Groot-Brittannië bemoeien (to 

meddle: inmengen; bemoeien). 

Niet C De schrijver zegt niet dat de krant alleen maar 

de lagere klasse bedient: alleen dat het zeer 

16.A 

veel Britse chauvinisten aan lijkt te spreken. 

Over de economische achtergrond van hun 

lezers wordt niet gesproken. 

In alinea 3 constateert de schrijver dat de mening die 

verspreid wordt door de mass circulation tabloids 

(roddelpers) in Groot-Brittannië heel veel invloed lijkt 

te hebben. De twee grootste kranten (the Sun en The 

Daily Mail) hebben een groot lezerspubliek en hun 

mening over de EU lijkt veel Britten aan te spreken. 

Niet B De schrijver zegt niet dat het populisme van 

de kranten ook steeds populairder wordt in 

de Britse politiek, maar dat de Britse politiek 

tegenwoordig vaak de oren laat hangen naar 

de meningen van de roddelpers, omdat die 

zo'n groot lezerspubliek heeft. 

Niet C Dit is het idee dat door de kranten wordt 

verspreid, niet het idee dat door de schrijver 

wordt gedragen of wat hij graag uit wil dragen. 

Niet D De schrijver zegt hier dat de Daily Mail en The 

Sun vinden dat de EU op een communistische 

wijze beleid op wil leggen aan Groot

Brittannië: hij zegt dat ze doen alsof de EU een 

'Soviet Union-lite' is (=een lichte vorm van de 

Soviet-Unie, waarbij de staat (=Brussel) dus 

bepaalt wat er moet gebeuren) 

17.D 

In deze alinea geeft de schrijver aan dat de kranten 

ergens wel een punt hebben: het is inderdaad waar 

(true) dat het lastig is om de EU goed te presenteren 

deze dagen. De EU wordt gedomineerd door een land 

dat niet wil overheersen (Duitsland), Frankrijk maakt 

er deel vanuit en de zuidelijke landen zitten allemaal in 

een economische crisis, zegt hij, terwijl de EU burgers 

het gevoel hebben niet gehoord te worden en vinden 

dat ze teveel opgelegd krijgen. 

Niet A Het gaat er hier niet om dat de EU door 

toedoen van (consequently: als gevolg van) 

de tabloids moeilijk goed te presenteren is 

(a tough sell - iets dat lastig te verkopen is; 

iets dat moeilijk aantrekkelijk te maken is), 

maar dat de EU door zijn eigen samenstelling 

niet makkelijk populair te maken is: er zitten 

teveel landen bij met wie de Britten een 

probleem hebben of die op een andere manier 

problemen hebben. 

Niet B lncomprehensibly (onbegrijpelijk) suggereert 

dat de schrijver niet begrijpt waarom het zo 

moeilijk is voor de Britten om van de EU te 

houden. De boodschap van deze alinea is 

echter dat het volledig begrijpelijk is dat veel 

Britten niets met de EU hebben. 

Niet C Nevertheless (desondanks) suggereert dat 

de EU, ondanks wat er eerder werd gezegd, 

moeilijk aantrekkelijk te maken is. De eerdere 



alinea's stellen echter juist dat veel Britten 

sowieso al niks met de EU hebben. 

Niet E Je gebruikt ultimately (uiteindelijk) om het 

belangrijkste feit van een situatie weer te 

geven. Wat de schrijver hier echter wil zeggen, 

is dat het ook zonder het chauvinisme en 

geweeklaag van de Britse tabloidpers moeilijk 

is om objectief een positief beeld te schetsen 

van de EU, omdat er zoveel elementen in 

zitten die nou eenmaal niet goed liggen bij het 

Britse publiek - en veel andere EU burgers. 

18. C 

In alinea 4 kun je lezen waarom het lastig is om de 

EU goed te presenteren en waarom veel EU burgers 

niet blij zijn met de EU. In alinea 5 wordt duidelijk 

gemaakt dat de EU een verdeelde groep landen is, met 

landen binnen en buiten de Eurozone en verschillende 

ideeën over een federale (=de individuele landen 

overstijgende) aanpak. 

In antwoord c wordt gezegd dat Groot-Brittannië niet 

blij is met een dergelijke gecentraliseerde, federale 

aanpak, maar dat ze meer nationale autonomie willen 

houden. 

Niet A Er wordt hier niet gesproken over 

financiële programma's om de economisch 

zwakkere landen te helpen, maar om een 

gecentraliseerde aanpak om de Euro in 

stand te houden. Groot-Brittannië is geen 

voorstander van zo'n gecentraliseerde aanpak. 

Niet B Er wordt hier niet gezegd dat de EU probeert 

om zowel de Eurolanden als de niet

Eurolanden in de EU te bedienen, maar juist 

dat de EU gecentraliseerder is geworden om 

zo de Euro in stand te kunnen houden: behoud 

van de munt maakte 'a federalising push' (een 

duw door een gecentraliseerde EU overheid) 

noodzakelijk. 

Niet D Er wordt hier niet gezegd dat Groot-Brittannië 

is of werd gedwongen de Euro aan te nemen, 

noch dat Groot-Brittannië heeft gezegd dat 

19.D 

ze uit de EU zullen stappen als ze de pond 

moeten inruilen voor de Euro. 

De schrijver beschrijft in alinea 6 en 7 de ophef 

over een mogelijk plan (en benadrukt daarbij dat 

het alleen om een mogelijk plan gaat, niet om een 

Europees bevel) om voortaan de EU vlag op Britse 

geboortebewijzen te drukken (alinea 7). De Daily Mail 

reageerde daar heftig op (alinea 6) door te suggereren 

dat mensen geboren in Groot-Brittannië geen Britse 

staatsburgers meer zouden zijn door dit voorstel. 

De schrijver maakt door dit voorbeeld aan te dragen 

duidelijk dat kranten als de Daily Mail bijdragen aan 

het anti-Europa sentiment door mogelijke voorstellen 

zwaar te overdrijven en er veel meer achter te zoeken 

dan er achter zit: het gaat om een plan om een vlag 

te drukken op geboortebewijzen, niet om alle Britse 

staatsburgers hun nationaliteit af te nemen. 

Niet A De schrijver wil de Britse positie in de EU hier 

niet ter discussie stellen, maar de onterechte 

afkeer die kranten als de Daily Mail hebben 

van de EU. Hij zegt niet of het goed of slecht 

zou zijn als Groot-Brittannië opging in de EU; 

hij probeert hier duidelijk te maken dat de 

Britse tabloidbladen sterk overdrijven als het 

gaat om berichtgeving over nieuwe wetten of 

plannen: van een plan om de Europese vlag op 

geboortebewijzen te drukken wordt gemaakt 

dat Britten geen Britten meer mogen zijn. 

Niet B De schrijver stelt niet dat bureaucratie (red 

tape; bureaucracy) het probleem is, maar 

dat de manier waarop de Britse roddelpers 

omgaat met Europese voorstellen wel 

problematisch is: deze kranten overdrijven de 

inhoud van voorstellen om zo de Britse afkeer 

van de EU te voeden. 

Niet C De schrijver zegt inderdaad dat hij Stephen 

Glover, de schrijver van het artikel, kent, maar 

het is niet zijn belangrijkste doel hier om 

hem aan de schandpaal te nagelen. Hij maakt 

duidelijk dat de schrijver in het verleden een 

redelijke en vriendelijke gast (reasonable, 

affable chap) was, maar dat hij blijkbaar nu 

ook meegaat in de angst voor Europa. Het 

doel van deze alinea's is echter niet om iets 

te zeggen over zijn vroegere medestudent, 

maar om duidelijk te maken dat ook voorheen 

redelijke mensen de angst voor de EU aan. 

kunnen wakkeren. 

20. Britain, a ". (par. 8) 

of 

Dame Helen/ 'Anyone who ".'(par. 9) 

Het gaat er in deze alinea's om dat de EU en Groot

Brittannië elkaar nodig hebben. Dat een Brexit, 

volgens de schrijver, zal betekenen dat veel bedrijven 

en investeerders uit Groot-Brittannië wegtrekken en 

veel Britse burgers in de EU en EU burgers in Groot

Brittannië in de problemen zullen komen. Je moet dus 

een citaat kiezen dat dat duidelijk maakt. 

21. c 

Hier beschrijft de schrijver wat er momenteel gebeurt 

in Groot-Brittannië; meanwhile (ondertussen) is dus de 

meest logische optie. 

Niet A je gebruikt furthermore (tevens; bovendien) 

om extra argumenten toe te voegen. Dat 

is hier niet het geval: de schrijver beschrijf 

hier alleen wat er nu gebeurt in zijn Groot

Brittannië, waar Cameron net heeft besloten 

tot een referendum over het wel of geen lid 

blijven van de EU. 



Niet B lndeed gebruik je om extra informatie toe te 

voegen die iets dat je al eerder hebt gezegd 

versterkt of verder uitlegt. Dat is hier niet het 

geval: de schrijver wil alleen maar schetsen 

hoe het er in Groot-Brittannië op dit moment 

uitziet. 

Niet D Nevertheless (desalniettemin) gebruik je als je 

een argument gaat geven dat iets wat eerder 

gezegd is ontkracht. Dat is hier niet het geval: 

de schrijver wil hier alleen schetsen hoe het 

Groot-Brittannië van nu eruit ziet. 

Niet E Thus (zodoende) gebruik je als er een 

oorzakelijk verband zit tussen wat er eerder 

is gezegd en wat er volgt. Dat is hier niet 

het geval: er is hier net gesproken over een 

gepland referendum, en in de alinea die volgt 

wordt geschetst hoe het Groot-Brittannië van 

nu eruit ziet. Daar zit geen direct verband 

tussen. 

22. A nation that never looked sa European /Sa European 

(par. 13} 

De Daily Mail ageert tegen het feit dat Groot

Brittannië niet meer is zoals het Groot-Brittannië 

van vroeger - dat er teveel buitenlanders zijn, EU 

burgers die er werken. Al wordt er in de eerste alinea 

vooral gesuggereerd dat de Daily Mail genoeg heeft 

van allerlei 'groene' maatregelen die de voormalige 

'grootsheid' van Groot-Brittannië in de weg zouden 

staan. Maar als je je alleen richt op alinea's 10-14 

zoals de opdracht was, is dit de zinsnede die het best 

duidelijk maakt wat de Daily Mail niet fijn vindt aan 

het huidige Groot-Brittannië: dat het te Europees is. 

23.D 

De successen van de EU (dat de EU heeft bijgedragen 

aan vrede in Europa) worden in deze zin beschreven als 

een vroeger succes, in de 21'1• eeuw is daar nog niets 

aan toegevoegd .. 

Niet A Dit bedoelt de schrijver niet ironisch, maar 

serieus: 'the best' betekent hier 'the most 

successful': de schrijver wil hier duidelijk 

maken dat de Daily Mail erg goed is in een 

slechte krant zijn. 
Niet B Ook dit is serieus bedoeld: veel mensen in 

Groot-Brittannië (en elders in de EU) hebben 

serieus het gevoel dat de EU alles voor ze 
beslist. 

Niet C Dit is volgens de schrijver ook een realiteit, 

of in ieder geval is de perceptie ervan reëel: 

veel zuidelijke EU landen bevinden zich in 
economische problemen, en mede daarom 

is het moeilijk om de EU te promoten bij 

landen die zich niet in te woelig economisch 

vaarwater bevinden. 
Niet E Michael Farage bedoelt dit niet ironisch: 

hij vindt duidelijk echt dat Groot-Brittannië 

geen plaats heeft in de EU en dat het Britse 

lidmaatschap van de EU schade toebrengt aan 

het land. 

Tekst 6 
The nanny state 

Oriëntatie vooraf 

De titel van dit artikel, the nanny state, verwijst naar 

Groot-Brittannië. Sommige mensen vinden dat Groot

Brittannië een 'nanny state' is geworden: een land 

waarvan de regering zich opstelt als een nanny, een 

kinderjuf, tegenover zijn burgers en hen vertelt wat ze 

wel en niet mogen doen, eten en drinken. Het verwijst 

naar grote staatsinmenging in de zaken van burgers en 

lokale overheden, in contrast met een meer liberale 
aanpak waarbij er meer eigen verantwoordelijkheid 

(en dus ook minder zorg en verzorging van de staat) ligt 

bij de burgers. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, zie je dat het 
hier inderdaad gaat om een product van die 'nanny 

state' maar dat het ook over een soort van nanny -

kindermeisje - gaat: het gaat hier om gezinsvoogden, 

of gezinshulpen, die arme gezinnen of gezinnen 
met opvoedingsproblemen bijstaan en helpen met 

het opvoeden van hun kinderen, zodat deze niet in 

pleeggezinnen terecht komen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea wordt de werkdag van ene 

Jackie Baptiste beschreven: ze gaat 's morgens naar 

een council house (ongeveer: sociale huurwoning) 

om ervoor te zorgen dat iemands kinderen naar 

school gaan. Ze geeft opvoedadvies, gaat mee naar 

ouderavonden, het spreekuur bij de dokter en 

praatgroepen voor alcoholisme of huiselijk geweld 

(domestic violence) samen met haar volwassen 

beschermelingen (charges). Haar werk maakt deel 

uit van het Westminster council's Family Recovery 

Programme, een opvallend (remarkable) product 

van politieke overeenstemming (consensus). 

2 Hierin wordt de historische context geschetst: er 

wordt gezegd dat de regering zich al sinds tijden 

bemoeit met arme families. Vroeger werden 

kinderen van hun ouders gescheiden, zoals het 

verhaal van Charlie Chaplin illustreert; sinds 1940 

is dat niet meer gebruikelijk. Er zijn nu zo'n 66.000 

kinderen in pleegzorg, waarvan het merendeel 
van het ene korte-duurpleeggezin naar het andere 

gezin wordt verplaatst. 



3 De staat is echter een 'werkschuwe, waardeloze 

ouder' (a deadbeat, feckless parent), stelt het 

artikel: kinderen die in pleegzorg zijn geweest, 

komen vaker in het criminele circuit terecht en 

hun kinderen worden uiteindelijk vaak ook uit huis 

geplaatst, ook al wordt er veel geld in geïnvesteerd. 

Het Family Recovery Programme met een nanny 

die families bij elkaar houdt wordt daarom als een 

beter alternatief gezien. 

4 Ouders die het risico lopen dat hun kinderen uit 

huis geplaatst worden of dat ze hun vrijheid of 

huis verliezen, krijgen nu de keus om mee te doen 

aan het programma. De meesten die daarvoor 

in aanmerking komen (eligible: in aanmerking 

komend voor) doen mee. De families tekenen 

een contract; als ze de regels van het contract 

verbreken, grijpt de lokale overheid (council) 

alsnog in. 

5 Het programma is een succes volgens Ms Bishopp 

omdat het contract hen duidelijkheid biedt, en 

doordat ze nog maar te maken hebben met één 

contactpersoon namens de lokale overheid. De 

goede resultaten hebben geleid tot een landelijk 

Troubled Families Programme. 

6 Dit duidt op een interessante situatie in de Britse 

politiek. De Labour Party schildert de Conservatieve 

Partij vaak af als harteloos, met als enige doel 

te bezuinigen (to cut) op sociale voorzieningen, 

terwijl de Conservatieven de Labour Party verwijten 

(to retort: terugwerpen; scherp antwoorden) dat 

ze de armen voor eeuwig van aalmoezen (state 

benefits: uitkering) willen laten leven; nu werken 

de beide partijen samen. 

7 De reden voor deze gezamenlijke steun wordt 

in deze alinea uitgelegd: De Conservatieven 

(Tories) steunen het initiatief omdat het de 

traditionele familie bij elkaar houdt en dat is voor 

hen belangrijker (to trump) dan het verwijt van 

staatsbemoeienis. Bovendien leert het programma 

mensen om eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Uitwerking van de vragen 

24.B 

In de eerste alinea wordt een initiatief beschreven dat 

families in moeilijkheden moet helpen. Het schetst 

de werkdag van een sociaal werker die geen kinderen 

uit huis plaatst, maar ervoor zorgt dat ze thuis blijven 

wonen - maar dat ze wel naar school gaan en hun 

ouders hen op een goede manier opvoeden. 

Niet A Het gaat hier niet over ouderschap, maar 

over hoe de staat ouders die het niet alleen 

aankunnen, helpt met behulp van het Family 

Recovery Programme. 

Niet C Het gaat hier niet om de vijandige (hostile) 

situaties waarin sommige sociaal werkers zich 

soms bevinden: het gaat er hier om dat er een 

nieuw initiatief is waarbij probleemgezinnen 

geholpen worden zonder dat de kinderen uit 

huis geplaatst hoeven te worden. De schrijver 

ontkent niet dat er soms vijandig op de sociaal 

werker wordt gereageerd, maar dat is niet 

het punt hier: het gaat er hier om om een 

gemiddelde dag te beschrijven, zodat de lezer 

weet wat Jackie Baptiste zoal doet gedurende 

haar werkdag voor het Family Recovery 

Programme. 

Niet D Er wordt hier niet gezegd dat mensen afkerend 

tegenover sociaal werkers zoals Jackie Baptiste 

staan; er wordt alleen gezegd dat ze niet altijd 

vriendelijk wordt ontvangen, maar dat dat 

blijkbaar onderdeel is van haar werk. 

25. c 

Het verhaal over Charlie Chaplin dient als illustratie van 

de eerste zin van de tweede alinea: The state has long 

meddled with poor families - de overheid bemoeit zich 

al lange tijd met arme families. Het verhaal van Charlie 

Chaplin laat zien dat kinderen van probleemgezinnen 

vroeger gescheiden werden van hun ouders, maar later 

wordt duidelijk gemaakt dat dat nu zo min mogelijk 

gedaan wordt. 

Niet A Het gaat er hier niet om of de jeugdzorg een 

slechte naam heeft of niet: de schrijver wil 

hier gewoon een historische context schetsen, 

zodat de lezer leert hoe men vroeger omging 

met probleemgezinnen. 

Niet B De situatie van Charlie Chaplin en die van 

pleegzorgkinderen tegenwoordig is geheel 

anders, en dat maakt de schrijver ook 

duidelijk: tegenwoordig worden kinderen 

niet meer zonder meer gescheiden van hun 

ouders, alleen in extreme gevallen. 

Niet D De schrijver geeft het verhaal van 

Charlie Chaplin omdat die naam mensen 

aanspreekt. Hij gebruikt het echter niet 

als een vergoelijking, ter illustratie dat ook 

jeugdzorgkinderen succesvol kunnen worden. 

Het gaat er hier niet om of jeugdzorgkinderen 

succesvol kunnen worden; het gaat hier om 

hoe jeugd- en pleegzorg geregeld is. 

26. kinderen blijven thuis wonen (met behulp van een 

nanny/gezinsvoogd /onder begeleiding) 

of 

Gezinnen blijven bij elkaar (na het tekenen van een 

contract) 

Het initiatief zorgt ervoor dat kinderen die normaliter 

uit huis geplaatst zouden worden, toch thuis kunnen 



blijven: maar dat zij, en hun ouders, de begeleiding 

krijgen die ze nodig hebben zodat ze hun problemen 

op kunnen lossen. Het initiatief is uitgelegd in de 

eerste alinea en in de laatste regel van de derde alinea, 

maar ook in de vierde alinea. 

27. - (het hebben van) een contactpersoon 

het afsluiten/tekenen van een contract 

Het gaat hier ten eerste om het contract, dat mensen 

duidelijkheid geeft en het helder maakt wat voor 

sancties er staan op het verbreken van het contract, 

en ten tweede om de contactpersoon: het hebben van 

één contactpersoon in plaats van bezoekjes krijgen 

van 21 verschillende instanties is een stuk minder 

verwarrend voor toch al kwetsbare mensen. 

28.C 

In alinea 6 en 7 wordt duidelijk gemaakt dat het project 

de steun heeft van zowel de Conservatieven (Tories, 

Conservatives) als Labour. Dat staat ook al in de 

laatste regel van alinea 1: 'the product of a remarkable 

politica! consensus'. Oftewel, de ontbrekende woorden 

moeten duidelijk maken dat het initiatief door 

beide partijen wordt gedragen: door Labour omdat 

het sociale voorzieningen voor de zwaksten in de 

samenleving biedt, en voor de Conservatives omdat 

het het gezin bij elkaar houdt en mensen zelfstandig 

leert worden. De woorden 'carne to similar conclusions 

about the way' ('komen tot dezelfde conclusies over de 

manier') doet dat. 

Niet A De twee partijen nemen juist geen 

tegenstrijdige posities in: ze zijn het juist 

met elkaar eens dat het initiatief zou kunnen 

werken en steun verdient. 

Niet B De twee partijen hoefden niet overgehaald 

(to prevail) te worden, of er is in ieder geval 

niets wat dat suggereert. Misschien dat de 

Conservatives wat overtuiging nodig hadden 

aangezien staatsbemoeienis op zich niet 

bij hen past, maar uiteindelijk woog het 

argument van familiehereniging en eigen 

verantwoordelijkheid zwaarder dan die 

staatsbemoeienis. Labour zou in principe 

helemaal geen overtuiging nodig moeten 

hebben, aangezien dit soort programma's 

precies bij hen zou moeten passen: hulp 

.bieden aan de zwaksten in de samenleving. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat de beide 

politieke partijen onwillig (reluctantly) 

meededen. 

Niet E Het gaat hier om het hele initiatief dat 

ondersteund wordt, niet alleen de 'nannies' 

die aangespoord moesten worden om de 

armen te helpen. 

29.D 

De laatste regel is een beetje spottend of als grapje 

(tongue in cheek) bedoeld. De twee partijen hebben 

natuurlijk niet direct 'steun' gegeven aan het helpen 

opruimen van een sociale huurwoning: het is gewoon 

onderdeel van het werk van de sociaal werker. 

Niet A De schrijver wil hier niet kritisch zijn, maar 

juist met een soort grapje eindigen: duidelijk 

maken dat het project, dat de goedkeuring 

heeft van beide politieke tegenstanders en 

zelfs de Conservatieven dus een voorstander 

laat zijn van staatsbemoeienis, ook een heel 

erg praktische kant heeft: het opruimen van 

een flat. 

Niet B In een zekere zin is het een heel praktische 

opmerking, maar het is hier vooral bedoeld 

als vrolijke noot, om iedereen weer even 

met beide benen op de grond te zetten na 

de alinea's over hoe het initiatief ook een 

overeenkomst tussen Labour en de Tories 

betekende. 

Niet C De schrijver vermeldt het gedeelte over 'cross

party support' niet omdat er ooit twijfel over 

bestond dat Ms Baptiste haar werk mocht 

doen: het is gewoon bedoeld als een soort 

grapje. 

Tekst 7 

We Need to Talk About Kevin 

Oriëntatie vooraf 

In de eerste schuin gedrukte regel kun je lezen dat deze 

tekst het eerste hoofdstuk is van het boek 'We Need 

to Talk About Kevin' van Lionel Shriver. Misschien heb 

je al van het boek (of de verfilming) gehoord - dat zou 

het makkelijker maken om het verhaal te volgen. Als je 

dat niet weet, is de tekst ook prima te doen natuurlijk, 

maar enige voorkennis kan altijd helpen. 

In het boek vertelt een moeder het verhaal van haar 

zoon door middel van brieven aan haar ex-man. Hun 

tienerzoon, zo wordt na verloop van tijd duidelijk, is de 

dader van een fictieve moordpartij in een school in de 

trant van Columbine. 

Nogmaals, deze informatie heb je niet nodig om de 

vragen te beantwoorden; ze helpen je alleen de tekst 

sneller in perspectief te zetten. Deze voorkennis kan 

je overigens ook tegenwerken, omdat je dan al kennis 

erbij kan halen die niet in de tekst staat. 

Inhoud per alinea 

1 De briefschrijfster richt haar brief aan Franklin, 

en zegt dat ze niet zo goed weet waarom 'een 



onbetekenend {trifling) incident' haar ertoe 

aanzette om hem te schrijven. Maar, zegt ze, 

sinds hun scheiding {separation - het uit elkaar 

zijn) mist ze het uitwisselen van kleine anekdotes 

bij het thuiskomen. Ze beschrijft hoe ze vroeger 

thuiskwam met haar boodschappentassen, en 

hoe hij dan, ook al was het bijna etenstijd, een 

boterham met pindakaas aan het smeren {to 

slather - volsmeren, ruim bedekken) was, en dat zij 

dan aan hem vertelde wat ze had meegemaakt. 

2 Ze schrijft dat haar verhalen voorheen {in the 

early days) exotischer waren, maar dat niemand 

die eigenlijk wilde horen: ook degene aan wie 

ze schrijft, zegt ze, gaf eigenlijk de voorkeur aan 

verhalen die zich dichter bij huis afspeelden. Net 

als haar buitenlandse souvenirs, die ze omschrijft 

als vooral mooie verpakkingen met weinig inhoud, 

en ze denkt dat hij daarom deze anekdote over een 

bezoekje aan de plaatselijke supermarkt {plain old 

New York State - het goede oude New York State) 

meer zal waarderen. 

3 Ze zegt dat ze eindelijk aan het leren is wat Franklin 

altijd al zei: dat haar eigen land net zo exotisch en 

zelfs gevaarlijk {perilous) is als Algerije. Ze zeg dat 

ze bij het zuivelschap {dairy aisle - het gangpad 

met de zuivel) stond. 

4 Ze zegt dat ze het nog steeds moeilijk vindt om zich 

buiten, te midden van de mensen te wagen {to 

venture) omdat de mensen 'het' nog niet vergeten 

zijn. Ze moet zichzelf dus wapenen {I have to steel 

myself) als haar voorraden (provisions) opraken. 

Voor de lokale 7-Eleven [kleine buurtsupermarkt] 

is de nieuwigheid er wel af {my novelty has 

worn off), maar de plaatselijke grote supermarkt, 

de Grand Union, blijft een probleem (to run the 

gauntlet - spitsroeden lopen; een lastige uitdaging 

aangaan waarbij veel mensen je bekritiseren). 

5 Ze voelt zich altijd furtive {heimelijk; stiekem) als 

ze daar rond loopt: alsof ze iets doet wat niet mag. 

Om dat te compenseren loopt ze zo recht mogelijk 

{a ramrod posture - een kaarsrecht postuur), met 

opgeheven hoofd. Ze merkt dat dat effect heeft - ze 

voelt zich dan een klein beetje {a small measure) 

minder opgelaten {mortified) 

6 Ze beschrijft dan een vrouw die, net als zij, voor het 

zuivelschap staat. De vrouw ziet er blijkbaar wat 

onverzorgd uit: de kleding is oud en verwassen; 

haar permanent is uitgegroeid en de haarwortels 

zijn grijs {white at the roots for a good inch) en 

ze is dik {double chin - dubbele kin; heavy hips -

brede heupen) en uitgezakt. · 

7 Ze zegt dat Franklin haar nooit zou herkennen 

omdat ze ooit slank {svelte), welgevormd en 

piekfijn verzorgd was. Ze zegt dat het misschien 

romantischer is om iemand die een naaste 

verloren heeft {bereaved) te omschrijven als 

'mager' {gaunt), maar dat je waarschijnlijk net 

zo goed kunt rouwen met chocola {en dus dik 

worden). Daarna komt de schrijfster met nog 

een reden waarom deze vrouw niet enorm is 

afgevallen tijdens de rouwperiode: ze zegt dat er 

veel vrouwen zijn die niet zozeer hun figuur willen 

behouden om hun echtgenoot {spouse) een lol te 

doen, maar om niet teveel in het niet te vallen bij 

{to keep up with) hun dochter - en 'thanks to us, 

she lacks that incentive' - dankzij ons heeft ze die 

stimulans niet meer. Blijkbaar is de vrouw dus haar 

dochter verloren, door toedoen van de schrijfster 

en Franklin. 

8 Hier leren we dat de vrouw Mary Woolford heet, 

en dat de schrijfster het niet aankon om met 

haar geconfronteerd te worden: ze deinsde terug 

{reeled). Daarna deed ze alsof ze een klant was die 

plots had bedacht dat ze iets in een ander gangpad 

{aisle) vergeten was, en haastte {to scuttle - met 

kleine stapjes wegsnellen) zich weg, haar wagentje 

achterlatend. 

9 Ze zegt dat ze dit had moeten zien aankomen 

en dat ze dat meestal ook doet, maar dat ze dat 

niet altijd voor elke kleine boodschap zo kan 

voorbereiden. En ze realiseerde zich ook dat de 

vrouw, Mary Woolford, haar geen kwaad meer 

zou kunnen doen. We leren hier ook dat Woolford 

de schrijfster al eens voor het gerecht gedaagd 

heeft {she's taken me to court). Desalniettemin 

kon ze het niet aan meteen terug te keren, en was 

de enige reden dat ze niet meteen de supermarkt 

uitliep het feit dat ze haar geborduurde tas met 

haar potremonnee nog in het wagentje had liggen. 

Uiteindelijk durfde ze terug te sluipen voor de tas. 

Uitwerking van de vragen 

30. Ze kwam iemand/Mary Woolford bij het zuivelschap 

in de supermarkt tegen en had haar liever niet willen 

zien. Het 'trifling incident' wordt in alinea's 4 tot 9 

beschreven en het'betreft het zien van een vrouw, 

Mary Woolford, in de lokale supermarkt. Op zich is 

de ontmoeting niet eens een ontmoeting en geen 

grote gebeurtenis, maar het is duidelijk dat het zien 

van Mary een heel grote invloed had op de schrijfster, 

en dat het haar ertoe deed besluiten haar ex-man te 

schrijven. 



31. B 

De ex-man van de schrijfster heeft duidelijk niet veel 

op met haar exotische verhalen en souvenirs: 'no one 

wants to hear stories from abroad, really, and 1 could 

detect from your telltale politeness that you privately 

preferrred anecdotal trinkets from closer to home'. 

Ze zegt hier dat hij altijd meer geïnteresseerd leek in 

verhalen die minder exotisch waren maar zich gewoon 

afspeelden in hun directe omgeving. Daarom denkt ze 

nu dat het verhaal van haar ontmoeting in de lokale 

supermarkt hem wel aan zal spreken en dat hij dat 

misschien wel zal willen horen. 

Niet A Het gaat hier niet om leugens of de waarheid: 

de schrijfster loog niet toen ze de verhalen 

van haar buitenlandse reizen vertelde, maar 

ze kon altijd merken dat haar man niet 

erg geïnteresseerd was: hij hoorde liever 

verhalen die zich in hun directe leefomgeving 

afspeelden. 

Niet C Het gaat hier niet over smaak: Franklin 

maakte door zijn houding duidelijk dat hij 

een bepaalde voorkeur had, en dat hij niet de 

voorliefde van zijn vrouw voor buitenlandse 

reizen en souvenirs deelde. 

Niet D Dit is meer de mening van de schrijfster: zij 

had een voorkeur voor exotische landen en 

souvenirs, terwijl haar man juist de voorkeur 

gaf voor dingen dichter bij huis. 

Niet E Het gaat hier niet om wat mooi en niet mooi 

is, maar om exotische landen en reizen versus 

het herkenbare van thuis. 

32.1 Niet 

Ze heeft geleerd om te doen alsof ze sterk is: ze loopt 

rechtovereind en houdt haar hoofd recht, ook al voelt 

ze zich altijd furtive (heimelijk, stiekem) en gaat 

ze alleen naar buiten als het echt moet, als al haar 

boodschappen op zijn ('so 1 have to steel myself when 

provisions run low'). Ze voelt zich echter nog steeds 

mortified (heel erg beschaamd). 

2 Niet 

Mary heeft geen misbruik van haar gemaakt, maar 

'thanks to us' heeft ze geen dochter meer: daarom kon 

de schrijfster het niet aan om geconfronteerd met haar 

te worden en sloop ze zo zacht en zo snel als ze kon 

weg, haar winkelwagentje achter latend. 

3 Niet 

Ze zegt alleen dat sommige mensen misschien met 

de dood van een dierbare omgaan door niets meer 

te eten en daardoor gaunt (ingevallen) eruit gaan 

zien, maar dat Mary dik is geworden; ze suggereert 

dat sommige mensen misschien in het rouwproces 

juist meer chocola gaan eten. Ze geeft niet aan hoe zij 

ermee om zou gaan; alleen dat Mary blijkbaar meer 

is gaan eten en ook geen reden meer heeft om haar 

figuur in de gaten te houden, nu haar dochter er niet 

meer is. 

4 Wel 

Ze doet heel erg haar best om te doen alsof ze gewoon 

wat vergeten heeft in een ander gangpad: 'I rearranged 

my features into those of a shopper who had just 

remembered something in the next aisle over'. 

5 Niet 

Ze verwijt Mary Woolford niets, ook al heeft ze haar 

voor de rechter gesleept ('she's taken me to court') - ze 

kan het alleen niet aan om haar recht in de ogen te 

moeten kijken. 

Tekst 8 
Shaken, stirred and confused 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat, zoals de titel en ondertitel en de foto 

al duidelijk maken, over James Bond. Om precies te 

zijn over de 'James Bond question', wat die vraag dan 

ook mag zijn. De titel is 'shaken, stirred and confused' 

- een verwijzing naar de manier waarop James Bond 

in de films zijn martini drinkt ('shaken, not stirred' 

- 'geschud, niet geroerd'). Zonder die context zou je 

de titel vertalen als 'geschokt en verward'. Waarom 

wie precies geschokt en in de war is, ontdek je 

waarschijnlijk als je het hele artikel leest. 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat het eerste James Bond boek 

uitkwam in het jaar dat de huidige Britse koningin 

gekroond werd (coronation: kroning). Beiden 

zijn, stelt de schrijver, culturele ambassadeurs van 

'Britsheid'. Daarom is het gepast (fitting) dat in de 

meest recente James Bond film (instalment: deel 

van een reeks), Skyfall, Bond de Britse vlag (Union 

Jack) om zich heen draagt. De film is ook de meest 

openlijk (overtly) vaderlandslievende (patriotic) 

Bond film. 

2 In de film overdenkt (meditating) Bond hoe 

plichtsbesef (a sense of duty) en de liefde voor zijn 

land heeft geleid tot zijn werk als spion (licensed 

killer - moordenaar met een vergunning). Het 

wordt niet duidelijk over welk land het hier gaat: 

Schotland, dat onafhankelijkheid wil van de rest 

van Groot-Brittannië, of Groot-Brittannië: Bond is 

half-Schots, maar de film laat vooral typisch Britse 

symbolen zien. 



3 Al spelen sommige scenes zich in andere landen af, 

het leeuwendeel vindt plaats in Londen, en Bond 

associeert in de film 'land' ook met 'Engeland'. Er 

zijn echter ook veel flashbacks naar Bonds jeugd in 

landelijk (rural: van het platteland) Schotland. 

4 Bond maakt de indruk in de war (confused) te 

zijn, maar dat is niet zo vreemd, zegt de schrijver. 

De originele Bond van de lan Fleming boeken was 

ambitieus (aspirational), door en door Engels, 

had een verfijnde smaak en een onverschrokken 

dapperheid (bold courage). De Bond (post-imperia! 

- postkoloniale) die in de films (big-screen - voor 

de bioscoop) verschijnt, is deels Schots (omdat de 

eerste vertolker, Sean Connery, Schots was) en, 

alhoewel nog steeds elegant en klasseloos, ook een 

zwervend (roving) buitenbeentje. Deze weergave 

maakte hem geschikt voor het grote publiek 

(fit for a mass market), stelt een professor in de 

filmstudies. 

5 Fleming liet zich zo inspireren door Sean Connery 's 

acteerprestaties (performance) dat hij later in de 

boeken Bond's Schotse wortels (Bond's Scottish 

backstory) opnam. Al was Fleming Engels, via 

één van zijn grootvaders had hij ook Schots bloed 

(Scottish heritage). 

6 De verwijzingen naar deze dubbele achtergrond 

(cross-border heritage - grensoverschrijdend 

erfenis ) is duidelijk aanwezig in Skyfall en 

beïnvloedt Bond. Zijn baas M verwijst naar een 

Engelse dichter als haar bron van inspiratie: haar 

motto is 'We zijn wat we zijn' . De schrijver vindt 

dat een aangenaam idee (fine sentiment) maar 

lijkt te verzuchten dat hij zou willen dat Mr Bond 

wist wat hij was. 

Uitwerking van de vragen 

33. Een antwoord dat op één van de volgende lijkt: 

Omdat James Bond de verpersoonlijking van de Britse 

identiteit/Engeland is; 

Omdat James Bond-films de Britse/Engelse identiteit 

uitdragen; 

Omdat James Bond vanaf het begin geassocieerd kan 

worden met alles wat Brits is en met de Britse koningin; 

Omdat James Bond-films en Engeland/de Britse 

identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; 

Omdat James Bond typisch is voor Engeland. 

In de eerste alinea kun je lezen dat zowel James 

Bond als de Britse koningin een gevoel van 'Britsheid' 

overdragen (to convey): beiden zijn 'cultural 

ambassadors' - culturele ambassadeurs - van 

Engeland/de Britse identiteit. 

34. B 

In alinea 2 en 3 wordt de achtergrond van Bond 

bediscussieerd, en verbonden daaraan in hoeverre hij 

nou eigenlijk Engels is aangezien hij een gedeeltelijk 

Schotse achtergrond heeft, en Schotland en Engeland 

toch wezenlijk anders zijn. In par. 3 wordt gezegd dat 

Bond, in de film, het woord 'land' meteen associeert 

met Engeland, maar dat de film hem verder vaak laat 

terugdenken - en teruggaan - naar Schotland, en dat 

Bond 'weemoedig zucht' (sighs wistfully) als hij het 

groene (verdant) Schotse landschap in het oog krijgt. 

Niet A De schrijver suggereert op geen enkele manier 

Niet C 

dat hij vindt dat Bond zijn Schotse achtergrond 

verraadt. Hij zegt alleen dat het niet duidelijk 

is of Bond zich nou meer Engels of meer 

Schots voelt. Zijn loyaliteit lijkt bij Engeland te 

liggen, maar het is duidelijk door de manier 

waarop hij zich gedraagt als hij terug is in 

Schotland, dat in ieder geval een deel van zijn 

hart ook daar ligt. 

De schrijver zegt niet dat Bonds schijnbare 

trouw aan Engeland in strijd zou zijn met 

zijn principes. Het probleem ligt voor hem 

alleen bij de definitie van 'land' - of Bond in 

eerste instantie trouw is aan Engeland, Groot

Brittannië of Schotland: 'lt is unclear which 

country that is', zegt de schrijver. De principes 

van Bond worden nergens ter discussie 

gesteld. 

Niet D De tekst meldt terloops dat een deel van de 

actie zich afspeelt op exotische locaties, maar 

dat het leeuwendeel van de film plaatsvindt 

on home turf - thuis, in Groot-Brittannië. 

35. Een antwoord dat op één van de volgende lijkt: 

Omdat de originele Bond door-en-door Engels was, 

en hij pas later (eerst in de films en daarna in de 

boeken) een Schotse achtergrond heeft gekregen; 

Omdat de Schotse elementen later/na de verfilming 

zijn toegevoegd; 

Omdat Sir Sean Connery James Bond tot een Schot 

heeft gemaakt; 

Omdat James Bond (na de verfilming) Schotse 

wortels/roots bleek te hebben; 

Omdat de achtergrond van de figuur James Bond 

geleidelijk aan is aangepast. 

In alinea 4 kun je lezen dat lan Fleming Bond in eerste 

instantie als een door-en-door Engels personage had 

bedoeld: a [ ... ] thoroughly English figure. In de eerste 

films werd Bond echter gespeeld door Sean Connery, 

een Schot, en die maakte van Bond plotseling ook 

een Schot. Hij was nog steeds even verfijnd, maar 

hij was nu ook een roving outsider - een zwervende 

buitenstaander geworden. 



36. E 

In deze laatste alinea maakt de schrijver duidelijk 

dat M, Bonds baas, niet met hetzelfde probleem 

zit als Bond. Voor Bond speelt zijn gecompliceerde 

achtergrond in de film Skyfall een grote rol, terwijl 

(while - terwijl) het voor zijn baas een stuk makkelijker 

lijkt te zijn: zij citeert de woorden van een Engelse 

dichter: we zijn wat we zijn - onafhankelijk dus van 

hoe of waar we geboren zijn. Zij is dus veel directer 

(straightforward): voor haar is het niet belangrijk hoe 

of als wie we geboren zijn, maar naar wie of wat we nu 

zijn. 

Niet A Voor Bond is zijn achtergrond dubbelzinnig 

(ambiguous): hij worstelt met de vraag of 

hij nu Engels of Schots is. Het citaat en het 

woord 'while' maken duidelijk dat zijn baas dat 

probleem niet heeft: zij kijkt niet naar waar 

of hoe we geboren zijn, maar stelt dat het 

belangrijk is wie of wat we nu zijn. 

Niet B M is juist niet ontwijkend (evasive): in plaats 

van zich af te vragen of Bond nou in eerste 

instantie Brits, Engels of Schots is, stelt zij 

gewoon dat we zijn wat we zijn. 

Niet C Er is niets onschuldigs aan de opmerking van 

M; het citaat geeft haar manier van denken 

aan. Zij zegt ermee dat het er niet om gaat wat 

we waren of waar we vandaan komen, maar 

wat of wie we nu zijn. 

Niet D Er is weinig geheimzinnigs aan het citaat 

dat M gebruikt als haar motto: ze maakt 

ermee duidelijk dat de overpeinzingen over 

achtergrond en loyaliteit voor haar niet van 

belang zijn: het gaat erom wie of wat we nu 

zijn. 

Tekst 9 
On the scent of wine that 
never goes off 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over wijn, zoals de titel en het plaatje al 

duidelijk maken. Om precies te zijn, het gaat over wijn 

die nooit bederft (goes off). De titel is dubbelzinnig: 

je zou het kunnen vertalen als 'over de geur van wijn 

die nooit bederft/ die nooit gaat vervelen', of als 'op 

het spoor van wijn die nooit bederft'. Als je het artikel 

even vluchtig leest, bijvoorbeeld door je te richten op 

de eerste regel van elke alinea, ontdek je dat het hier 

gaat over wetenschappers die een manier hebben 

gevonden om te voorkomen dat wijn bederft, dankzij 

een additive (toevoeging) die oxidatie tegen zou 

moeten gaan. 

Inhoud per alinea 

1 Wetenschappers hebben een manier hebben 

gevonden die zou moeten voorkomen dat wijn 

bederft, dankzij een additive (toevoeging) die 

oxidatie tegen zou moeten gaan. Door bepaalde 

stoffen toe te voegen die de metalen in wijn aan 

zich binden wordt oxidatie verhinderd (inhibit). 

Oxidatie is slecht voor wijn: het maakt dat de wijn 

verkleurt (discolouration) en smaak verliest. 

2 De zuurstof komt meestal via de kurk in de wijn en 

reageert dan met de metalen in de wijn. 

3 In het verleden (previously) probeerden 

wijnmakers doorgaans om de metalen uit de 

wijn te halen (stripping out). Dat bleek echter 

onpraktisch en duur, omdat op die manier ook 

kleur en smaak verdwijnen en veranderen. Er is 

nog wel verder onderzoek nodig om bindstoffen 

(chelators) te vinden die veilig zijn voor voedsel en 

gebruikt mogen worden (to approve: goedkeuren) 

door de wijnmakers. 

Uitwerking van de vragen 

37. He said ".(par. 3) 

Het gaat hier om de nadelen van de bindstoffen, de 

chelators. Niet om de nadelen van oxidatie beschreven 

in par. 1, noch om de nadelen van het verwijderen van 

metalen uit de wijn, wat is beschreven in par. 2. Pas in 

de laatste zin van par. 3 vind je wat voor problemen er 

zijn met de nieuwe oplossing: de bindstoffen zijn nog 

niet goedgekeurd voor het gebruik in levensmiddelen 

en mogen nog niet door de wijnmakers gebruikt 

worden. 

38.D 

In de eerste alinea kun je lezen dat de bindstoffen 

(chelators) stukjes metaal in de wijn aan zich binden. 

Hierdoor wordt het proces van oxidatie gestopt, 

wat goed is voor de wijn omdat oxidatie leidt tot 

verkleuren (bruin worden - browning) van de wijn en 

het verlies van kenmerkende fruitigheid van de wijn. 

Niet A De toegevoegde stoffen zorgen er niet voor 

dat de smaak en geur beter worden, maar dat 

de smaak en geur behouden blijven: ze zorgen 

ervoor dat de wijn niet kan oxideren en zo 

smaak, kleur en geur kan verliezen. 

Niet B Het gaat er hier niet om om de productie te 

verhogen, maar om de smaak van wijn langer 

goed te houden. 

Niet C Het gaat hier niet alleen om witte wijn en 

ook niet om het verbeteren van de smaak 

van witte wijn: het gaat hier om het langer 

goed houden van wijn door voorkoming van 

oxidatie. 



39. Het schakelt bacteriën uit in de wijn/ Het gaat bederf 

tegen van wijn/ Het maakt wijn langer houdbaar. 

Er staat in de eerste zin dat zwaveldioxide als voordeel 

heeft dat het voor meer dan alleen het voorkomen van 

oxidatie gebruikt kan worden: het heeft nog een extra 

eigenschap (property). Die extra eigenschap is dat 502 

ook zorgt voor microbial inhibition: het voorkomen 

van bacteriële infectie van de wijn. Deze schrijver zegt 

dat als men bindstoffen (chelators) gaat gebruiken in 

plaats van 502 (wat nu blijkbaar gebruikelijk is), dat het 

risico op bederf door microbes (bacteriën) vergroot. 

Tekst 10 

Alpha male seeks lower stress 
level 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is weer een ingezonden brief. Dat kun je 

zien aan de aanhef, 'Sir' (ook wel 'Dear Sir'), en de 

manier waarop hij is ondertekend met de naam en 

woonplaats van de briefschrijver. 

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 'Alpha male seeks lower stress 

level' - alfa mannetje zoekt lager stressniveau. Dat 

zegt niet zo heel veel, maar als je de tekst even snel 

doorleest, kom je erachter dat deze briefschrijver, 

Professor Mike Robinson, reageert op een onderzoek 

over alpha male babboons - alfa bavianenmannetjes; 

leiders onder de bavianenmannetjes. Dat onderzoek 

was gepubliceerd in de Financial Times van 30 juli. Om 

erachter te komen wat hij over dat onderzoek schrijft, 

zul je de tekst in detail moeten bekijken. 

0 

Prof Robinson zegt dat uit het onderzoek naar 

bavianenmannetjes wordt concludeerd (is inferred) 

dat alfa mannetjes meer stress hebben dan beta 

mannetjes [mannetjes die lager in de rangorde staan] 

vanwege conflicten om die hoge positie te behouden. 

Hij zegt dat hij, prof. Robinson, ook een alfa mannetje 

is dat graag een beta-man zou zijn met minder stress. 

Hij zegt ook dat zijn stress gerelateerd is aan het feit 

dat hij in alle situaties actief conflicten opzoekt en dat 

hij elke mogelijkheid (opportunity) voor conflict ziet 

(to notice: opmerken). 

Hij zegt verder dat hij zijn alfastatus dankt aan het feit 

dat hij conflicten opzoekt: niet dat hij geconfronteerd 

wordt met conflicten omdat hij een alfamannetje is. 

Maar, zegt hij, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen 

dat dat ook zo is voor bavianen. 

De briefschrijver stelt dus in zijn brief dat de conclusie 

van het onderzoek naar bavianen misschien niet zo 

correct is: er wordt gezegd dat de bavianen gestresst 

raken omdat ze vaker conflicten hebben met andere 

bavianen omdat ze alfa mannetjes zijn: de schrijver 

zegt dat hij, als mensen-alfa man, juist die alfastatus 

heeft omdat hij conflicten opzoekt. Hij denkt dus dat 

de conclusie van het onderzoek niet klopt. Het feit dat 

hij er op ietwat ironische toon bij zegt dat datzelfde 

natuurlijk niet op hoeft te gaan voor bavianen, maakt 

zijn twijfel over het onderzoek alleen maar duidelijker. 

Hij zegt hier dat, in zijn ogen, het voor mensen op een 

bepaalde manier werkt, 'maar dat hoeft natuurlijk dan 

niet voor bavianen ook zo te zijn' - terwijl hij bedoelt 

dat hij denkt dat het wel degelijk voor bavianen ook 

zo werkt, en dat de onderzoekers dus een verkeerde 

conclusie hebben getrokken. 

Uitwerking van de vraag 

40. (as in attacking) f/awed hypotheses (par. 2) 

Het gaat de briefschrijver erom dat hij denkt dat de 

aanname die gedaan wordt naar aanleiding van het 

bavianenonderzoek niet klopt. Hij valt in zijn brief een 

flawed hypothesis - een onjuiste aanname - aan, en hij 

zegt erbij dat hij dat doet omdat hij, als alfaman, nou 

eenmaal altijd meteen elke mogelijkheid voor conflict 

ziet en dan dat conflict ook opzoekt: bijvoorbeeld door 

een brief te sturen naar de Financial Times als hij in 

die krant over een onderzoek met een foute aanname 

leest. 

Tekst 11 

Not just gesture polities? 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over gesture polities - de politiek 

van het gebaar of de intentie. Als je de tekst vluchtig 

doorleest, zie je dat het hier gaat over hoe mensen 

tegenwoordig een goed doel, campagne of initiatief 

steunen door op sociale media zoiets te ondersteunen, 

en wat voor effect dat heeft. 

Het is een gap text - een tekst waarbij je een stuk tekst 

of een woord op een leeggelaten veld moet invullen. 

De inhoud van de ontbrekende tekst valt doorgaans 

logisch af te leiden door de algemene inhoud van de 

tekst goed te bestuderen en te focussen op de zinnen 

die vlak voor en na het leeggelaten veld staan. 



Inhoud van de tekst 

In deze tekst wordt gezegd dat de glans (sheen) 

van het idee dat online activisme de wereld kan 
verbeteren, is verdwenen: het activisme is 'slacktivism' 
[samentrekking van slacking - niets doen, luieren 

en activisme] geworden: mensen veranderen hun 

profielfoto of posten een nieuwe status om hun steun 
voor een bepaald doel te uiten. 

Het vermoeden (suspicion) is dat deze manier van 
steun tonen vooral het gevoel van eigenwaarde 

(selfesteem) van de poster vergroot, maar dat je er 
verder niets mee bereikt. De schrijver stelt de vraag of 

die zorg terecht is. 

Er wordt hier gezegd dat het een gecompliceerde 

kwestie is, omdat mensen die petities tekenen eerder 

bereid zijn om te doneren aan dat doel, maar wel 
minder doneren dan degenen die niet tekenen. 

Uitwerking van de vraag 

41. c 

Het gaat hier om de vraag of de manier waarop 
mensen tegenwoordig goede doelen steunen effectief 
is of niet. De betekenis van de woorden die op de 
plek van het gat moeten komen te staan, is blijkbaar 
'zorgwekkend', anders zou de schrijver niet de vraag 
stellen 'are people right to be worried'. De woorden 
'might even be harmful' zeggen dat het 'slacktivism' 
van tegenwoordig schadelijk zou kunnen zijn als 
het andere vormen van actie, zoals geld doneren 
of vrijwilligerswerk doen, vervangt - en dat zou dus 
zorgwekkend kunnen zijn. 
Niet A De woorden 'can often have a snowball 

effect' passen niet bij de rest van de zin, 'if 
they replace more meaningful action, such as 
donating to a charity or volunteering time or 
labour'. De eerste helft van de zin suggereert 
hier dat slacktivism tot grotere daden kan 
leiden, terwijl de tweede juist zegt dat het 
'more meaningful action' vervangt. 

Niet B De woorden 'may well reflect a critica! 
attitude' suggereren dat het slacktivism iets 
goeds is, terwijl de rest van de zin duidelijk 
maakt dat de schrijver bang is dat het een 

zinvollere bijdrage (more meaningful action) 

zou kunnen vervangen, en dat het dus iets zou 
moeten zijn dat niet te prefereren is boven 
echte actie. 

Niet D Het gaat er niet om dat slacktivism 

genegeerd zou moeten worden, maar dat 
het goede doelen kan schaden, omdat het 
andere manieren van bijdragen zou kunnen 
vervangen. Het moet iets zijn dat ons zorgen 

moet baren (getuige de vraag 'Are people 
right to be worried?'), niet iets dat simpelweg 
genegeerd kan worden en geen goed, maar 
ook geen kwaad doet. 

Niet E De schrijver suggereert hier juist dat het idee 

van slacktivism niet goed is: dat dergelijke 
simpele acties echte bijdrages aan goede 
doelen en initiatieven zouden kunnen gaan 
vervangen, en dat dat zorgwekkend is. 

Tekst 12 
Plymouth Marine Laboratory 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit een vacature van Plymouth 
Marine Laboratory - een laboratorium (gericht op de 
oceanen en zeeleven) dat zes nieuwe mensen aan wil 

stellen (to appoint). 

Het is bij deze tekst niet nodig om de hele tekst 
uitgebreid te gaan lezen: bestudeer eerst de vraag, 
en ga daarna gericht in de tekst zoeken naar de 
antwoorden op die vraag. Waarschijnlijk kun je een 
groot deel van de tekst negeren of hoef je die alleen 
maar vluchtig te bekijken. 

Inhoud van de tekst 

Je kunt de tekst wel even oppervlakkig doorlezen, 

zodat je weet waar de vacatures over gaan. Op basis 
hiervan kom je erachter dat er twee verschillende 
vacatures zijn. Ten eerste zijn er drie plekken voor 

Earth Observation Scientists, waarvan twee plekken 
voor marine Earth observation research: één voor 
open oceanen onderzoek en één voor coastal bio
geochemical cycles, en de derde is voor werk in het 

Globolakes consortium project. Daarnaast zijn er drie 
plekken voor Ecosystem Modellers. 

Uitwerking van de vraag 

42. Je moet in de tekst gaan zoeken of de vier taken die 
in de vraag genoemd worden, voorkomende taken 
zouden kunnen zijn voor Plymouth Marine Laboratory, 
op basis van de functieomschrijvingen die gegeven 
worden in de vacature. Dat betekent dat je je gaat 
richten op de functieomschrijvingen: de stukjes tekst 
met 'eligibility' (verkiesbaarheid: voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor de functie; functie-eisen), 
'permanent positions' (over de salariëring) en 'how 

to apply' (hoe je kunt solliciteren) kun je waarschijnlijk 
dus negeren. De inleiding ('Plymouth Marine". marine 
environment' )  en de tekst onder de twee functies, 
Earth Observation Scientists, en Ecosystem Modellers, 

zijn wel belangrijk. 



1 We/ 

Dit kun je halen uit het stukje tekst bij 'marine Earth 

observation research (Earth Observation Scientists): 

'the second will investigate atmosphere-ocean gas 

exchange, both globally and in the Arctic'. Hier staat 

dus dat een van de zes wetenschappers die nodig is, 

onderzoek doet naar uitwisseling van gassen tussen 

de oceanen en de atmosfeer in onder andere het 

poolgebied (Arctic). In de inleiding had je al kunnen 

lezen dat de PML een adviserende functie heeft. 

2 Niet 

De woorden 'marine' verwijzen niet naar de marine 

(navy), maar naar de zee/oceaan en het leven in de 

zeeën. 

3 Wel 

De ecosystem modeller wordt inderdaad geacht 

mee te werken aan een model (database of iets 

vergelijkbaars) dat de invloed van klimaatverandering 

en andere factoren op het zeeleven bestudeert. 

4 Niet 

Er wordt in geen van de functies gevraagd om een 

advocaat of iemand met justitiële vaardigheden. PML 

geeft advies en onderzoekt het waterleven in zeeën, 

meren en oceanen. Er wordt nergens gezegd dat zij 

ook actief milieuvervuilers aanpakken; dat laten ze 

blijkbaar over aan degenen aan wie ze advies geven. Ze 

zijn onderzoekers, geen aanklagers. 

Het gaat hier om banen bij een onafhankelijk 

onderzoeksinstituut: ze onderzoeken en adviseren als 

ze daarom gevraagd worden. Alle taken die dus niet 

gericht zijn op onderzoek en advies, zoals gerechtelijk 

vervolgen en actief actie ondernemen zonder dat ze 

daarom gevraagd zijn, vallen dus af. 


