
Tekst 1 
Myth of genius ignores 
science's real method 

Orientatie vooraf 

Deze eerste tekst is een ingezonden brief, of in ieder 
geval een stukje opinie van een persoon, Athene 

Donald. Die mening hoeft niet per se de mening van 

de krant te zijn; het is gewoon het verhaal van een 

individuele persoon die op een recente gebeurtenis 

of ontwikkeling reageert. Vaak verwijst de schrijver 

naar deze gebeurtenis of een eerder geplaatst 

nieuwsbericht of opiniestuk; in dit geval is het een 
'losstaande' mening, zonder directe referentie naar 

ander nieuws. 

lnhoud van de tekst 

De titel van dit artikel vat de boodschap van de 

briefschrijver samen: de mythe van het genie negeert 

de manier waarop wetenschap werkt. Ze zegt dat 

er niet zoiets is als een genie die in een keer een 

wetenschappelijk probleem oplost door zijn of 

haar geniale invallen. Ze stelt dat de wetenschap 

vooruitgang (progress) boekt omdat mensen ideeen 

krijgen, bediscussieren, uitproberen en verwerpen 

als ze niet blijken te werken; omdat mensen werk van 

collega's en concurrenten bestuderen en aan de hand 

daarvan hun ideeen verder ontwikkelen. 

Uitwerking van de vraag 

1. A 
Deze eerste vraag is een gap exercise: je moet 

bedenken wat voor woord zou passen in het gat bij 

no.1. Uit de titel kon je al opmaken dat de schrijver 

vindt dat the 'mythe van het genie' geen aandacht 

besteedt aan het feit dat wetenschappers vooral 

vooruitgang boeken door het toetsen van aannames 

en theorieen en door te debatteren met collega's en 

concurrenten en het constant aanpassen van hun 

ideeen. 

De schrijver stelt dus dat het wel verleidelijk is om te 

zeggen dat wetenschappelijke doorbraken het werk 

zijn van 'genieen', maar dat gaat dan voorbij aan het 

feit dat wetenschappers constant hard werken om 

vooruitgang te boeken. Het gaat niet om geniale 

invallen, om vooruitgang te boeken moet je hard en 

gestructureerd werken als wetenschapper, suggereert 
de schrijfster. 

Niet B Het sprookje van het wetenschappelijke genie 
is juist wel populair: mensen horen graag 

over de geniale vindingen die de wetenschap 

met sprongen vooruit doen gaan. Dat is 

echter niet meer dan een verhaaltje, stelt 

de schrijfster van dit artikeltje: zij zegt dat 
wetenschappelijke doorbraken het gevolg zijn 

van wetenschappers die theorieen opstellen, 

toetsen en bijschaven, keer op keer - en dat 

er meestal geen sprake is van een 'genie' die 

plotseling, uit het niets, een nieuwe theorie 

oppert die klopt. 
Niet C Het idee van het 'wetenschappelijke genie' 

is niet een ongecompliceerde omschrijving 

('not a very simplistic depiction') van hoe 

wetenschappelijke doorbraken tot stand 

komen: het is een incorrecte. De schrijfster 

stelt hier dat wetenschappelijke doorbraken 

het resultaat zijn van jarenlang uitproberen, 

debatteren en bijschaven van ideeen en 

theorieen; niet het resultaat van een geniale 

inval van een genie. 

Tekst 2 
Obstacles to college 

Orientatie vooraf 

Deze tekst komt van The Opinion Page van de New York 

Times: het gaat dus om een opiniestuk, een mening 

over een bepaald onderwerp. De titel luidt Obstacles 

to college (barrieres of problemen bij het verwerven 

van een studieplek aan een universiteit). 

Als je de tekst even snel doorleest, kom je erachter 

dat het hier vooral gaat om universiteiten die voor 

de toelating van nieuwe studenten (undergraduate 

admission) gegevens opvragen over hun strafblad. Op 

diverse universiteiten protesteren studenten tegen 

deze praktijken. 

lnhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat studenten op diverse 

universiteiten hun besturen oproepen om geen 

informatie meer op te vragen omtrent het 
criminele verleden (criminal records - strafblad) 

van potentiele nieuwe studenten. De oproep 

gaat onder de naam 'abolish the box' - schaf 

het hokje af. Dit verwijst naar een hokje op het 

aanmeldformulier dat studenten aan moeten 
vinken als ze zijn veroordeeld voor een strafbaar 

feit. 

2 Ze willen dat dit wordt afgeschaft omdat 
het Amerikaanse strafrecht onrechtvaardig 

(inequitable) en niet effectief is: er zou worden 

gediscrimineerd op sociaal economische 
achtergrond en huidskleur en zij vinden dat 



toelating tot een universiteit niet af zou mogen 

hangen van iemands verleden. 

3 In veel steden is het aanvinkhokje al afgeschaft 

voor sollicitanten (employment applications); in 

onderwijsinstellingen moet dat nog gebeuren. 

Uitwerking van de vraag 

2. B 

In deze tekst gaat het over studenten die willen dat 

hun universiteit stopt met het vragen naar eventuele 

veroordelingen van aankomende studenten. In de 

derde alinea kun je lezen dat dit al aan het gebeuren is 

in diverse steden en staten met sollicitatieformulieren. 

'As' is dan de beste optie hier: dat maakt duidelijk dat 

daar het 'ban the box' idee al gemeengoed is voor 

sollicitatieformulieren in diverse steden en staten, 

en dat de universiteiten nu de kans hebben om dit 

voorbeeld te volgen. 

Niet A 'Although' suggereert dat de afwezigheid 

van het hokje op sollicitatieformulieren een 

belemmering zou kunnen zijn om dat ook 

voor elkaar te krijgen op universiteiten. 

Oat is juist niet wat de schrijver duidelijk 

wil maken: die wil juist zeggen dat omdat 

het hokje tegenwoordig niet meer gebruikt 

wordt op sollicitatieformulieren, studenten 

nu een goede kans hebben om dat ook op 

aanmeldformulieren van de universiteit voor 

elkaar te krijgen. 

Niet C 'Unless' suggereert dat de afschaffing van 

het hokje op de aanmeldformulieren van de 

universiteit afhankelijk is van het afschaffen 

van het hokje op sollicitatieformulieren. De 

schrijver noemt hier de sollicitatieformulieren 

juist omdat het daar al standaard is om het 

hokje weg te laten, en daardoor hebben de 

studenten nu de kans om hetzelfde gedaan te 

krijgen op hun universiteiten. 

Tekst 3 

Letter to the editor 

Orientatie vooraf 

Dit is een letter to the editor (een ingezonden brief). 

Zo'n brief geeft de persoonlijke mening weer van de 

briefschrijver - niet per se die van de krant waarin 

hij wordt geplaatst. Vaak reageert een ingezonden 

briefschrijver op een eerder ingezonden brief of 

nieuwsbericht. Oat maakt het een beetje lastiger voor 

ons, omdat wij die brief of dat artikel natuurlijk niet 

hebben gelezen. 

lnhoud per alinea 

1 Deze briefschrijfster reageert op de houding 

van 'de Democraten'. Ze verwijt hen hypocrisie, 

omdat ze zeggen op te komen voor de rechten 

van de arbeider en de Republikeinen verwijten dat 

werkloze Amerikanen niet meer bijstand (benefits) 

krijgen, maar tegelijkertijd wel illegale immigranten 

amnestie (hier: een legale status) wil verlenen, 

terwijl die, zo zegt zij, banen afpakken van diezelfde 

werkloze Amerikanen. 

2 Het wetsvoorstel dat amnestie zou verlehen aan 

illegalen in de VS zou ook lonen (wages) verlagen, 

de werkloosheid verhogen en het BNP (GDP) 

verlagen. Ook het aantal legale immigranten 

zouverdubbelen terwijl er juist minder behoefte 

is aan arbeiders door de opeenstapeling van 

immigratie, slimmere machines en outsourcing 

(productie laten uitvoeren in andere, veelal lage 

-lonen landen). Ze stelt dat er in de toekomst juist 

minder behoefte is aan extra arbeiders 

3 Zij vindt het niet geloofwaardig dat de Democraten 

pretenderen de vriend van de Amerikaanse 

arbeider te zijn en stelt dat zij deze maatregelen 

willen nemen om meer democratische stemmen te 

winnen onder immigranten. 

4 Ze zegt dat de VS geen behoefte heeft of zal krijgen 

aan meer buitenlandse arbeiders. 

Uitwerking van de vragen 

3. B 

De briefschrijfster identificeert hier een schijnbare 

tegenstelling: ze zegt dat de Democraten aan de 

ene kant beweren het beste voor te hebben met 

de Amerikaanse arbeider als ze opkomen voor de 

werklozen die te weinig uitkering krijgen, maar dat ze 

aan de andere kant stem men voor een wetsontwerp 

dat illegale immigranten amnestie verleent, waardoor 

de werkloosheid onder Amerikanen zou oplopen en 

de koopkracht en lonen zouden dalen. Zij vindt dat 

opvallend, vreemd (curious). 

Niet A 'Clearly' suggereert dat er een logisch verband 

is tussen het beschermen van de rechten van 

de Amerikaanse arbeider en het stem men 

voor de amnestiewet. De briefschrijfster 

suggereert echter dat het een het ander 

tegenspreekt: de amnestiewet zou, in haar 

ogen, juist de belangen van de Amerikaanse 

arbeider schaden. 

Niet C 'Fortunately' suggereert dat de briefschrijfster 

blij is dat de Democraten voor de amnestiewet 

willen stemmen. Oat is echter niet het geval: 



uit haar hele brief blijkt dat zij de amnestiewet 

een heel slecht idee vindt omdat het de 

werkloosheid zou verhogen en de lonen en het 

BNP zou verlagen. 

Niet D 'Reluctantly' suggereert dat de Democraten 

schoorvoetend voor de amnestiewet zouden 

hebben gestemd. Dat is niet het geval: de 

briefschrijfster zegt juist dat de Democraten 

uit voile overtuiging voor de amnestiewet 

stem men. 

Niet E 'Suspiciously' suggereert dat de briefschrijfster 

denkt dat er achter de Democratische steun 

voor de amnestiewet iets verdachts zit: dit 

woord suggereert dat je niet zou verwachten 

dat de Democraten deze wet steunen, terwijl 

de briefschrijfster juist duidelijk maakt dat dit 

iets is waar de Democraten heel erg voor zijn 

en de Republikeinen tegen. 

4. 1 Niet 

Ze zegt niets over het lange-termijn effect dat 

zo'n amnestiewet zou kunnen hebben op illegale 

immigratie. Ze noemt alleen, als langere-termijn 

effecten, lagere lonen, hogere werkloosheid en een 

lager BNP. 

2 Niet 

De schrijfster zegt niets over de gevolgen van de 

amnestiewet voor de rechtsstaat of het rechtsgevoel 

van mensen: ze spreekt alleen over de economische 

gevolgen van een dergelijke wet. 

3 Wei 

Ze zegt in de tweede alinea dat een amnestiewet de 

werkloosheid zal doen stijgen, de lonen zal drukken en 

het BNP zal verlagen: door de plotselinge verdubbeling 

van het aantal immigranten dat werk zoekt en legaal 

werk mag zoeken, verminderen de kansen op een baan 

voor de 'gewone' Amerikaan, zegt ze. 

4 Wei 

Ze zegt ook in de derde alinea dat 'the automated 

future will require far fewer humans for 

manufacturing and services'. Met andere woorden, 

door automatisering hebben we simpelweg minder 

arbeiders nodig, nu en in de toekomst. 

5. c 

De schrijfster is verontwaardigd over de arrogantie en 

hypocrisie van de Democraten: dat ze de Republikeinen 

durven te verwijten niet goed voor de werkloze 

Amerikaan te zorgen, terwijl zij juist dat probleem 

vergroten door allerlei illegale buitenlanders amnestie 

te verlenen. 

Niet A Ze is niet neerbuigend: ze claimt niet dat de 

Democraten het niet goed begrepen hebben. 

Ze denkt dat ze het heel goed begrepen 

hebben, maar dat het ze gewoon niet kan 

schelen dat de gewone Amerikaan de dupe 

wordt van 'hun' amnestiewet. 

Niet B Ze is verre van onpartijdig, en dat zou ook 

niet zo goed passen in een ingezonden brief: 

ze is juist bijzonder vocaal en maakt heel 

goed duidelijk wat ze denkt en welke partij en 

denkwijzes zij ondersteunt. 

Niet D de tekst is niet tongue-in-cheek (met enige 

humor, met een knipoog): ze neemt deze 

zaak duidelijk heel serieus en is niet in de 

stemming om er grapjes over te ma ken. Ze 

is duidelijk verontwaardigd over de manier 

waarop de Democraten schijnbaar de 'echte' 

Amerikaanse staatsburgers verraden. 

Tekst 4 

Inside Whitehall 

Orientatie vooraf 

Deze tekst heeft als titel Inside Whitehall - in Whitehall. 

Whitehall is een straat in Landen en is synoniem voor 

het Britse regeringscentrum. Diverse ministeries en 

andere overheidsinstellingen zijn aan deze straat te 

vinden, waaronder de Cabinet Office, een afdeling 

binnen de regering die de Minister President en haar 

kabinet ondersteunt. 

Als je de tekst even vluchtig doorleest, bijvoorbeeld 

door alleen de eerste en laatste zin van elke alinea 

te lezen, kom je erachter dat het hier gaat om een 

artikel over Oliver Letwin, die de Minister President 

adviseert en af en toe publieke toespraken houdt. In 

dit geval ging de toespraak over nieuwe manieren van 

regeringsbeleid nu door de val van het communisme 

de keus niet meer beperkt lijkt tot de marxistische 

benadering (bijna a lies wordt door de staat 

gereguleerd) en de kapitalistische benadering (bijna 

a lies wordt door de vrije markt bepaald). Hij draagt een 

derde manier aan, de 'nudge theory', waarbij burgers 

niet door wetten warden gedwongen tot bepaald 

gedrag, maar door suggestie warden gestimuleerd. 

lnhoud per alinea 

1 In de eerste alinea kun je lezen dat de Minister 

of State for Government Policy, Mr Oliver Letwin 

(de minister die de Minister President adviseert) 

erudite (geleerd) wordt genoemd, en novel views 

(vernieuwende inzichten) heeft. Het is in deze 

alinea nog niet duidelijk of de schrijver dat ironisch 

of oprecht bedoelt. Hij zegt hier dat de minister 

meestal niet aangemoedigd wordt om publieke 

toespraken te houden, maar dat hij, volgens de 

schrijver, de moeite waard is om aan te horen. 



2 In zijn toespraak over de rol van de staat deed hij 7. D 

geen vernieuwende uitspraken, maar presenteerde De schrijver zegt dat Mr Letwin over the deliciously 

hij wel een interessante filosofie over de manier broad (het heerlijk brede) onderwerp 'de rol van 

waarop regeringsbeleid gemaakt kon warden. de staat' geen nieuwe dingen zei, maar dat hij wel 

inzichtrijk (erudite) was en dat .hij een interessante 

3 Hij stelde dat tot de val van het communisme de filosofische vraag stelde over de richting van het 

regering van een land de Marxistische methode regeringsbeleid. Hij vond Mr Letwins toespraak dus 

kon volgen (alles wordt gereguleerd door de staat), interessant en belangrijk: 'sufficiently relevant to be 

of de kapitalistische (bijna a lies wordt gereguleerd regarded noteworthy'. 

door de vrije markt). NietA De schrijver zegt hier nergens dat hij het per 

se eens is met Mr Letwin: hij zegt alleen dat 

4 Met het einde van de Koude Oorlog ontstond Mr Letwin een interessant idee oppert in zijn 

er 'a more nuanced political dichotomy' - een toespraak, en dat het zeker de moeite waard is 

genuanceerdere politieke tweedeling. am dat idee nader te bestuderen. 

Niet B Het gaat hier niet am de 'gaffe' (blunder) die 

5 Die tweedeling bestond in Groot-Brittannie uit hij zou kunnen maken: de schrijver benadrukt 

aan de ene kant zij die de markt wilden reguleren hier dat de toespraak een interessant punt 

op het gebied van milieu-gerelateerde en sociale bevat waar we verder over na zouden moeten 

zaken, en aan de andere kant de groep die de markt den ken. 

zichzelf wilde laten reguleren, het 'laissez-faire' Niet C Hij zegt dat Mr Letwin een erg breed 

beleid. Letwin stelde echter dat deze tweedeling onderwerp aansneed in zijn toespraak, maar 

oak niet meer van deze tijd is en dat er een derde niet dat zijn toespraak te breed en algemeen 

manier is waarop de regering de vrije markt en het was. Hij noemt de toespraak erudite (goed-

gedrag van mensen kan be'lnvloeden. ge"informeerd) en zegt dat hij een interessante 

filosofische kwestie presenteerde. 

6 Hij legt hier de nudge theory - letterlijk 

'duwtjestheorie' uit, waarbij mensen dus een klein 8. B 

duwtje in de goede richting krijgen am bepaald Het gaat hier over de tweedeling die er voorheen was 

gedrag te vertonen zonder dat daar regulering van als het ging am richtingen van overheidsbeleid: totale 

bovenaf voor nodig is. inmenging onder de marxistische/communistische 

denkwijze, en totale vrijheid van de markt onder het 

7 In neighbourhood planning (het maken van kapitalisme. Deze tweedeling hield op te bestaan met 

ontwikkelingsplannen voor wijken) kan dit oak de val van het communisme. 

gebruikt warden zonder dat planningscommissies Niet A Het gaat hier niet am het einde van 

alles voor de bewoners bepalen. regeringsinmenging, maar am het einde van 

de bekende tweedeling. 

8 Het controversiele 'payment-by-results' model valt Niet C Er was geen sprake van een collaboration 

oak onder deze nudge theory. (samenwerking); er wordt hier a Ileen 

gesproken over de tweedeling, de twee 

9 De schrijver zegt hier dat hij het niet per se met verschillende manieren waarop de politiek 
Mr Letwin eens is, maar dat het wel zo is dat de keek naar de rol van de overheid. 
Civil Service (overheidsdiensten) meer afgestemd 

(more attuned) is op deze manier van denken dan 9. A 
vroeger. De schrijver geeft hier een beschrijving van de 

voorbeelden die Letwin aandraagt voor zijn 
10 Hij zegt hier dat er een discussie zou moeten zijn gedragspsychologie (behaviourism): de manier 

over of Mr Letwin gelijk heeft, en welke rol wij waarop de regering invloed zou kunnen hebben op het 
willen dat de regering gaat spelen in onze !evens. gedrag van haar burgers zonder opgelegde wetten. Ze 

omschrijven dus Letwin's ideeen over de rol van de 

Uitwerking van de vragen overheid. 

Niet B Het gaat hier niet am de 

6. Ja: He should ... (in alinea 10) verantwoordelijkheden die Letwin zou 

In de laatste alinea staat 'he should be unleashed hebben, maar am de derde manier waarop de 

more often', met andere woorden, 'ze zouden hem regering invloed zou kunnen uitoefenen op de 

vaker los moeten laten'. Oftewel, de schrijver vindt burger. 

dat Mr Letwin vaker publieke toespraken zou moeten Niet C Het gaat er hier niet per se am hoe die derde 

houden. manier speciaal gebruikt kan warden voor 



lokale besluitvorming: het voorbeeld over de 

wijken is slechts een voorbeeld. 

Niet D De schrijver noch Letwin suggereren dat 

de ene benadering beter is dan de andere: 

er wordt hier a Ileen een derde manier 

omschreven. 

Niet E De schrijver zegt niet dat Mr Letwin's ideeen 

over gedragspsychologie (behaviourism) de 

twee andere vormen van overheidsbeleid 

(extreme inmenging of laissez-faire) kunnen 

vervangen; hij zegt hier a Ileen dat het een 

derde manier van staatsbemoeienis zou 

kunnen zijn. 

10. nudge theory I (the work of) behavioural insights I 

(there is a "third") better way (by means of which 

governments can intervene in free markets and 

influence behaviour without law and regulation) 

Het gaat hier om de 'derde manier' van uitvoeren van 

overheidsbeleid: de suggestie dat de regering bepaald 

gedrag kan stimuleren en mensen in de goede richting 

kan duwen zonder daaraan wetten of regelgeving te 

verbinden. 

Tekst 5 

Hunkier than thou 

Orientatie vooraf 

De titel van deze tekst is een beetje vreemd: het 

combineert het relatief nieuwe 'hunkier' (knapper) 

met de archa'lsche uitdrukking 'than thou' (dan gij). De 

uitdrukking 'holier than thou' betekent dat iemand zich 

(moreel) beter voelt dan een ander; dat iemand vindt 

dat hij er hoogstaandere normen op nahoudt. De titel 

suggereert dus dat het hier gaat om mensen die vinden 

dat zij knapper zijn dan anderen. 

lnhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat de reden waaram vrauwen 

voor een bepaalde partner kiezen, afhankelijk 

is van factoren beyond their conscious control 

(waar ze geen bewuste controle over hebben), 

zoals de mate waarin ziekte of misdaad voorkomt 

(prevalence) in een gemeenschap. 

2 Mannelijke uiterlijke kenmerken geven fysieke 

eigenschappen en gedragskenmerken weer, die 

weer samenhangen met fysiologische kenmerken 

zoals virility (mannelijkheid, viriliteit) en een sterk 

immuunsysteem. De andere kant (obverse) van 

deze eigenschappen is echter minder aantrekkelijk. 

Agressie kan zich ook op de partner richten en 

een grate mate van mannelijkheid kan leiden tot 

pramiscu'lteit (sex hebben met veel wisselende 

partners). 

3 Als vrauwen een man kiezen, moeten ze kiezen 

tussen of een man met typisch mannelijke trekken 

in zowel karakter als uiterlijk, of voor een man die 

genegen is om ook te zorgen en lief te hebben. 

4 Vrouwen in landen met slechte 

gezondheidsvooruitzichten kiezen eerder voor een 

man met sterke mannelijke genen dan vrouwen in 

'gezonde' landen. 

5 Een nieuw team van onderzoekers dat de gegevens 

van de eerste onderzoeker heeft bekeken, is tot 

een andere conclusie gekomen. Zij stellen dat het 

niet de algemene gezondheid in een land is die 

bepalend is voor de keuze van vrauwen, maar de 

concurrentie en agressie onder de mannen: hoe 

ruiger en geweldadiger de omgeving, hoe grater de 

voorkeur voor een mannelijke man. 

6 Dat verklaart waaram in samenlevingen met 

hoge inkomensongelijkheid (income inequality) 

vrauwen eerder voor mannelijke mannen kiezen, 

aangezien er in zulke samenlevingen ook meer 

agressie en competitie is. 

7 Het punt (the rub) is dat ongelijke samenlevingen 

doorgaans ook minder gezond zijn. Daaram 

vergeleek de tweede onderzoeker het aantal 

moorden (de gewelddadigheid van een 

samenleving) met de gezondheidsindex die de 

eerste onderzoeker gebruikte. Ook uit deze 

vergelijking bleek dat het aantal moorden meer 

samenhang vertoonde met de voorkeur van 

vrouwen voor mannen met sterke mannelijke 

trekken dan de algemene gezondheid in een land. 

8 De eerste onderzoeker reageerde hier weer 

op door te wijzen op het feit dat de tweede 

onderzoeker geen rekening had gehouden met 

het BNP van een land. Als de welvaart van een 

land meegenomen werd in de vergelijking, verviel 

het verband tussen het aantal moorden en de 

vrauwelijke voorkeur voor sterke mannen. Oftewel, 

a Ileen in zeer arme (penury: extreme armoede), 

gewelddadige landen kiezen vrauwen eerder voor 

een sterk mannelijke partner. 

9 Deze schermutseling (tussle) toont aan dat het 

lastig is om conclusies te trekken op basis van enkel 

verbanden (correlation). De beide onderzoekers 

geven aan dat de onenigheid pas opgelost kan 

worden als er meer direct onderzoek wordt 

gedaan. 

10 Een recent onderzoek door Dr DeBruine, de eerste 

onderzoeker, heeft getracht dat te doen en kwam 

tot de conclusie dat de gezondheidshypothese nog 



steeds de meest juiste lijkt te zijn. In dit onderzoek 

werd aan een grate groep mannen en vrouwen 

gevraagd om aan te geven van een aantal foto's 

welke gezichten ze aantrekkelijker en minder 

aantrekkelijk vonden. 

11 Daarna kregen deze mensen een serie foto's van 

dingen te zien die afkeer opwekken, en werd 

hen nogmaals gevraagd om aan te geven welke 

gezichten ze aantrekkelijker vonden. Afkeer zou 

vrouwen ertoe aan zetten, volgens DeBruine's 

hypothese, om te kiezen voor de mannelijkere man. 

12 Dat bleek inderdaad het geval, al bleek het a Ileen 

op te gaan voor mensen van het andere geslacht: 

vrouwen zijn, na het bekijken van weerzinwekkende 

foto's eerder geneigd om mannelijke mannen als 

aantrekkelijker te bestempelen, en mannen geven 

dan de voorkeur aan vrouwelijke vrouwen. Het 

veranderde de ideeen van vrouwen over welke 

vrouwen aantrekkelijk zijn, en van mannen over 

welke mannen aantrekkelijk zijn, niet. 

Uitwerking van de vragen 

11.A 

In de eerste alinea kun je lezen dat er onderzoek 

gedaan is naar de vraag waarom vrouwen sommige 

mannen knap vinden, en andere afstotelijk. Het 

onderzoek toont aan dat de voorkeur van vrouwen 

voor bepaalde mannen niet a Ileen bepaald wordt 

door hun eigen bewuste keuze, maar ook door zaken 

waar zij geen invloed op hebben (beyond their 

conscious control) zoals in welke mate ziekte of 

misdaad voorkomen in een samenleving (prevalence). 

Oftewel, externe factoren be'invloeden de voorkeur van 

vrouwen voor specifieke mannen. 

Niet B Het gaat er hier niet om dat uiterlijke 

kenmerken van groat bepalend belang zijn in 

de partnerkeuze van vrouwen: het gaat er hier 

am waar6m bepaalde kenmerken van invloed 

zijn. 

Niet C De eerste alinea stelt juist dat de voorkeur 

van vrouwen wordt be'invloed door externe 

factoren: niet dat vrouwen altijd aan een 

bepaald soort man de voorkeur geven. 

Niet D Er wordt in de eerste alinea niet gesproken 

over genetische invloed; a Ileen over de 

invloed van externe factoren zoals de mate 

waarin ziekte of misdaad voorkomen in een 

samenleving. 

12. The obverse ... 

In deze alinea kun je lezen dat aantrekkelijke uiterlijke 

kenmerken van mannen ook een keerzijde hebben. 

Dat wordt samengevat in de zin 'the obverse of these 

desirable characteristics looks less appealing' (de 

keerzijde van deze gewilde kenmerken is minder 

aantrekkelijk). De schrijver maakt hier duidelijk dat 

typisch mannelijke trekken ook hun keerzijde kunnen 

hebben in het gedrag van die mannen. 

13.C 

Deze alinea vat nog even samen wat er al werd 

gesuggereerd in alinea 2: dat een vrouw kan kiezen 

voor een sterke, mannelijke man met sterke genen die 

haar waarschijnlijk gezonde kinderen zou geven, maar 

dat ze dan ook het risico loopt dat hij er vandoor gaat 

en dat ze alleen voor de kinderen moet zorgen, of dat 

ze kan kiezen voor een minder mannelijke man die wel 

bij haar blijft. In other words (met andere woorden) 

geeft aan dat er hier een al eerder getrokken conclusie 

nag eens in duidelijkere termen wordt bevestigd. 

Niet A Er wordt hier niet per se nieuwe informatie 

gegeven: je kon dit al afleiden van de 

informatie uit alinea 2. In de laatste zinnen 

wordt ook al gezegd dat er dus feitelijk twee 

keuzes zijn: een sterke man die agressief is en 

je a Ileen zou kunnen laten, of een zwakkere 

man die bij je blijft om mee te helpen in de 

zorg voor het gezin. In addition (daarbij) 

suggereert dat er nieuwe informatie gaat 

volgen, en dat is niet het geval. 

Niet B In contrast gebruik je als je iets gaat 

omschrijven dat het tegendeel is van wat er 

eerder gezegd is. Dat is hier niet het geval: 

alinea 3 zegt feitelijk precies hetzelfde als 

wat in de laatste regels van de tweede alinea 

wordt gezegd. 

14.1 Brooks 

Brooks zegt in alinea 5 dat er een verband is tussen de 

gewelddadigheid van een samenleving en de voorkeur 

van vrouwen voor sterke mannen: 'competition and 

violence among men [ ... ] best explain a woman's 

penchant (voorkeur) for manliness'. 

2 DeBruine 

DeBruine stelt in alinea 8 dat welvaart (affluence I 

wealth) het effect van criminaliteit op de partnerkeuze 

teniet doet: als een samenleving welvarend is, wordt 

de keuze van vrouwen minder bepaald door de mate 

van geweld in die samenleving. 

15. So, according ... 

Alleen deze zin geeft een hypothese over de uitslag van 

het onderzoek weer. Andere zinnen geven ook aan wat 

er daadwerkelijk uit het onderzoek kwam ('Its results ... 

the health hypothesis', bijvoorbeeld), maar a Ileen deze 

zin geeft een hypothese aan. De onderzoeker zegt hier 

dat zij verwacht dat mensen die met weerzinwekkende 

foto's warden geconfronteerd, geneigd zullen zijn 

am een grotere voorkeur te hebben voor mannelijke 

mannen en vrouwelijke vrouwen - en die hypothese 

blijkt te kloppen. 



Tekst 6 

Letters: affirmative action 

Orientatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit een viertal ingezonden brieven. 

Je kunt deze herkennen aan de aanhef 'Sir', en aan de 

ondertekening. lngezonden brieven reageren meestal 

op een (opinie)artikel of ingezonden brief uit een 

eerdere krant, dus het kan soms wat lastig zijn om te 

achterhalen waar ze nu precies over gaan, zeker als 

het gaat om brieven van vijf jaar oud zoals in dit geval. 

Meestal vertelt de briefschrijver echter wel in het kort 

waar het om gaat en komt hij/zij dan met een reactie 

daarop. 

In dit geval reageren alle vier de briefschrijvers 

op een eerder artikel over affirmative action 

(positieve discriminatie) bij het toelatingsbeleid van 

universiteiten (college admissions). 

lnhoud per brief 

1 De schrijver van de eerste brief, Ron Davis uit 

Cambridge, Massachusetts, zegt dat het eerder 

geplaatste opiniestuk stelde dat het tijd is om een 

einde te maken aan positieve discriminatie bij het 

toelaten van studenten. Het is volgens dat stuk niet 

moreel verantwoord om studenten toe te laten op 

basis van hun huidskleur. In plaats daarvan moet 

er gelet worden op merit (kwaliteit, verdienste). 

Alleen de beste studenten - van welke huidskleur of 

achtergrond dan ook - zouden toegelaten moeten 

worden. 

De briefschrijver stelt dat dat systeem echter 

ook niet eerlijk is, aangezien je dan dus 

alleen studenten krijgt die goed scoren op de 

standaardtesten, en dat universiteiten er niet a Ileen 

zijn voor dit soort studenten, maar ook om hogere 

doelen te bereiken (to attain), zoals complexe 

sociale en economische doelen. Hij suggereert 

hiermee dat die wel bereikt zouden kunnen worden 

door positieve discriminatie en dat het in zijn 

ogen niet goed is om het aannamebeleid a Ileen te 

baseren op hoe goed iemand scoort op een toets. 

2 De tweede briefschrijfster zegt dat toelatingen ook 

nog altijd kijken naar legacy (hier: rechten op basis 

van wat je ouders hebben gedaan): kinderen van 

alumni, oud-studenten, worden nog regelmatig 

toegelaten ook al zijn ze academically unsuited 

(niet geschikt voor de universiteit), enkel en a Ileen 

omdat daddy put in a good word (hun vader een 

goed woordje voor ze deed). Zij stelt dat het niet 

eerlijk is om positieve discriminatie te schrappen 

als dit soort toelatingsbeleid niet ook geschrapt 

wordt. 

3 Deze briefschrijver stelt dat positieve discriminatie 

een symptoom is van een groter probleem. 

Daaruit kun je opmaken dat de briefschrijver geen 

voorstander is van positieve discriminatie. Hij 

stelt dat de liberalen in de VS (wat tegenwoordig 

een synoniem is voor links/de Democraten) 

huidskleur gelijkstellen aan economische klasse, 

waardoor ze niet eens meer willen spreken over 

de beperkte klassenmobiliteit in de VS (dat iemand 

uit de arbeidersklasse omhoog klimt naar de 

middenklasse, bijvoorbeeld). Oak zou het een 

kloof creeren tussen arme blanken en alle anderen 

in de laagste klasse, waardoor juist weer raciale 

spanningen ontstaan. 

4 Deze briefschrijver zegt dat de krant blijkbaar 

geloofde (gave some credence) dat universiteiten 

waarde hechten aan diversiteit. Hij zegt dat dat 

idee geloofwaardiger zou zijn (that might be 

more persuasive - dat zou overtuigender zijn) 

als het taalgebruik binnen universiteiten niet 

zo vol zat (to be rife with) met uitdrukkingen 

en andere gebruiken die getuigen van politieke 

correctheid en die daarmee juist de belangrijkste 

vorm van diversiteit - van gedachte en meningen -

onderdrukken (suppressing). 

Uitwerking van de vraag 

16. Je moet bij deze vraag voor elk van de vijf uitspraken 

bepalen of deze wel of niet van toepassing is op een 

van de vier brieven. Je hoeft verder niet aan te geven 

in we Ike brief dat wordt genoemd; a Ileen 'wel' of 'niet' 

is voldoende. 

1 Wei 

De schrijver van de eerste brief suggereert dat 

positieve discriminatie niet zo onethisch is als de 

schrijver van het originele stuk zegt. Hij vindt dat een 

aannamebeleid dat zich alleen baseert op hoe goed 

iemand heeft gescoord op een standaardtest, niet 

past bij het bredere doel van een universiteit, en dat 

universiteiten ook een maatschappelijk doel hebben -

en dat positieve discriminatie zou kunnen helpen die 

doelen te bereiken. 

2 Wei 

Dit probleem wordt aangekaart door de tweede 

briefschrijfster. Zij stelt dat het niet eerlijk zou zijn 

om positieve discriminatie af te schaffen als een nog 

veel onrechtvaardiger systeem gewoon in werking 

blijft: het systeem waarbij kinderen van invloedrijke 

oud-studenten binnen worden gelaten enkel en alleen 



omdat hun ouders op die universiteit studeerden. 

Dit systeem, waarbij kinderen die eigenlijk niet 

geschikt zijn voor de universiteit op basis van hun 

studieresultaten, toch warden toegelaten is pas echt 

onrechtvaardig, stelt de briefschrijfster. 

3 Niet 

In de derde brief wordt gesproken over de gebrekkige 

sociale mobiliteit in de VS. De briefschrijver zegt hier 

echter niet dat positieve discriminatie de oorzaak is 

van de gebrekkige sociale mobiliteit: hij zegt alleen 

dat het idee dat positieve discriminatie goed zou zijn, 

een symptoom is van het liberale idee dat ras gelijk is 

aan economische status, en dat liberalen daarom niet 

zouden willen nadenken over het gebrek aan sociale 

mobiliteit in de VS. 

4 Niet 

Er wordt in geen van de brieven iets gezegd over de 

wettelijke status van positieve discriminatie: of het 

grondwettelijk (constitutional) is om mensen op 

grand van hun huidskleur eerder toe te laten op een 

universiteit. 

5 We/ 

De briefschrijver van de vierde brief stelt dat de 

schrijver van het oorspronkelijke opiniestuk er van uit 

leek te gaan dat universiteiten diversiteit stimuleren. 

Die briefschrijver trekt dat echter in twijfel, want in 

zijn beleving blijkt uit het taalgebruik en de gewoontes 

binnen universiteiten dat ze juist de belangrijkste vorm 

van diversiteit, eigen meningen en origineel denken, 

onderdrukken. 

Tekst 7 
Regret is the perfect emotion 
for our self-absorbed times 

Orientatie vooraf 

Deze tekst gaat over regret (spijt): de titel stelt dat 

'spijt' de perfecte emotie is voor deze egocentrische 

tijden. De eerste regel stelt dat 'we' een land zijn (dat 

land blijkt Amerika te zijn) dat verteerd wordt door 

spijt. Als je de eerste alinea even vluchtig doorleest, 

kom je erachter dat het hier vooral gaat om 'spijt' die 

bepaalde bekende mensen hebben van dingen die ze 

gedaan of gezegd hebben. Het gaat hier dus om (al dan 

niet oprechte) spijt van ondoordachte beweringen en 

uitspraken. 

Als je de rest van het artikel vluchtig doorleest, zie je 

dat dat het echte onderwerp van dit artikel is: de spijt 

die bekende mensen zeggen te hebben nadat ze een 

controversiele opmerking hebben gemaakt of iets 

controversieels hebben gedaan, terwijl ze haast nooit 

echt wroeging hebben of excuses aanbieden. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea lees je over celebrity regret 

- de onoprecht lijkende spijtbetuigingen van 

beroemdheden over controversiele opmerkingen 

die ze hebben gemaakt en die opschudding 

veroorzaakten. 

2 De schrijver stelt dat deze 'spijtbetuigingen' je 

vervullen met plaatsvervangende schaamte 

(cringeworthy) omdat het de degene die spijt 

betuigt helemaal niet lijkt te gaan om wat hun 

woorden of daden hebben veroorzaakt. Het 

enige dat hen spijt, stelt de schrijver, is dat ze hun 

carriere of reputatie hebben beschadigd; ze hebben 

geen wroeging (remorse) over wat ze hebben 

gezegd, maar wel spijt over het negatieve effect dat 

het had op hun eigen leven. 

3 Deels komt dat doordat hun advocaten hen dit 

influisteren, maar het gaat verder dan dat. De 

schrijfster denkt dat de 'spijt' de keerzijde is van 

het Amerikaanse optimisme, en even wijdverbreid 

en kenmerkend is. 

4 We hebben tegenwoordig vaker spijt van onze 

keuzes omdat er meer keuzes zijn. Economen 

proberen de hoeveelheid spijt en afkeer (aversion) 

van spijt te benoemen omdat spijt hebben van 

onze keuzes grote invloed kan hebben op de 

economie. Spijt wordt echter niet veroorzaakt door 

de enorme overvloed aan keuzes waarmee we 

geconfronteerd warden; er spelen andere factoren 

mee. Ten eerste hechten we heel veel waarde aan 

succes: onze keuzes moeten succes opleveren. Een 

'foute' keuze is niet zozeer een keuze waarmee we 

anderen schade berokkenen, maar waarmee we 

onszelf belachelijk ma ken. 

5 De tweede factor die spijt veroorzaakt is ook 

verbonden aan die veelheid van opties. We hebben 

een haast oneindig (near-infinite) aantal keuzes, 

maar slechts beperkte tijd om een keuze te ma ken: 

we kunnen dus nooit alle opties nauwkeurig 

bestuderen. Die kennis werkt voor veel mensen 

verlammend (that leads to a paralysis - dat lijdt tot 

verlamming). 

6 Dan zijn er tenslotte nog twee andere ontdekkingen 

die psychologen keer op keer weer doen als het 

gaat over spijt. Ten eerste: we warden verdrietiger 

van iets kwijt raken dan dat we blij warden van 

iets verkrijgen. Ten tweede: in het moment maken 



we ons zorgen over domme dingen die we gedaan 

hebben, terwijl we op de lange termijn ons meer 

zorgen maken over de dingen die we niet gedaan 

hebben. 

Dat laatste vindt de schrijver het moeilijkst om mee 

om te gaan: hij blijft maar dromen over hoe zijn 

leven had kunnen zijn, omdat dat er altijd beter 

uit ziet dan zijn leven nu. Hij denkt dat hij ergens 

inderdaad bang is dat hij, door bijvoorbeeld het 

kopen van het verkeerde product, een verkeerde 

keuze voor zichzelf maakt; maar hij is nog veel 

banger dat hij later terug moet kijken op een leven 

waarin hij allerlei dingen niet heeft gedaan uit 

angst om domme dingen te doen. 

Uitwerking van de vragen 

17.A 

De eerste alinea begint met 'we are a nation gnawed 

by regret' - we zijn een land dat gekweld wordt door 

spijt'. Dat is vooral duidelijk in 'celebrity regret', de 

spijtbetuigingen van beroemdheden, waarbij de 

schrijver meteen duidelijk maakt dat het vaak niet 

duidelijk is waar de spijtbetuiger nou precies spijt van 

heeft. Hoe dan ook, de schrijver maakt hier duidelijk 

dat spijt betuigen erg populair is in het Amerika van 

nu. 

Niet B De schrijver zegt niet dat het van moed getuigt 

om spijt te tonen: hij suggereert juist dat het 

momenteel mode lijkt te zijn, en dat vooral 

beroemdheden met dergelijke onoprechte 

spijtbetuigingen lijken te komen. 

Niet C De schrijver stelt niet dat beroemdheden 

wegkomen met slecht gedrag; zij warden 

slechts genoemd omdat zij de trend van het 

openlijk spijt betuigen (al dan niet oprecht 

18.D 

en gemeend) zo duidelijk weergeven. Er staat 

nergens dat de spijtbetuigingen betekenen 

dat de beroemdheden ook eventuele straffen 

kwijtgescholden krijgen of vergeven warden. 

De column van Dana Milbank wordt beschreven als 

sardonic - cynisch, spottend. Milbank drijft hier de 

spot met de 'trend' van het openlijk spijt betuigen 

door beroemdheden, en maakt hier duidelijk dat de 

meeste beroemdheden geen spijt betuigen omdat ze 

werkelijk berouw hebben om wat ze hebben gedaan of 

gezegd, maar dat het een manier is om te proberen om 

ergens mee weg te komen. 

Niet A Het is geen verklaring; Milbank drijft hier de 

spot met de beroemdheden die openlijk spijt 

betuigen over iets wat ze hebben gedaan. Ze 

stelt hier dat deze beroemdheden niet echt 

toegeven dat ze iets fout hebben gedaan, 

maar zich a Ileen willen indekken en de schade 

voor zichzelf beperkt willen houden. 

Niet B Milbank maakt in haar column juist duidelijk 

dat ze twijfelt aan de oprechtheid van de 

spijtbetuigingen van beroemdheden: ze 

suggereert dat ze onoprecht zijn en dat de 

beroemdheden het vaak doen voorkomen 

alsof zij niet verantwoordelijk zijn voor de 

dingen die ze hebben gedaan of gezegd. 

Niet C Milbank maakt hier duidelijk dat 

19.C 

veel beroemdheden proberen hun 

verantwoordelijkheden te ontlopen, maar 

dit statement is op zich niet ontwijkend. Ze 

suggereert hier dat veel beroemdheden niet 

oprecht zijn als ze spijt betuigen, en daarbij 

ook vaak proberen om zichzelf te vrijwaren. 

In de tweede alinea maakt de schrijver duidelijk dat in 

zijn optiek deze public shows of regret dus vooral een 

show zijn en daarom cringe-worthy (tenenkrommend) 

zijn. Maar, voegt hij toe, ze geven desalniettemin wel 

een echte emotie weer: spijt dat we onszelf of onze 

reputatie hebben geschaad. De schrijver maakt hier 

onderscheid tussen regret en remorse: regret is de 

spijt en pijn die je voelt als je jezelf te kort hebt gedaan 

of geschaad; remorse is de pijn en spijt die je voelt 

als je anderen te kort hebt gedaan of hebt gekwetst. 

De publieke spijtbetuigingen zijn, volgens de schrijver, 

vooral uitingen van regret - het spijt de beroemdheid 

vooral dat zijn woorden of daden zijn reputatie hebben 

geschaad of zijn eigen kansen hebben verpest. 

Niet A De schrijver zegt niet dat remorse iets is 

wat beroemdheden niet lijken te voelen: 

hij gebruikt de beroemdheden alleen als 

voorbeeld omdat iedereen die spijtbetuigingen 

kan zien en horen. Hij zegt echter nergens 

dat 'gewone' mensen wel 'remorse' voelen 

en beroemdheden niet. De 'we' in 'Regret is 

what we feel when we realize that we've hurt 

ourselves' verwijst naar iedereen, niet alleen 

naar de beroemdheden. 

Niet B De schrijver maakt duidelijk dat het twee 

verschillende emoties zijn, maar niet dat ze 

elkaar per se uitsluiten. Hij maakt wel duidelijk 

dat we over het algemeen a Ileen uitingen van 

regret zien, en nooit van remorse, maar hij 

zegt niet dat het onmogelijk is om zowel regret 

als remorse te voelen. 

Niet D De twee hebben niet te maken met hoe lang 

je ergens over na hebt gedacht: de schrijver 

zegt dat de spijt alleen verschillende dingen 

betreft. Bij een uiting van regret toont de 

spijtbetuiger vooral spijt over het feit dat hij 

zichzelf heeft geschaad; bij een uiting van 

remorse gaat dat over schade die hij een 

ander heeft berokkend. 



Niet E De schrijver zegt niet dat het een persoonlijker 

is dan het ander: het gaat er hier alleen om 

wie er door geraakt wordt. 

Niet F Het gaat er hier niet om hoe vaak iemand 

20.B 

spijt betuigt, maar hoe hij dat doet. De 

schrijver stelt hier dat de meeste publieke 

spijtbetuigingen die hij heeft gezien, niet 

betekenen dat het de spijtbetuiger werkelijk 

spijt dat hij met zijn woorden anderen heeft 

gekwetst, maar a Ileen dat het hem spijt dat hij 

zijn eigen reputatie heeft geschaad. 

Orn deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk 

dat je ook de rest van de tekst al kent: de rest van dit 

artikel gaat namelijk niet over waarom mensen al dan 

niet in het openbaar spijt betuigen voor hun acties, 

maar het gaat in op het probleem waarom zoveel 

mensen hun keuzes betreuren. Celebrity regret wordt 

niet meer genoemd: het gaat hier alleen om de spijt 

die mensen voelen over keuzes en de verlammende 

angst om de verkeerde keuze te ma ken. De schrijver 

zegt hier dat regret, de angst om jezelf te kort te doen, 

even wijdverbreid en typerend is voor de Amerikaanse 

samenleving als het Amerikaanse optimisme, en dat 

regret de keerzijde is van dit optimisme. 

Het gaat er hier dus om dat mensen ook spijt hebben 

van hun daden als ze zich er niet (publiekelijk) voor 

. hoeven te verontschuldigen: mensen ervaren altijd 

spijtgevoelens als ze iets hebben gedaan waardoor ze 

zichzelf hebben geschaad. 

Niet A De schrijver zegt nergens dat er een verband 

is tussen de spijt die we voelen en of er al 

dan niet een noodzaak is om ons daarvoor te 

verontschuldigen. De publieke spijtbetuigingen 

van beroemdheden warden alleen gebruikt 

am te laten zien dat de spijt die veel mensen 

voelen niet zozeer spijt is over wat ze anderen 

hebben aangedaan, maar dat het spijt is om 

iets dat ze zichzelf hebben aangedaan. 

Niet C De schrijver suggereert nergens dat we a Ileen 

spijt hebben over onze daden als we ons er 

niet voor hoeven te verontschuldigen: hij zegt 

hier a Ileen dat het momenteel een trend lijkt 

te zijn dat mensen spijt hebben over keuzes 

die ze hebben gemaakt. 

21.A 

De schrijver tracht in deze alinea uit te leggen waarom 

we tegenwoordig zoveel meer spijt lijken te hebben 

over de keuzes die we hebben gemaakt dan vroeger. 

Een simpele verklaring is dat we meer keuzes maken, 

en dus ook meer foute keuzes hebben gemaakt of 

zouden kunnen ma ken - en we nooit weten of de keuze 

die we hebben gemaakt echt de beste keuze was. 

Mensen zijn bang om de foute keuze te maken, omdat 

we bang zijn dom of incompetent over te komen. 

Het gaat in deze alinea dus om de verklaring voor het 

toenemen van spijtgevoelens. 

Niet B Het gaat niet om het economische effect; 

dat wordt wel genoemd, maar a Ileen om te 

verklaren waarom het juist economen zijn 

die dit fenomeen onderzoeken. Het gaat er 

in deze alinea om am te verklaren waarom 

zoveel mensen bang zijn om de foute keuze te 

ma ken. 

Niet C De schrijver parodieert hier niets; hij beschrijft 

juist objectief hoe het komt dat mensen zich 

tegenwoordig laten verlammen van angst om 

de verkeerde beslissing te ma ken. 

Niet D De schrijver suggereert niet dat mensen 

gemanipuleerd warden om zich schuldig te 

voelen over hun keuzes, maar dat mensen juist 

zonder enige manipulatie zich zorgen ma ken 

over het effect van hun keuzes. 

22. E 

De schrijver maakt in deze laatste alinea duidelijk dat 

we weliswaar op de korte termijn ons vooral zorgen 

ma ken over de negatieve effecten van de dingen die 

we doen, maar dat we op de lange termijn vooral de 

dingen die we niet hebben gedaan, betreuren. Hij 

wil hier duidelijk ma ken dat we weliswaar onszelf 

belachelijk zouden kunnen ma ken of fouten zouden 

kunnen maken door bepaalde dingen te doen, maar 

dat uit onderzoek blijkt we het op de lange termijn veel 

erger vinden als we die dingen daarom gewoon niet 

meer doen. 

Niet A Het gaat er hier niet om dat we het verleden 

mooier of slechter ma ken al naar gelang we 

ouder warden: het gaat er hier om dat we 

nu vaak keuzes betreuren die ons belachelijk 

hebben gemaakt, maar dat we later juist spijt 

hebben als we om die reden bepaalde dingen 

niet hebben gedaan. 

Niet B Dit citaat suggereert dat we ons vaak door 

anderen laten leiden in onze keuzes. Wat de 

schrijver hier echter duidelijk wil ma ken is 

dat het belangrijk is om dingen gewoon te 

doen, ook al zou je door je keuze 'gek' kunnen 

overkomen, omdat je anders later spijt hebt 

van de dingen die je niet hebt gedaan. 

Niet C Het gaat hier niet om spijt van dingen die we 

hebben gedaan, maar om spijt van de dingen 

die we juist niet hebben gedaan uit angst om 

dom of gek over te komen. 

Niet D Hier wordt gesuggereerd dat spijt een goede 

emotie is die ons juist vooruit doet komen. 

Wat de schrijver hier echter duidelijk wil 

ma ken is dat we op de lange termijn juist 

dingen betreuren die we niet hebben gedaan. 



Tekst 8 
Not a single leg chain 
smashed 

Orientatie vooraf 

Dit artikel heeft als titel Not a single leg chain smashed 

- niet een voetketen verbraken. De foto die bij het 

artikel staat is van de film 12 Years a Slave. Hieruit kun 

je afleiden dat het artikel waarschijnlijk gaat over de 

film of over slavernij, of beide. 

Als je het artikel even snel doorleest, kom je erachter 

dat de schrijver het hier wil hebben over het effect 

dat de film 12 Years a Slave heeft gehad, en wel in 

het bijzonder op de houding van mensen ten opzichte 

van moderne slavernij. Al in de eerste alinea wordt 

duidelijk dat de film weliswaar heel indrukwekkend 

was, maar dat hij er niet in is geslaagd om mensen te 

interesseren in de prablemen rand moderne slavernij 

(it has failed - het heeft [iets] niet bereikt). In dit 

artikel zul je dus waarschijnlijk kunnen lezen waarom 

dat zo is. 

lnhoud per alinea 

1 12 Years a Slave is een film die veel indruk heeft 

gemaakt op het publiek, en veel prijzen heeft 

gewonnen. De film is er echter niet in geslaagd om 

zijn doel te bereiken: mensen aanzetten tot actie 

tegen moderne slavernij. 

2 De film vertelt het waargebeurde verhaal van een 

vrij-geboren zwarte in de VS die ontvoerd werd en 

gedwongen werd om als slaaf op een plantage in 

het zuiden van de VS te werken. De film schetst 

gedetailleerd hoe het leven van een slaaf er in de 

19e eeuw uit zag. Anti-slavernij organisaties wilden 

de film graag gebruiken om het grate publiek 

bewust te maken van moderne slavernij. 

3 De hoop dat de film een verandering teweeg zou 

brengen werd ook gedeeld door de baas van een 

anti-slavernij instantie in Washington. 

4 Deze hoop leek niet onterecht: de film maakte veel 

indruk, en de regisseur, Steve McQueen, was een 

passionate, high-profile advocate (een gedreven 

en bekende voorvechter) van de zaak tegen 

moderne slavernij. 

5 Tijdens prijsuitreikingen (award ceremony) voor 

de film, waarbij hij miljoenen mensen bereikte, 

verwees hij telkens weer naar moderne slavernij. 

6 Het enige dat de anti-slavernij organisaties nog 

hoefden te doen was afwachten - maar uiteindelijk 

gebeurde er niets. 

7 Een van de directeuren van zo'n organisatie 

bevestigt dat er niets veranderde, en dat hij daar 

wel teleurgesteld door is. 

8 Een andere woordvoerder (spokesman) meldt ook 

dat er geen opvallende (significant) toename was 

in het aantal verzoeken om inlichtingen (inquiries), 

donaties of lidmaatschappen. 

9 Nog een andere organisatie zegt dat er iets meer 

mensen hun website bezochten, maar de aantallen 

waren niet schokkend: 516 in plaats van 370. 

10 De politieke invloed van de film viel ook tegen: de 

Verenigde Naties heeft de strijd tegen moderne 

slavernij nog niet als ontwikkelingsdoel opgepakt. 

11 Al zou je kunnen zeggen dat dat niet uitmaakt voor 

de film zelf, de regisseur had graag gezien dat zijn 

film meer verandering teweeg had gebracht. 

12 Al Gore's film An Inconvenient Truth, over 

klimaatverandering, had wel een graot effect op de 

bewustwording van het grate publiek. 

13 Films over historische slavernij maken mensen 

echter niet bewuster van moderne slavernij: ze 

geven het grote publiek juist het idee dat slavernij 

iets van het verleden is, ook al heeft de regisseur 

het wel vaak publiekelijk over moderne slavernij. 

14 Theresa May probeert nu een wet 

(bill - wetsvoorstel) door te voeren die 

mensensmokkelaars (traffickers) aanpakt. Maar 

er is nog geen film over moderne slavernij die de 

bewustwording bij het grote publiek kan vergroten. 

Uitwerking van de vragen 

23.F 

De woorden it has failed to do the one thing it set 

out to do (het is er niet in geslaagd het doel dat het 

zich gesteld had, te behalen) maken duidelijk dat de 

film een bepaald effect wilde hebben, en dat dat niet 

is gelukt. Het effect dat de regisseur wilde bereiken 

was om het publiek actief betrakken te maken bij het 

probleem (issue) van hedendaagse slavernij. 

Niet A Het gaat er in deze alinea niet om dat de film 

een groot succes was, noch waaram de film 

zoveel mensen raakte. Het gaat erom dat, 

ondanks dat de film een groot succes was, hij 

het effect dat hij moest hebben, niet had. 



Niet B De regisseur had gehoopt dat mensen door 26. E 
de film in actie zouden komen tegen moderne 
slavernij, maar dat effect had de film niet. 

Niet C Het probleem dat de regisseur wilde 
aankaarten was niet discriminatie, maar 

slavernij: hij hoopte dat door de film mensen 
zich bewust zouden worden van het probleem 
van moderne slavernij, en dat ze zich zouden 

realiseren dat slavernij niet iets van het 
verleden is. 

Niet D Het gaat er niet om dat de film feiten en 
fantasie vermengt; er wordt zelfs niet gezegd 

dat dat gebeurd is. 
Niet E Het gaat er niet om dat de film mensen moest 

overtuigen dat de slavernij een verschrikkelijke 

periode was in de Amerikaanse geschiedenis: 

de regisseur wilde mensen juist laten beseffen 
dat slavernij niet a Ileen iets van het verleden 

is. 

24.B 

-Bradley Myles is de directeur van Polaris, een 
organisatie die actie voert tegen mensensmokkelaars 

en moderne slavernij. Hij gaf aan (alinea 3) dat de film 

het idea le klimaat schiep om actie te ondernemen en 

moderne slavernij op de kaart te zetten. De film gaf 
(alinea 4) niet alleen een krachtig anti-slavernij signaal, 

de regisseur was ook nog eens een gedreven activist 

die hun zaak kracht bij kon zetten. Oftewel, het lag dus 
voor de hand dat alle anti-slavernij organisaties blij 
zouden zijn met de film en er veel van verwachtten. 

Niet A Er wordt nergens gesuggereerd dat de 
organisaties al snel minder positief werden 

over de inhoud van de film; ze waren a Ileen 

teleurgesteld over het uitblijvende effect van 
de film. 

Niet C Er wordt in deze alinea's niet gesuggereerd dat 

de film niet in staat was om een verandering 

in de publieke opinie teweeg te brengen: 

er wordt hier a Ileen gesuggereerd dat alle 

voorwaarden aanwezig leken voor een 

dergelijke omslag. 

Niet D Er worden hier nergens redenen aangedragen 

waarom een omslag niet voor de hand lag; er 

wordt hier a Ileen gezegd dat het niet onlogisch 
was dat de anti-slavernij organisaties heel wat 
verwachtten van de film. 

25. Ja 

In alinea 13 kun je lezen dat het effect uitbleef omdat 
mensen door de films over slavernij juist het idee 
kregen dat slavernij iets van het verleden is. De link 
naar moderne slavernij werd door hen niet gemaakt. 

Je had ook alinea 10 kunnen noemen; doordat de 
VN de strijd tegen moderne slavernij niet op heeft 
genomen als ontwikkelingsdoel, blijft op politiek 
gebied het effect ook uit. 

In alinea 7 kun je lezen dat Anti-Slavery International 
weinig tot geen effect heeft gemerkt van de film; in 
alinea 8 kun je lezen dat ook IJM UK geen enkel effect 

heeft geconstateerd. Beiden zijn het er dus over eens 
dat de film het beoogde effect niet gehad heeft. 
Niet A Er werd niet speciaal actie ondernomen door 

de organisaties: ze hoopten gewoon dat de 

film een bepaald effect zou hebben zonder dat 

zij daar iets voor hoefden te doen. 
Niet B . Beide organisaties meldden dat ze nauwelijks 

enig effect hebben gemerkt van de film. 

Niet C De uitdrukking rise to the occasion betekent 
dat je succesvol omgaat met een lastige 

situatie. Dat is hier niet gebeurd: het artikel 

zegt alleen dat beide organisaties hadden 

gehoopt dat ze iets zouden merken van 
de film (in aantallen bezoekers van hun 

website, donaties, lidmaatschappen, ... ) maar 

dat dat niet is gebeurd. Er wordt nergens 

gesuggereerd dat zij zelf actie hebben 
ondernomen om het bewustzijn bij het grate 

publiek te vergroten. 
Niet D Er is hier niet echt sprake van een 'klap'; beide 

organisaties zijn teleurgesteld, maar het artikel 

suggereert niet dat de tweede organisatie 

27.C 

nog harder geraakt is door het uitblijven van 

reacties dan de eerste. 

Je moet hier kijken waar het woordje 'too' naar 

verwijst: welk ander teleurstellend effect is er eerder 

beschreven? Als je dan naar de eerdere alinea's 

kijkt, zie je dat Anti-Slavery International maar een 

zeer beperkte toename in internetbezoek heeft 

geregistreerd: 516 bezoeken in plaats van 370. Met 

andere woorden, on line activiteit valt nogal tegen; de 

bezoekersaantallen - ook al is het een toename van 
bijna 40% - zijn nog steeds minimaal. 

Niet A Het gaat hier niet om arrestaties; de tekst 

suggereert nergens dat mensen dat soort 
directe actie tegen mensensmokkelaars 

hadden verwacht. Het streven was vooral 

bewustwording en druk op regeringen om er 

iets aan te doen. 

Niet B Niemand roept om financiele compensatie 
voor de slachtoffers van moderne slavernij: het 

belangrijkste doel van de meeste organisaties 
lijkt bewustwording te zijn. 

Niet D De organisaties willen geen 
verontschuldigingen horen: ze willen vooral 
dat er iets gedaan wordt om mensen te 

helpen, en daarvoor moet het grote publiek 
zich eerst realiseren dat er momenteel nog 
steeds slavernij bestaat. 



28.A 

Theresa May heeft behoefte aan een hedendaagse 

Solomon Northup. lemand die moderne slavernij 

aan den lijve heeft ondervonden, niet de slavernij uit 

geschiedenisboekjes. De film 12 Years a Slave maakt 

duidelijk dat mensen begaan zijn met het onderwerp, 

maar dat ze zich niet realiseren dat het nog steeds een 

probleem is; een film of documentaire over moderne 

slavernij, met een aansprekende hoofdrolspeler, zou 

daarbij kunnen helpen. 

Niet B Er wordt nergens gesuggereerd dat Northup te 

provocerend zou zijn: zijn personage spreekt 

juist heel erg aan, maar het helpt niet om 

mensen zich te laten realiseren dat slavernij 

nog steeds bestaat. 

Niet C Northup was bijzonder overtuigend, maar het 

probleem hier is dat hij mensen niets leert 

over moderne slavernij. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat Northup 

niet politiek correct zou zijn; het probleem is 

dat hij een historisch figuur is en daardoor het 

beeld dat slavernij iets van het verleden is, 

versterkt. 

29. Alinea 12 

De film die wel verandering heeft veroorzaakt is An 

Inconvenient Truth; deze film over klimaatverandering 

heeft veel mensen ertoe bewogen om in actie te 

komen voor het klimaat en de bescherming van de 

aarde. 

Tekst 9 
Don't cap banking bonuses; 
scrap them 

Orientatie vooraf 

De titel maakt al meteen duidelijk waar deze tekst 

over gaat: de schrijfster wil graag dat er niet een limiet 

gesteld wordt aan de bonussen voor bankiers (to cap), 

maar dat ze helemaal worden afgeschaft. Het artikel 

staat in de comment&debate sectie van The Guardian; 

het is dus een opiniestuk dat niet noodzakelijkerwijs de 

mening van de krant weergeeft. 

lnhoud per alinea 

1 De schrijfster vreest dat het EU plan om bonussen 

binnen de bankwereld tot een vastgesteld 

maximum te beperken, de verkeerde gevolgen kan 

hebben, aangezien standaardsalarissen nu al enorm 

zijn gestegen om lagere bonussen te compenseren. 

2 Banken hebben hun salarissen verhoogd vanwege 

publieke en politieke druk om bonussen te 

verlagen. De schrijfster stelt hier dat banken erg 

goed zijn in het vinden van alternatieven en dat 

bankiers erg competitief zijn. Zij stellen dat hun 

tophandelaren hen zullen verlaten om voor een 

concurrent te gaan werken als ze niet genoeg 

betalen. 

3 De schrijfster vindt echter dat banken niet voor 

dergelijke chantage zouden moeten zwichten 

(should dig their heels in - zouden niet moeten 

toegeven) en hun salarissen niet opkrikken (to jack 

up wages) als bonussen beperkt worden. Ze denkt 

dat de dreigementen van die tophandelaren bluf 

zijn (the threat to leave could be an empty one). 

4 Banken keren doorgaans relatief lage salarissen uit 

om hun vaste kosten (fixed costs) laag te houden, 

en keren dan hoge bonussen uit in goede jaren; 

in slechte jaren zijn die bonussen lager, maar zo 

hoeven ze geen personeel te ontslaan. 

5 Het is nu echter zo dat de topbankiers ook tijdens 

slechte jaren hoge bonussen krijgen. 

6 Het gewone personeel, the vast majority (de grate 

meerderheid), krijgt echter niet meer salaris of 

bonussen, blijkt uit deze alinea, en dat kan niet 

goed zijn voor het moraal binnen de bank. 

7 De schrijfster suggereert dat het hele 

bonussysteem afgeschaft moet worden en dat 

het hele bedrijf in de winst moet meedelen: dat 

iedereen een bepaald percentage krijgt afhankelijk 

van zijn salaris als het bedrijf winst heeft gemaakt. 

Als er geen winst is gemaakt, krijgt niemand wat. 

8 Er beginnen nu meer geluiden te komen dat het 

bonussysteem misschien zijn langste tijd heeft 

gehad. 

9 Daarom, zegt de schrijfster, heeft de EU gelijk dat 

ze het bankbonus systeem aanpakt. Een aantal 

nieuwe bankdirecteuren heeft het ook al over 

hervormingen binnen het beloningssysteem. 

10 Maar, waarschuwt ze, aandeelhouders en 

toezichthouders (regulators) moeten banken goed 

in de gaten houden om ervoor te waken dat hogere 

salarissen niet gewoon de plek van bonussen 

innemen, aangezien zij denkt dat dat is wat de 

banken zullen doen. 

Uitwerking van de vragen 

30.C 

De schrijfster waarschuwt hier dat het aan banden 

leggen van de bonussen in de bankwereld kan leiden 



tot een verhoging van het normale salaris: banken 

zullen hun managers willen compenseren voor 

het verlies van hoge bonussen door hun salaris te 

verhogen. 

Niet A De schrijfster noemt in deze eerste alinea 

een mogelijk ongewenst effect van het 

beperken van de bankbonussen: ze vreest 

dat de ban ken, om hun managers tevreden 

te houden, dan hogere salarissen aan zullen 

bieden, omdat dat nu ook al gebeurt. Het 

gaat er hier dus niet om dat banken dan maar 

minder goede bankiers aan zullen nemen, 

maar dat banken zullen proberen om via een 

andere weg hun bankiers nog evenveel te 

betalen. 

Niet B De schrijfster suggereert nergens dat de 

beperking van de bonussen slecht zou zijn 

voor de financiele crisis. De hele financiele 

crisis wordt zelfs nauwelijks genoemd. 

Niet D Het gaat hier niet om de gewone 

bankmedewerkers: het gaat hier a Ileen om de 

salarissen (en bonussen) voor de top. 

31. B 

De schrijfster maakt hier duidelijk dat banken vaak hun 

bonussysteem verdedigen door te stellen dat ze wel 

goede financiele beloningen moeten geven aan hun 

tophandelaren omdat ze anders naar de concurrent 

gaan. Zij zegt echter dat dit waarschijnlijk een loos 

dreigement is: aangezien er niet zoveel vacatures zijn, 

is het maar zeer de vraag of zo'n handelaar inderdaad 

zomaar weg zal gaan. 

Niet A Hargreaves zegt hier dat de vrees van de 

banken dat hun tophandelaren en managers 

een andere baan zullen zoeken als ze geen 

bonussen meer krijgen, onterecht is: banken 

should dig in their heels (moeten voet bij stuk 

houden) en niet toegeven aan de chantage 

van de handelaren omdat veel banken nu toch 

geen nieuw personeel aannemen (few banks 

are hiring) en het dreigement could be an 

empty one (zou loos kunnen zijn). 

Niet C Het gaat hier niet om de rentepercentages 

die banken kunnen bieden, maar alleen om 

het beloningensysteem voor bankmanagers 

en handelaren. Er wordt nergens gezegd dat 

het huidige bonussysteem ervoor zorgt dat 

de klanten hogere rente krijgen. De enige 

reden die gegeven wordt voor het systeem 

is in alinea 4, waar uitgelegd wordt dat het 

systeem er in principe voor zou moeten zorgen 

dat er geen mensen ontslagen hoeven worden 

in slechte tijden - er worden dan a Ileen geen 

bonussen uitgekeerd. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat de 

publieke opinie enige invloed heeft of heeft 

gehad op het bonussysteem; er wordt hier 

a Ileen pressure from regulators (druk van 

toezichthouders) genoemd. 

Niet E Er worden geen wetten gebroken: er is een 

crackdown on bonuses (de bonussen worden 

aangepakt) maar dat betekent niet dat het 

uitkeren van bonussen illegaal is. 

32.D 

In alinea 5 kun je lezen dat de Royal Bank of Scotland 

(RBS) niet het principe van het bonussysteem zoals 

uitgelegd in alinea 4 volgt: het is een voorbeeld van 

een bank die grote bonussen uitkeert even if it has 

been a loss-making year for the bank (zelfs als het een 

jaar was waarin verlies gedraaid werd). Oftewel, er 

lijkt bij deze bank - en vele andere banken - dus geen 

verband meer te zijn tussen het uitkeren van bonussen 

en de al dan niet gemaakte winst. 

Niet A Er wordt hier niet gesuggereerd dat er een 

goede reden is dat de Bank of Scotland dit 

doet; er wordt alleen uitgelegd dat de reden 

voor het bonussysteem zoals uitgelegd in 

alinea 4, al lang niet meer van toepassing 

is bij veel banken. Ook als een bank verlies 

heeft gedraaid, worden er vaak nog bonussen 

uitgekeerd. 

Niet B Het gaat hier niet om hogere lonen versus 

hogere bonussen: het gaat hier om het 

feit dat het idee achter het bonussysteem 

was dat banken in financieel slechte tijden 

geen bonussen uit zouden keren, en dat dat 

tegenwoordig bij veel banken niet meer van 

toepassing lijkt. Er wordt nergens iets gezegd 

over de hoogte van de salarissen bij de RBS. 

Niet C Er wordt hier geen onderscheid gemaakt 

tussen jaarlijkse beloningen (annual rewards} 

en bonussen; er wordt a Ileen duidelijk 

gemaakt dat banken ook bonussen uitkeren in 

'slechte' jaren. 

33. Je moet hier per uitspraak toetsen of hij waar of niet 

waar is op grond van de informatie gegeven in alinea 7 

tot en met 9: 

1 Wei 

De schrijfster stelt hier voor dat het bonussysteem 

aangepast wordt en dat er gedaan wordt aan 

winstdeling bij de bank. Ze zegt dat dit bij John Lewis 

(een warenhuisketen) al gedaan wordt: als het bedrijf 

goed draait, krijgen alle medewerkers een percentage 

van hun loon extra, en dit is a big motivator (motiveert 

medewerkers in grote mate). 

2 Niet 

Er wordt in alinea 8 a Ileen gezegd dat er een discussie 

gestart zou moeten worden over de effectiviteit van de 

wisselende hoogte van lonen. Er staat nergens dat het 

een speciaal nut zou hebben binnen bedrijven. 



3 Wei 

Er wordt in alinea 8 duidelijk gemaakt dat de 

uitkeringen voor bankmanagers momenteel de pan uit 

rijzen en dat het EU plan er aan bij kan dragen dat er 

een verandering komt in dit beloningssysteem. 

4 Niet 

Er staat in alinea 9 a Ileen dat er nieuwe 

bankdirecteuren zijn die aan het experimenteren zijn 

met nieuwe beloningssystemen, en dat zij maybe 

een limiet in kunnen voeren waardoor de salarissen 

binnen de perken blijven. Er staat echter niet dat ze dat 

zouden doen met het oogmerk van winstmaximalisatie, 

en er staat ook niet dat ze een base pay program 

(een systeem uitgaande van basissalarissen) willen 

invoeren; a Ileen dat ze hervormingen door willen 

voeren. 

Tekst 10 
The Terrible Privacy of 
Maxwell Sim 

Orientatie vooraf 

Deze tiende tekst is een fragment van een boek: het 

eerste hoofdstuk van het boek The Terrible Privacy 

of Maxwell Sim van Jonathan Coe. Het gaat hier dus 

niet om een afgeronde tekst, en je zult dus een hoop 

informatie missen aangezien schrijvers meestal niet 

meteen uitleggen waar het in het boek omgaat of wat 

er gaat gebeuren; dat leer je pas gaandeweg. 

lnhoud van de tekst 

Het eerste hoofdstuk is geschreven in de eerste 

persoon; er is een 'ik' die beschrijft hoe hij, zittend in 

een restaurant in Sydney, opeens moest denken aan 

Stuart en waarom deze Stuart moest stoppen met 

autorijden. 

Hij vertelt ons dat Stuart een vriend was, maar dat 

ze eigenlijk inmiddels geen vrienden meer zijn. Maar 

toen ze elkaar nog wel geregeld spraken, toen ze 

beiden werkten in een department store (warenhuis) 

in Ealing, vertelde Stuart hem dat hij niet meer durfde 

te rijden omdat hij angstaanvallen kreeg als hij achter 

het stuur zat. Hij zag het verkeer voor hem niet als een 

gestructureerde opeenvolging van auto's, maar als een 

opeenvolging van narrowly averted disasters (bijna

ongelukken). Daardoor moest hij uiteindelijk stoppen 

met rijden; hij kon dat niet meer aan. 

In de laatste alinea vraagt de ik-figuur zich af waarom 

hij zich juist nu Stuart herinnert. Een verklaring 

daarvoor wordt niet gegeven; het wordt a Ileen 

duidelijk dat de hij zich heel erg a Ileen voelt omdat 

hij a Ileen in het restaurant zit, terwijl hij daar met zijn 

vader - die hij aan het bezoeken was in Australie- had 

willen zitten. Oat gem is werd nog eens vergroot door 

de aanwezigheid van een Chinese moeder en dochter 

aan een van de tafels in het restaurant; zij hadden 

duidelijk wel een goede band en genoten van elkaars 

aanwezigheid. 

Uitwerking van de vragen 

34.A 

Halverwege de eerste pagina kun je lezen dat 

Stuart een voormalig collega is van de verteller: 'it 

was lunchtime and we were in the canteen of the 

department store in Ealing, where we worked together 

for a year or two'. 

Niet B De narrator (verteller) zegt a Ileen dat 

sommige vriendschappen gewoon verwateren 

na verloop van tijd. Hij merkt in de tweede 

alinea op dat dat gewoon zo gaat als je ouder 

wordt; op een gegeven moment besluit je 

gewoon dat het niet de moeite waard is om 

bepaalde contacten nog te onderhouden. Er 

staat nergens dat ze ooit een hele goede band 

hadden, en ook niet dat de vriendschap op 

een dramatische manier stuk liep; het hield 

gewoon op een bepaald moment op. 

Niet C Het gedrag van Stuart was geen belemmering 

voor de relatie tussen de verteller en Caroline; 

de verteller zegt a Ileen dat hij waarschijnlijk 

niet zo heel goed naar Stuart luisterde toen hij 

vertelde over zijn problemen met autorijden 

omdat hij te druk bezig was met indruk maken 

op Caroline. Hij was meer ge'interesseerd in 

haar dan in Stuarts problemen. 

Niet D Het gaat hier niet om het drukke verkeer in 

Sydney; Stuart en de verteller waren niet 

35.1 Wei 

eens in Sydney op dat moment, maar in 

Ealing, waar ze werkten in een warenhuis. De 

verteller is a Ileen in Sydney op het moment 

van vertellen, op bezoek bij zijn vader. Het gaat 

er ook niet om dat Stuart niet in staat was om 

goed te rijden in het drukke verkeer, maar dat 

hij paniekaanvallen kreeg in het verkeer omdat 

hij alleen maar bijna-ongelukken zag. 

De verteller maakt duidelijk dat hij meer met zijn hoofd 

bij Caroline was, met wie de relatie net interessant 

begon te worden (things were just starting to get 

interesting), en dat hij daarom meer aandacht had 

voor haar (zij zat ook aan de tafel in de kantine) dan 

voor Stuarts problemen. 



2 Niet 

De verteller zit in een restaurant in de haven van 

Sydney; hij en Stuart en Caroline zaten bij elkaar aan 

de tafel van de kantine van het warenhuis waar ze 

blijkbaar alle drie werkten. 

3 Niet 

De verteller luisterde wel min of meer naar Stuart, 

maar er wordt nergens gezegd dat hij advies gaf 

aan Stuart over wat te doen met zijn angst voor het 

verkeer. Er wordt a Ileen gezegd dat Stuart uiteindelijk 

stopte met autorijden omdat hij zich niet over zijn 

angsten heen kon zetten. 

4 Niet 

Het was geen familievete; hij had a Ileen een slechte 

band met zijn vader en had gehoopt die met een 

bezoek aan hem in Australie te verbeteren. 

Voor het beantwoorden van vraag 36 moet je eerst het 

extra artike/tje bestuderen: een krantenartikel dat in 

het boek voor hoofdstuk 1 is gepubliceerd. 

Salesman found naked in car 

In dit artikel kun je lezen dat de politie in Schotland 

in een auto langs de kant van de weg een halfnaakte 

man aantrof, omringd door zijn kleren en een paar 

lege whiskeyflessen. In de kofferbak stonden twee 

dozen met tandenborstels en een vuilniszak vol 

ansichtkaarten uit Azie. De man was onderkoeld en 

werd daarom naar het ziekenhuis vervoerd. Hij bleek 

Maxwell Sim te heten en een verkoper te zijn voor een 

bedrijf in ecologische tandverzorging dat net failliet 

was gegaan (gone into liquidation). 

36. Nee 

In hoofdstuk 1 wordt nergens gezegd wat de naam van 

de ik-persoon is, en het wordt ook niet duidelijk waar 

hij vandaan komt. Het zou kunnen zijn dat de verteller 

de Maxwell Sim uit het krantenknipsel is, maar daar is 

geen enkel bewijs voor. 

Tekst 11 

An F for Mr. Starr's excuses 

Orientatie vooraf 

Deze tekst is een ingezonden brief; een ingezonden 

brief van Lewis Golob uit Bethesda. lngezonden 

brieven reageren meestal op een artikel of opiniestuk 

dat eerder in de krant verscheen. Dat maakt het 

een beetje lastig voor ons, omdat wij dat artikel niet 

hebben gelezen. Doorgaans maakt de briefschrijver 

echter wel duidelijk waarom hij of zij wil reageren op 

dat artikel. 

Uit de titel kun je opmaken dat de schrijver het niet 

eens is met Mr Starr en de smoezen waar hij mee 

komt; hij geeft Mr Starr een 'F' - Fail, een 1. 

Deze tekst is een gap-filling text - een gatentekst 

waarbij je dus ontbrekende woorden in moet vullen. 

Dat kan het soms in het begin wat lastig maken om 

de tekst te begrijpen; je zult je moeten richten op de 

zinnen en deelzinnen die er wel in hun geheel staan 

om te weten wat er op de open plekken moet komen 

te staan. 

lnhoud van de tekst 

Het gaat in deze tekst om de excuses waar Mr Starr, 

de superintendent (baas; directeur) van Montgomery 

County School mee komt in een reactie op de 

slechte resultaten van 45% van de leerlingen in de 

regio (county) in hun eindexamen wiskunde. De 

briefschrijver somt in zijn brief degenen op die Mr 

Starr de schuld geeft, plus, tussen haakjes, waarom 

deze personen schuldig zouden zijn volgens Mr Starr. 

Ten eerste een groep personen wier motivatie te 

wensen over liet (de groep wordt niet genoemd; dat is 

woord 37a); dan degenen die de toets samenstelden 

of de docenten vanwege gebrek aan coordinatie 

tussen de twee groepen, ten derde een groep die de 

briefschrijver ook enigszins verantwoordelijk houdt, 

maar 'niet specifiek genoeg' vindt) en als laatste een 

groep waarvan de briefschrijver niet helemaal snapt 

wat ermee bedoeld wordt - maar hij vermoed dat de 

scholieren wederom de schuld krijgen. (Het woordje 

again - wederom wijst erop dat die scholieren ook al 

eerder als schuldige werden aangewezen.) 

In de tweede alinea geeft de briefschrijver, Lewis 

Gollob, zijn kijk op de situatie. Hij stelt dat wanneer 

leerlingen zich bepaalde lesstof niet eigen hebben 

gemaakt, je je moet afvragen waarom de docenten 

hen die stof niet goed hebben bijgebracht. Als ze dat 

wel hebben gedaan, moet je kijken of de manier van 

toetsen misschien niet goed is. In beide gevallen, 

stelt Gollob, is het de verantwoordelijkheid van 

de schoolleiding om te zorgen dat het allemaal 

goed loopt. De uitdrukking 'the buck stops' die 

gebruikt wordt in de laatste regel betekent dat de 

verantwoordelijkheid ligt bij de laatste persoon: 'on 

the desk' (van de directeur). 

Het moge duidelijk zijn dat Lewis Gollob vindt dat Mr 

Starr verantwoordelijk is voor de slechte resultaten; 

niet de docenten, de leerlingen of de toetsmakers. 

Uitwerking van de vragen 

37. a. 3 - students 

Het woordje 'again' bij de vierde reden wees er al 

op dat de leerlingen al eerder de schuld hadden 



gekregen. Oat is hier het geval: Mr Starr heeft blijkbaar 

gesuggereerd dat de slechte resultaten te wijten zijn 

aan de motivatie van de leerlingen; zij hebben volgens 

hem kennelijk niet hard genoeg hun best gedaan. Het 

woordje 'motivation' dat als reden wordt aangevoerd 

waarom zij de schuld krijgen, maakt duidelijk dat het 

hier wel om de leerlingen moet gaan; de andere twee 

deelzinnen zouden bij deze reden niet passen. 

b. 2 - school system practices and policies 

De schrijver geeft aan dat deze reden 'unspecific, but 

getting a little closer' is - niet specifiek genoeg, maar 

wel dichterbij de waarheid. De waarheid, zoals hij in de 

tweede alinea duidelijk maakt, is dat het schoolbestuur 

uiteindelijk verantwoordelijk is: zij moeten ervoor 

zorgen dat er goed onderwijs gegeven wordt en dat 

het examen toetst wat onderwezen is. 'School system 

practices and policies' komt het dichtst bij het idee dat 

de schoolleiding uiteindelijk verantwoordelijk is. 

c. 1 - cognitive demands of the exams 

Deze omschrijving is nogal onduidelijk, stelt de 

briefschrijver: hij zegt erover: whatever that means 

(wat dat dan ook mag betekenen). En hij voegt eraan 

toe dat het op hem overkomt alsof het weer de schuld 

is van de leerlingen. Deze reden, vrij vertaald 'de 

kenniseisen van het examen' suggereert dat de kennis 

van de studenten tekort schiet: dat ze te weinig weten, 

niet goed genoeg hebben opgelet in de klas of niet 

goed genoeg hebben geleerd voor het examen. 

38.C 

Hier moet je aangeven bij wie, volgens Gollop, de 

verantwoordelijkheid dan wel ligt als het niet de 

leerlingen, de docenten of de examenmakers zijn 

die Mr Starr de schuld geeft. Het wordt duidelijk 

in de tweede alinea dat de schrijver vindt dat de 

eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur: 

zij moeten ervoor zorgen dat de docenten die 

zij aannemen de kennis goed overdragen en dat 

de examens die zij afnemen of (laten) ma ken, 

toetsen wat er onderwezen is. De uiteindelijke 

verantwoordelijkheid ligt dus bij degene die bovenaan 

de ladder staat: de persoon bij wie 'the buck stops' is 

de superintendent (baas) die probeert de schuld bij 

alle anderen te leggen. 

Niet A De verantwoordelijkheid ligt niet bij een 

bepaalde regio, maar bij de persoon die 

verantwoordelijk is voor het onderwijs in die 

regio. De county alleen de schuld geven is niet 

specifiek genoeg. 

Niet B Gollop vindt juist dat de leerlingen onterecht 

de schuld krijgen van Mr Starr: hij vindt dat 

een zo laag slagingspercentage wijst op slecht 

onderwijs of slechte toetsen en dat beide het 

gevolg zijn van slecht management. 

Niet D Als er slechte leraren zijn, is het de 

verantwoordelijkheid van het bestuur om daar 

iets aan te doen, stelt Gollop. De uiteindelijke 

verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur en de 

baas van het bestuur: Mr Starr dus. 

Niet E Als de examens niet aansluiten bij dat 

wat er onderwezen is, dan is er niet goed 

gekeken naar die examens door degenen 

die ze hebben afgenomen: de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, stelt 

Gollop. 

Tekst 12 
Be wary of the media 

Orientatie vooraf 

Dit is weer een ingezonden brief; deze keer van Simon 

Boyle uit New Carlton, Australie. Een ingezonden 

brief reageert op een artikel of opiniestuk dat in een 

eerdere krant is verschenen. Oat maakt het wat lastiger 

voor ons, omdat de kans groot is dat wij dat nieuwsfeit 

(zeker als het in Australie is gebeurd en geen 'groot' 

nieuws was) niet hebben gelezen. 

De titel van het artikel is Be wary of the media -

wees op je hoede voor de media. Het zal hier dus 

waarschijnlijk gaan om bepaalde kritiek op de media. 

lnhoud van de tekst 

De briefschrijver, Simon Boyle, drijft hier de spot 

met Amanda Vanstone, die er blijkbaar over heeft 

geklaagd dat haar politieke vriendjes worden 'belaagd' 

door een posse (bende) van journalisten en constant 

worden bekritiseerd in de media. De briefschrijver 

verwijt haar deze houding omdat zij zelf ook een 

media commentator is - zij gebruikt de media zelf ook 

om haar mening kenbaar te ma ken. Boyle stelt dat zij 

blijkbaar vindt dat zij de enige is die een objectieve 

mening kan geven en dat het ook niet nodig is dat ze 

met bewijzen komt van dat lastigvallen of bekritiseren, 

maar dat we dat blijkbaar gewoon van haar aan 

moeten nemen (should simply be taken on trust). 

Uitwerking van de vraag 

39.C 

De briefschrijver zegt in deze brief dat Amanda 

Vanstone de media verwijt wat ze zelf ook doet. Ze 

verwijt de media dat ze unelected (niet gekozen) zijn 

maar wel the real players in our politics (degenen die 

er echt toedoen in de politiek) omdat ze wel breeduit 

hun eigen, niet objectieve mening verkondigen. Boyle 

zegt dat ze dat zelf ook doet, dat ze zelf ook een media 

commentator is, maar dat ze blijkbaar van zichzelf 



vindt dat zij wel objectief is en niet met bewijzen hoeft 

te komen voor haar beweringen. 

Niet A De uitdrukking 'barking up the wrong tree' 

wordt gebruikt als je het bij het verkeerde eind 

hebt: als je de verkeerde persoon of instantie 

aanvalt voor iets wat er is gebeurd. Hier is 

dat niet het geval; de schrijver zegt niet dat 

Amanda Vanstone de verkeerde groep aanvalt, 

hij vindt het alleen hypocriet dat zij anderen 

verwijt wat ze zelf ook doet. 

Niet B De uitdrukking 'chasing your tail' betekent 

hier dat je hard werkt voor iets zonder enig 

resultaat: in rondjes rennen. De schrijver 

verwijt Amanda Vanstone echter dat ze 

hypocriet is en niet met bewijzen komt voor 

de beledigingen die haar politieke vriendjes 

ontvangen zouden hebben van de media. 

Niet D De uitdrukking 'the proof of the pudding 

is in the eating' betekent dat je pas kunt 

beoordelen of iets werkt of goed is als je het 

hebt ervaren. Het gaat hier echter niet om iets 

dat in theorie goed klinkt maar in de praktijk 

zijn nut nog moet bewijzen; de schrijver zegt 

a Ileen dat Amanda Vanstone de media verwijt 

wat ze zelf ook doet. 

Tekst 13 
Preventing innovation 

Orientatie vooraf 

Ook dit is weer een ingezonden brief. Een ingezonden 

brief reageert op een artikel of opiniestuk dat in een 

eerdere krant is verschenen. Dat maakt het wat lastiger 

voor ons, omdat de kans groot is dat wij dat nieuwsfeit 

niet hebben gelezen. 

Deze tekst gaat over preventing innovation - innovatie 

voorkomen. Waarom innovatie voorkomen zou 

moeten warden volgens de schrijver (doorgaans 

wordt innovatie als iets goeds gezien dat juist niet 

tegengehouden moet warden), zul je ontdekken als je 

de tekst in detail leest. 

lnhoud van de tekst 

De briefschrijver zegt hier dat het probleem met 

innovatie is dat mensen zich richten op vooruit denken 

in plaats van lateral (zijwaarts) den ken. Hij stelt dat 

iemand die uit 1950 in onze tijd op bezoek zou komen, 

zich niet zozeer zou verbazen over de technologische 

ontwikkelingen, maar over het feit dat we er niet in 

geslaagd zijn om vindingen over de hele wereld te 

verspreiden. 

We willen heel graag nieuwe dingen uitvinden, 

maar vergeten daarbij dat we eerst al bestaande 

ontdekkingen verder zouden moeten verspreiden: 

hij stelt dat een medicijn of therapie tegen kanker 

een loffelijk streven is, maar dat we ons ook zouden 

kunnen richten op het verspreiden van al bestaande 

medicijnen tegen diarree, waar nog steeds heel veel 

kinderen aan overlijden. 

Uitwerking van de vraag 

40. Het verspreiden van bestaande uitvindingen/ 

techno/ogie/medicijnen/kennis 

De briefschrijver, Edward Tikoft, pleit ervoor dat we, 

in plaats van ons te richten op het ontwikkelen van 

nieuwe technologie of medicijnen, ervoor zorgen 

dat de uitvindingen die we al hebben gedaan wijder 

verspreid warden zodat iedereen op aarde toegang 

heeft tot de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar, 

en niet alleen een kleine groep mensen die toevallig 

geboren is in zogenaamd ontwikkelde landen. 




