
Tekst 1 

Less waste 

Orientatie voor�f 

Deze eerste tekst is een ingezonden brief. Vaak 

verwijst de schrijver in zo'n ingezonden brief naar een 

gebeurtenis of een eerder geplaatst nieuwsbericht of 

opiniestuk. Oat maakt het een beetje lastiger voor ons, 

omdat wij die brief of dat artikel natuurlijk niet hebben 

gelezen, maar doorgaans kun je uit de brief heel aardig 

opmaken waar het over gaat. In dit geval maakt de titel 

duidelijk dat het over 'waste' (afval) gaat, en dan wel 

over het verminderen van afval. 

In deze eerste tekst zit weer een gap: er is een woord 

weggelaten in de eerste zin, en door de context moet 

het jou duidelijk warden wat er op die plek heeft 

gestaan. 

lnhoud van de tekst 

De eerste alinea maakt duidelijk dat het hier gaat over 

het bepalen (determining) hoeveel een land bijdraagt 

aan het broeikaseffect. De schrijver is het niet eens 

met de stelling dat 'iets' (gap 1) slechts "'arguably" 

fairer' (betwistbaar eerlijker) is en zegt dat hetgeen 

dat is weggelaten in gap 1 more equitable (eerlijker) 

is dan alleen het nemen van de absolute cijfers en die 

te verbinden aan de oppervlakte van een land, zonder 

rekening te houden met (regardless of) het aantal 

inwoners van dat land. 

In de tweede alinea maakt de schrijver een vergelijking 

met zijn straat: hij produceert relatief weinig afval 

in vergelijking met zijn buren die in een gelijksoortig 

huis wonen. Zijn buren verbruiken ook nog eens 

meer energie. Hij stelt dan de vraag of de buren dan 

per definitie grotere vervuilers (polluters) zijn, als je 

je bedenkt dat hij a Ileen is en zijn buren doorgaans 

gezinnen met kinderen zijn - en dus met meer mensen 

op dezelfde oppervlakte wonen. 

Uitwerking van de vragen 

1. c 

Het gaat hier om 'its number of inhabitants', oftewel 

het inwoneraantal (population size). De schrijver vindt 

dat het logisch is dat je het inwoneraantal van een land 

meeneemt als je kijkt naar hoeveel een land 'mag' 

vervuilen, en dat je niet a Ileen kijkt naar de totale 

oppervlakte. Hij zegt in de laatste zin van de eerste 

alinea dat het veel eerlijker is om het inwoneraantal 

wel mee te nemen in plaats van a Ileen te kijken naar 

de oppervlakte van een land (a country's area). 

Niet A De briefschrijver heeft het hier nergens over 

ethische overwegingen: het gaat hem er hier 

puur om dat de cijfers met betrekking tot 

vervuiling warden vertaald naar vervuiling per 

inwoner, en niet per vierkante meter, omdat 

de mensen de vervuilers zijn. Hij geeft geen 

inhoudelijk commentaar over vervuiling en de 

rol van de mens daarin. 

Niet B De schrijver vermeldt dat zijn buren ook meer 

energie verbruiken, maar dat is niet het punt 

dat hij wil maken hier. Hij vermeldt dat alleen 

omdat hij duidelijk wil maken dat vier mensen 

meer energie verbruiken dan een, ook al 

hebben ze een even groot huis. 

Niet D Het gaat hier niet om socio-economische 

omstandigheden (eigenschappen of 

omstandigheden van mensen waardoor 

ze tot een bepaalde groep behoren: 

opleidingsniveau, koophuis of huurhuis, 

beroep, inkomen etcetera) maar puur en 

2. B 

a Ileen om aantallen. De schrijver wil duidelijk 

maken dat het uitmaakt hoeveel mensen er 

op een bepaalde oppervlakte wonen omdat 

dat uitmaakt voor zaken als energieverbruik, 

hoeveelheid afval etcetera. Opleiding of 

achtergrond van die mensen maken dus niet 

uit, alleen de pure aantallen. 

De schrijver gebruikt het voorbeeld van zijn straat 

om duidelijk te maken waarom het niet meer dan 

logisch is dat je het inwoneraantal meeneemt in je 

overwegingen over vervuiling en de bijdrage van een 

land aan de klimaatverandering. Hij vergelijkt het 

complexe verhaal op landniveau uit alinea 1 met de 

vervuiling per huis in zijn straat: hij vervuilt minder 

dan zijn buren, maar hij is dan ook maar a Ileen en zijn 

buren hebben kinderen, dus voor hem is het niet meer 

dan logisch dat hij als een persoon minder vervuilt en 

minder energie verbruikt dan zijn buren. Dit principe 

geldt ook op grotere schaal (landniveau). 

Niet A Het gaat hier niet om overbevolking 

('overpopulation'). De schrijver stelt niet 

dat zijn buren verkeerd bezig zijn omdat ze 

kinderen hebben en meer vervuilen dan hij: 

hij wil alleen duidelijk maken dat het logisch is 

dat een grotere groep mensen meer vervuilt 

dan een enkele persoon. 

Niet C Het gaat hier niet over milieubesef 

('environmental awareness'). De schrijver 

zegt hier niets over hoeveel mensen zouden 

mogen vervuilen of dat mensen meer om het 

milieu zouden moeten denken: hij zegt alleen 

dat in de berekening van hoeveel een land 

zou 'mogen' vervuilen gekeken moet worden 

naar het aantal inwoners van dat land, en niet 

alleen de oppervlakte van het land. 



Tekst 2 

Delicate delicacies 

Orientatie vooraf 

Deze tekst gaat over 'delicate (kwetsbare) delicatessen 

(lekkernijen)', en hij bestaat uit twee ingezonden 

brieven: een lange, van drie alinea's, en een korte 

van maar twee regels. Beide brieven reageren 

waarschijnlijk op hetzelfde onderwerp -de kwetsbare 

lekkernijen- en zijn daarom bij elkaar geplaatst. 

De foto geeft je misschien al een idee waar deze tekst 

over gaat: er zijn allerlei verschillende kazen op te zien. 

Als je de brieven even snel doorleest, kom je erachter 

dat het hier gaat over een conflict tussen de EU en 

de Verenigde Staten over bepaalde soorten voedsel 

-zoals speciale kazen- en of de namen die voor deze 

producten warden gebruikt al dan niet bescherming 

hebben of zouden moeten hebben. 

lnhoud per alinea 

Brief 1 

1 De briefschrijver begint met het stellen dat het 

niet het doel van de EU is om elke productnaam 

die in de VS voor generic food stuff (standaard 

voedsel) wordt gebruikt, terug te graaien. Blijkbaar 

reageert hij dus op een artikel waarin de EU werd 

beschuldigd van dit gedrag. De schrijver zegt dat er 

bepaalde producten zijn waarbij de waarde direct 

samenhangt met de oorsprong, en dat de klant zou 

moeten krijgen waarvoor hij betaalt. 

2 Hij stelt dat een product niet mee mag liften op de 

goede reputatie van het oorspronkelijke product 

en dat het niet juist is om klanten in verwarring te 

brengen over de herkomst van het product. 

3 Hij zegt daarbij dat veel Amerikaanse producenten 

ook juist een voorstander zijn van de bescherming 

van dergelijke namen die verbonden zijn met 

hoge kwaliteit. Hij noemt het voorbeeld van 

de wijnbouw en stelt dat zonder bescherming 

van de oorsprongsnamen de wijnhandel -ook 

van Amerikaanse wijnen- nu niet zo goed zou 

zijn. Europeanen die Na pa Valley wijn kopen, 

verwachten ook wijn te krijgen uit de Napa Valley; 

en omgekeerd zouden Amerikaanse klanten ook 

de Europese producten moeten krijgen die ze 

verwachten. 

Brief 2 

Deze briefschrijver stelt dat de parmezaanse kaas 

van Kraft (een Amerikaans merk) niet te vergelijken is 

met de originele parmezaanse kaas, en dat iedereen 

die het verschil niet opmerkt, geen waarschuwing 

verdient. Hij zegt dat de parmezaanse kaas van Kraft 

net zoveel op echte parmezaanse kaas lijkt als gehakt 

op kwaliteitsrundvlees lijkt. 

Uitwerking van de vragen 

3. c 

Het gaat hier om bescherming van authentieke 

producten: van producten aan wiens naam, 

gerelateerd aan de streek waar ze vandaan komen, 

een bepaalde kwaliteitsstandaard is verbonden. De 

briefschrijver maakt dit duidelijk in de eerste alinea 

en zegt dat als iemand veel geld (a premium price) 

neertelt voor een bepaald product, ze ook moeten 

krijgen wat ze verwachten. 

Niet A Het gaat hier niet om Europese producten 

die men wil slijten aan de Amerikaanse 

markt, maar om de namen die aan bepaalde 

producten warden gegeven. De EU wil 

blijkbaar niet dat bepaalde namen - die 

verbonden zijn aan een bepaalde regio - ook 

voor producten die erop lijken, maar in de VS 

geproduceerd warden, warden gebruikt. Het 

gaat dus niet over het aanboren van nieuwe 

markten voor Europese producten, maar om 

de bescherming van bepaalde producten. 

Niet B De schrijver wil niet zozeer een lans breken 

voor kwaliteitsproducten, maar voor 

producten die verbonden zijn met een 

bepaalde regio. Het maakt hem niet uit of 

mensen Amerikaanse of Europese producten 

kopen, zolang mensen maar de kwaliteit 

krijgen die ze denken te kopen en waar ze voor 

betalen. 

Niet D De producten die beschermd moeten warden, 

komen uit bepaalde gebieden in Europa, maar 

die hoeven niet per se gepromoot te warden: 

het gaat er a Ileen om dat de EU wil dat 

bepaalde namen niet meer zomaar gebruikt 

kunnen warden maar dat er bepaalde eisen 

aan verbonden zijn. 

4. A 

Lee Nason wil hier duidelijk maken dat als je het 

verschil niet proeft tussen parmezaanse kaas van 

Kraft en de echte parmezaanse kaas, je het ook niet 

waard bent om gewaarschuwd te warden hiervoor 

(dit is en steek onder water richting de auteur van 

het oorspronkelijke artikel). Hij toont dus minachting 

(disdain) voor de mensen die dat verschil niet zien. 



Niet B Nason schaamt zich niet (embarrassment 

= schaamte) voor de groep die de ene 

parmezaanse kaas niet van de andere kan 

onderscheiden; hij maakt a Ileen duidelijk dat 

de groep die denkt dat Kraft parmezaanse kaas 

net zo goed is als de echte, het niet waard is 

om gewaarschuwd te worden voor het gebrek 

aan authenticiteit. 

Niet C Nason is niet verrast (surprise= verrassing, 

verbazing); hij wil hier alleen duidelijk maken 

dat hij het nogal stom vindt als mensen het 

verschil tussen 'echte' en 'nep' parmezaanse 

kaas niet proeven. Hij ziet niet in waarom 

die mensen gewaarschuwd zouden moeten 

worden. 

. Niet D Nason staat juist absoluut niet sympathiek 

tegenover die groep mensen. Hij vindt dat ze 

het verdienen dat ze 'nep' -parmezaanse kaas 

krijgen als ze niet in staat zijn om het verschil 

te proeven tussen Kraft parmezaan en de 

echte parmezaanse kaas. 

Tekst 3 
Brain gain 

Orientatie vooraf 

Deze tekst gaat over 'brain gain' - hersenwinst. Oat 

zegt ons nog niet zo heel veel - alleen dat de tekst 

waarschijnlijk iets te maken heeft met slimheid. 

Als je het artikeltje even snel doorleest, bijvoorbeeld 

door a Ileen de eerste zin van elke alinea te lezen, kom 

je erachter dat het hier gaat om investeringen in de 

wetenschap en waarom het voor Groot-Brittannie zo 

belangrijk is dat ze blijven investeren in wetenschap en 

wetenschappers. Wat de bedreigingen zijn en waarom 

de investeringen zo belangrijk zijn, kun je ontdekken 

als je het artikel in detail doorleest. 

lnhoud per alinea 

1 In deze alinea kun je lezen dat de uitspraak 

(maxim) 'als we niet slimmer worden, worden 

we armer' zeer relevant (germane) is nu Groot

Brittannie steeds afhankelijker wordt van de high

tech sector en hoogopgeleide mensen. 

2 Hier kun je lezen dat er recentelijk nog sprake was 

van een brain gain: er werd meer ge·investeerd 

waardoor er meer kennis werd vergaard. Maar 

de laatste paar jaren wordt die 'gain' bedreigd 

(jeopardise) door bezuinigingen (cuts). Het gevolg 

daarvan is dat outstanding PhD students (briljante 

promovendi) er vaker voor kiezen om elders te 

gaan werken omdat de kans op financiering van 

hun projecten daar grater is. 

3 Zelfs bescheiden bezuinigingen zouden kunnen 

leiden tot een verlies van toptalenten en daardoor 

kwaliteitsverlies van de Britse universiteiten en 

wetenschappelijke doorbraken. Daarom is het 

noodzakelijk om in de wetenschap investeren. 

Uitwerking van de vragen 

5. c 

In deze eerste alinea maakt de schrijver duidelijk 

dat als 'we' (=Groot-Brittannie) niet investeren in 

de wetenschap, het land er armer op wordt. In de 

tweede alinea kun je lezen dat men voorheen wel 

investeerde en dat er daardoor winst werd geboekt 

op wetenschappelijk gebied, maar dat dat effect 

recentelijk teniet is gedaan door bezuinigingen. 

Het gaat er hier dus om dat het voortzetten van 

investeringen in de wetenschap heel erg belangrijk is 

als we er niet op achteruit willen gaan ('sustaining our 

investment in science'). 

Niet A Het gaat hier niet om internationale 

samenwerking: de schrijver is juist heel erg 

gericht op het binnenhalen en -houden van 

talent. Hij wil dat er wordt ge"investeerd in de 

wetenschap zodat getalenteerde studenten en 

wetenschappers in Groot-Brittannie blijven in 

plaats van uit te wijken naar Ian den waar hun 

onderzoeken sneller en rijkelijker gefinancierd 

kunnen worden. 

Niet B Het gaat er hier niet om dat Britse 

wetenschappers meer moet laten zien 

('showcasing') wat voor successen ze geboekt 

hebben, maar dat er ge"investeerd moet 

6. B 

blijven worden in de wetenschap: de schrijver 

van dit artikel ziet dat er sinds kort wordt 

bezuinigd op de wetenschap en waarschuwt 

dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de 

wetenschappelijke status van Groot-Brittannie 

in de wereld. 

De schrijver vreest dat als er niet meer ge"investeerd 

wordt in de wetenschap, Groot-Brittannie zijn 'brain 

gain' weer kwijtraakt: jonge wetenschappers zouden 

dan, volgens de tweede alinea, kiezen voor andere 

landen omdat hun projecten daar wel gefinancierd 

worden. Het gaat dus om een angst om de voorsprong 

die Groot-Brittannie nu heeft, kwijt te raken. 

Niet A De schrijver maakt in de eerste alinea duidelijk 

dat de afhankelijkheid van de high-tech sector 

een feit is: dat is niet iets wat ter discussie 

staat. Het punt dat hier wordt gemaakt is 

dat we daarom moeten investeren in de 

wetenschap, anders raakt het land zijn goede 

academische positie kwijt. 



Niet C Het gaat er niet om dat het land zijn 

belangrijkste investeerders kwijt raakt; het 

gaat erom dat het zijn 'high-skill individuals' 

(hoogbekwame individuen) kwijtraakt als er 

niet (door de regering) ge·lnvesteerd wordt. 

Niet D Het gaat niet zo zeer om goed onderwijs, maar 

om investeringen in degenen die van goed 

onderwijs hebben geprofiteerd, zodat zij in 

Groot-Brittannie blijven. De schrijver vreest 

dat de meest succesvolle promovendi nu 

Groot-Brittannie zullen inruilen voor andere 

landen waar ze makkelijker meer fondsen 

kunnen binnenhalen voor hun onderzoek. 

Tekst 4 
Get a grip 

Orientatie vooraf 

Dit artikel is een recensie van een boek van Marc 

Lewis, getiteld The Biology of Desire. De ondertitel is 

'waarom verslaving geen ziekte is'. Het boek zal dus 

waarschijnlijk over verslaving gaan. 

In een recensie bespreekt de recensent een boek door 

op de inhoud in te gaan en zijn mening te geven over 

de manier waarop de schrijver het boek geschreven 

heeft. Die twee punten kun je dus in ieder geval 

verwachten. 

De titel van het artikel is 'get a grip'. Dat kan iets 

betekenen als 'beheers jezelf' of 'hou jezelf onder 

controle', maar het zou ook letterlijk bedoeld kunnen 

zijn als 'houvast vinden'. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen dat in 1956 

alcoholisme officieel werd erkend als een 

ziekte. Als gevolg hiervan werd behandeling 

uiteindelijk door de verzekering vergoed en 

werd er medicatie ontwikkeld die kon helpen 

bij het afkicken (symptoms of withdrawal -

ontwenningsverschijnselen). 

2 Hier hebben we op een cruciaal punt in de alinea 

een gat, maar het wordt wel duidelijk dat het hier 

gaat om een ander gevolg van de beslissing om 

alcoholisme een ziekte te noemen. Alcoholisme 

wordt hier genoemd naast Alzheimer: iemand 

met Alzheimer neem je het niet kwalijk dat hij 

niet weet waar zijn sleutels zijn; volgens deze 

parallel kun je een alcoholist niet verwijten dat 

hij niet in staat is te stoppen met drinken. Alleen 

doorzettingsvermogen (willpower) lijkt in het 

'ziekte-model' van alcoholisme niet genoeg om 

verslaving te overwinnen. 

3 Maar alcoholisten kunnen wel stoppen met 

drinken, schrijft Lewis in zijn boek, en daarmee 

wordt een fundamenteel probleem van het ziekte

model blootgelegd. 

4 Lewis stelt in zijn boek dat het ziekte-model niet 

klopt, en zelfs schadelijk kan zijn, en dat we het 

zouden moeten noemen wat het is: een heel 

slechte gewoonte die ingegeven wordt door een 

hele serie factoren (a constellation of variables 

- een groot aantal variabelen) en hersenen die 

gevoelig (receptive) zijn voor het dwangmatig 

(compulsively) versterken van slechte gewoontes. 

Die gewoonte is te doorbreken, stelt Lewis, maar 

niet door de verslaafde als patient te behandelen, 

maar juist door de verslaafde te leren zich te 

gedragen als een verantwoordelijke volwassene 

die heeft besloten om een slechte gewoonte te 

doorbreken. 

5 Lewis is geen kamergeleerde maar een 

neurowetenschapper die zelf ook verslaafd is 

geweest aan verschillende substanties. Over 

deze periode als verslaafde heeft hij in 2011 

al een boek geschreven. Zijn nieuwe boek is 

minder autobiografisch, en meer vanuit de 

neurowetenschapper geschreven, maar zeker niet 

minder persoonlijk. 

6 Lewis stelt dat de meeste voormalig verslaafden 

niet vinden dat ze genezen zijn, maar dat ze 

zichzelf hebben bevrijd, door hard werk, zelf

bewustwording en moed, en dat ze er sterker uit 

zijn gekomen. 

7 De schrijver zegt hier dat Lewis stelt dat verslaving 

kan warden overwonnen wanneer mensen dat 

willen en ervoor kiezen om hun verslaving de rug 

toe te keren. 

Uitwerking van de vragen 

7. c 

Hier warden een aantal gevolgen beschreven van 

het feit dat alcoholisme in 1956 als een ziekte 

werd erkend, onder andere (among other things): 

verzekeringen gingen behandelingen betalen, er 

werden medicijnen ontwikkeld die konden helpen bij 

het afkicken en er kwamen allerlei afkickklinieken. Het 

gaat hier dus om gevolgen van het besluit dat in 1956 

werd genomen. 

Niet A Against all odds betekent tegen alle 

verwachtingen in. Wat hier wordt beschreven 

botst niet met de verwachtingen: er wordt 

a Ileen beschreven wat er gebeurde nadat 

alcoholisme was erkend als ziekte in plaats van 

een slechte gewoonte. 



Niet B Alternatively wordt gebruikt als er een andere 

mogelijkheid of idee wordt ge'lntroduceerd. 

Oat is hier niet het geval; we lezen hier a Ileen 

wat er gebeurde na 1956, de gevolgen van een 

besluit. 

Niet D Paradoxically wordt gebruikt als er sprake 

is van een schijnbare tegenstelling: iets 

8. A 

lijkt tegenstrijdig te zijn, maar blijkt toch te 

kloppen. Oat is hier niet het geval: er wordt 

a Ileen beschreven wat het gevolg was van de 

nieuwe status van alcoholisme. 

In de tweede alinea kun je lezen over een ander gevolg 

van het 'ziekte-model' dat in de eerste alinea werd 

genoemd: als iemand met alcoholisme ziek is, kan hij 

er ook niks aan doen dat hij niet van zijn verslaving 

afkomt door a Ileen maar wilskracht. Oftewel, de 

bewering van alcoholisten dat ze het stomweg niet 

voor elkaar kregen om te stoppen met drinken, werd 

gerechtvaardigd (brought legitimacy) door te stellen 

dat alcoholisme een ziekte is. 

Niet B Door alcoholisme als een ziekte te zien was 

het juist niet meer irrationeel, maar juist 

gerechtvaardigd om te stellen dat alcoholisten 

niet a Ileen op wilskracht over hun verslaving 

heen konden komen. 

Niet C Oat idee werd juist niet ondermijnd: doordat 

verslaving erkend was als ziekte werd het 

ook makkelijker om te accepteren voor de 

buitenwereld dat alleen wilskracht niet 

voldoende was om eroverheen te komen. 

9. c 

Lewis zegt hier dat het juist wel mogelijk is voor 

verslaafden om over hun verslaving heen te komen: 

hij zegt dat mensen ervoor kiezen om te stoppen 

als ze genoeg geleden hebben en wanneer de 

omstandigheden zich ervoor lenen. Oftewel, de 

mogelijkheid van zelfbeheersing (restraint) moet 

aantrekkelijker zijn dan elke andere mogelijkheid. 

Niet A Het gaat er juist om dat alcoholisten hun 

verslaving niet meer moeten accepteren, 

maar zelf de keuze moeten maken er een punt 

achter te zetten. 

Niet B Indulgence (het toegeven aan een bepaalde 

verleiding) moet juist minder aantrekkelijk 

warden dan zelfbeheersing als verslaafden hun 

verslaving de rug toe willen keren. 

10.C 

Lewis gaat ervan uit dat mensen hun verslaving te 

boven kunnen komen door wilskracht en inspanning: 

ze ondergaan een verandering in karakter en 

ontwikkelen zich op die manier tot nieuwe mensen. 

Het gaat er hier dus om dat ze de kracht om zichzelf 

in de hand te houden ('control oneself ') eigen kunnen 

maken ('acquire') en boven hun verslaving uit kunnen 

stijgen. 

Niet A Lewis zegt helemaal niet dat verslaafden 

niet zelf schuldig ('blameless') zijn aan hun 

verslaving: hij zegt juist dat ze het feitelijk aan 

zichzelf te wijten hebben en er dus zelf ook 

iets aan moeten doen als ze er vanaf willen. 

Niet B Lewis zegt helemaal niets over hoe iemand 

verslaafd wordt: het gaat er hier a Ileen om hoe 

men er weer af kan komen. Genetische aanleg 

('genetic predisposition') wordt nergens 

genoemd. 

Tekst 5 

Hard work is in her DNA 

Orientatie vooraf 

Dit artikel is een recensie (review) van een theaterstuk. 

Het gaat hier om het theaterstuk Informed Consent 

(ongeveer: welingelichte toestemming): de 

toestemming die je geeft bij een (medische) ingreep 

nadat je volledig bent ingelicht over de gevolgen van 

een behandeling. 

In een recensie vertelt de recensent doorgaans iets 

over de inhoud van het stuk, en geeft hij meestal ook 

een mening over de kwaliteit. 

Als je het artikel even vluchtig doorleest, kom je 

erachter dat het hier gaat over een onderzoeker, 

Jillian, die onderzoek doet naar diabetes door obesitas 

bij een Native American tribe (stam van inheems 

Amerikaanse indianen). Ze blijkt echter ook een 

eigen agenda te hebben; ze doet ook onderzoek naar 

Alzheimer, omdat haar moeder daaraan is overleden 

en zij ook zelf het gen voor dementie op vroege 

leeftijd bij zich zou kunnen dragen, en mogelijk heeft 

overgegeven aan haar dochter. 

lnhoud per alinea 

1 In deze alinea noemt de recensent het theaterstuk 

thoughtful and engrossing - goed doordacht en 

pakkend. We lezen hier ook dat het gaat over een 

onderzoeker die gespecialiseerd is in genetische 

aandoeningen en die zichzelf in ethische problemen 

werkt door de toewijding voor haar werk en haar 

eigen agenda die deze toewijding drijft. 

2 We leren hier dat de hoofdpersoon in het 

toneelstuk een genetisch antropoloog is die in de 

eerste scene een brief aan haar dochter probeert te 

formuleren. 



3 Hier leren we dat de moeder haar dochter wil 

redden van iets ('het monster in haar' uit alinea 

2) - en dat een ominous (onheilspellende) stem 

daaraan toevoegt dat het niet uitmaakt of dat ten 

koste van anderen gaat. 

4 Het toneelstuk gaat daarna terug in de tijd naar 

Jillians studententijd, toen Jillian enthousiast sprak 

over de wonderen van de genetische wetenschap 

en de mogelijkheden om het menselijke genoom te 

bestuderen. 

5 Door haar enthousiasme wordt ze gevraagd door 

een sociaal antropoloog om een stam van inheems 

Amerikaanse indianen die in de Grand Canyon 

leven te onderzoeken; deze stam zou een extreem 

hoog aantal aan obesitas-gerelateerde diabetes 

patienten hebben. 

6 De stam is zeer klein, wat de situatie dringend 

maakt, en de stam heeft geen contact met 

de buitenwereld, waardoor hun genenpool 

uncorrupted (onbesmet: nog niet vermengd met 

andere volkeren) is, wat ze zeer interessant maakt 

voor Jillian (thrill: opwinden). 

7 Op dat moment horen we ook dat Jillian zich wil 

specialiseren in onderzoek naar Alzheimer. Haar 

moeder stierf toen ze in de dertig was aan deze 

aandoening, Jillian weet dat zij waarschijnlijk de 

genmutatie die vroege Alzheimer veroorzaakt 

heeft geerfd en dat ze deze misschien ook heeft 

doorgegeven aan haar dochter. 

8 Hier lezen we dat het stuk erg snel gaat, wat 

de strijd van Jillian tegen de tijd (mortality: 

sterfelijkheid) zou weergeven. In het verhaal gaat 

het verder vooral over de omstreden (contentious) 

interactie tussen Jillian en de leden van de stam, en 

tussen Jillian en de antropoloog en de decaan van 

haar universiteit. 

9 Het eerste probleem dat Jillian tegenkomt bij de 

stam is dat de indianen geen bloed willen geven 

voor onderzoek omdat hun bloed heilig is. Door 

inmenging van Jillians enige Engels-sprekende 

contact binnen de stam slaagt dat uiteindelijk toch. 

10 Oat bloedonderzoek leidt uiteindelijk tot de 

controverse in het stuk: Jillian is ervan overtuigd 

dat ze met behulp van het bloed ook andere 

genetische ontdekkingen zou kunnen doen, terwijl 

de stam en de antropoloog willen dat ze het alleen 

gebruikt voor het onderzoek naar de diabetes 

epidemie binnen de stam. 

11 Op deze manier draagt het stuk bij aan de 

mogelijke conflicten die kunnen ontstaan tussen 

wetenschappelijke ontdekkingen en religieuze 

overtuigingen. 

12 Jillian gelooft dat vooruitgang in de wetenschap 

soms controversieel moet zijn; en dat 

wetenschappers daarbij soms fouten maken en dat 

daar juist de echte wetenschap ligt. 

13 Het toneelstuk herinnert ons eraan dat dit kostbare 

fouten kunnen zijn. 

Uitwerking van de vragen 

11. hoar genen I her genes of 

Alzheimer I Alzheimer's disease I dementie I dementia 

of 

genetische mutatie (die a/zheimer/dementie 

veroorzaakt) I genetic mutation (that causes 

Alzheimer's disease I dementia) of 

hoar wens om hoar kind te beschermen (ten koste van 

al/es) I her wish to protect her child (at any cost) 

Wat het monster is, wordt duidelijk in alinea 7. Hier 

leren we dat Jillians moeder Alzheimer had en daaraan 

op jonge leeftijd is gestorven. Jillian denkt dat zij de 

genetische mutatie die de Alzheimer bij haar moeder 

veroorzaakte, ook heeft - en dat ze die mogelijk 

ook aan haar dochter heeft overgedragen. Ze is zo 

ge'lnteresseerd in genetica en het menselijke genoom 

omdat ze die mutatie wil kunnen stoppen om zo haar 

dochter te kunnen redden van de ziekte. Het 'monster' 

is dus de genetische mutatie. 

12.1 Niet 

Er wordt nergens gezegd dat Jillian haar dochter in de 

steek heeft gelaten; Jillian schrijft aan haar dochter om 

haar uit te leggen dat zij mogelijk ook de genmutatie 

heeft geerfd die kan leiden tot vroege Alzheimer. Er 

wordt nergens verteld waar haar dochter is en of Jillian 

nog voor haar zorgt of niet. 

2 Niet 

In alinea 3 worden 'voices inside her head' genoemd. 

Maar die zeggen niet dat ze de wet moet breken; 

de stemmetjes in haar hoofd suggereren alleen 

dat ze haar dochter op een andere manier moet 

vertellen dat Jillian haar misschien heeft opgezadeld 

met het gemuteerde gen dat vroege Alzheimer kan 

veroorzaken. 

3 Niet 

In alinea 4 kun je lezen dat Jillian met religieuze 

overtuiging spreekt over de wonderen van de 

genetische wetenschap (with the fervency 

(hartstochtelijkheid) of an evangelical preacher). 



Oat betekent echter niet dat ze religieus is of dat 

godsdienst haar op de een of andere manier heeft 

ge'inspireerd: het betekent a Ileen dat ze erg fanatiek 

haar ideeen wil verspreiden. 

4 Wei 

In de laatste regels van alinea 4 kun je lezen dat Jillian 

dit inderdaad denkt: ze stelt dat alleen DNA bepaalt 

wie en hoe we zijn, en dat ras a Ileen wordt veroorzaakt 

door waar we leven of heen zijn getrokken (migratory 

patterns); ze stelt dat ras niet iets is dat je terug kunt 

zien in de genen. 

13.B 

Je kunt in alinea 5-8 lezen dat Jillian, dan nog studente, 

in eerste instantie wordt uitgekozen door een 

antropoloog vanwege haar enthousiasme. Maar in 

alinea 8 kun je lezen dat de manier waarop Jillian te 

werk gaat al snel contentious (omstreden) wordt, en 

dat de relatie met Arella en met de antropoloog en de 

decaan van haar universiteit op scherp komt te staan. 

De relatie verslechtert ('deteriorate'). 

Niet A Er wordt niets met mythologie gedaan in het 

stuk: de 'mythe' die genoemd wordt in alinea 

4 wordt niet bedoeld als letterlijke mythe, 

maar om aan te geven dat het een sprookje is, 

iets dat er niet echt is. 

Niet C De regisseur (director) wordt alleen genoemd 

vanwege haar manier van regisseren: het stuk 

wordt erg snel gespeeld om de urgentie weer 

te geven, en de regisseur en de acteurs slagen 

er goed in om de complexe materie vorm te 

geven. Er wordt niet gezegd dat er persoonlijke 

ervaringen of ideeen van de regisseur in het 

stuk zitten. Er staat a Ileen dat Jillians redenen 

voor haar interesse in genetica persoonlijk zijn. 

14.C 

In alinea 9 kun je lezen dat het eerste probleem 

waar Jillian tegenaan loopt met haar onderzoek naar 

diabetes binnen de stam een religieuze reden heeft: 

zij heeft bloed nodig van de stamleden om onderzoek 

te kunnen doen, maar de stamleden will en geen bloed 

geven omdat hun bloed heilig (sacred) zou zijn. Dat is 

dus een voorbeeld waar wetenschap en religie botsen. 

Niet A In alinea 7 leren we alleen maar dat 

Jillians interesse in het menselijke genoom 

waarschijnlijk gemotiveerd is door de 

genetische mutatie die bij haar moeder tot 

vroege Alzheimer leidde - en het feit dat Jillian 

en haar dochter deze mutatie waarschijnlijk 

ook hebben. 

Niet B In alinea 8 staat dat Jillian uiteindelijk botst 

met iedereen om haar heen in haar gretigheid 

om oplossingen te vinden. 

Niet D In alinea 10 staat a Ileen dat Jillians 

overtuigingen botsen met haar toewijding 

voor haar werk; ze wil heel graag ontdekken 

wat de diabetes veroorzaakt binnen de stam, 

maar ze wil ook meer onderzoek doen naar 

andere genetische mutaties, en daar de stam 

voor gebruiken. 

Niet E In alinea 12 kun je lezen dat Jillian ervan 

overtuigd is dat wetenschappelijke 

ontdekkingen soms controversieel zijn, en dat 

fouten maken een noodzakelijk onderdeel 

is van het doen van wetenschappelijke 

ontdekkingen. 

Niet F Hier staat alleen dat sommige fouten kostbaar 

zijn. 

15.C 

Jillian wil hier duidelijk maken dat het, in haar opinie, 

niet mogelijk is om wetenschappelijke ontdekkingen 

te doen zonder af en toe controversiele dingen 

te doen: die zijn nodig om vooruitgang te boeken 

omdat wetenschappers nou eenmaal niet perfect 

kunnen voorspellen wat er zal gebeuren als ze 

dingen onderzoeken: ze weten juist niet wat ze 

kunnen verwachten en soms kan dat dus leiden tot 

ongewenste resultaten. Ze zegt dit om duidelijk te 

maken dat ze vindt dat het doel de middelen heiligt: 

als zij, door het bloed van de stam te onderzoeken 

op andere genetische zaken naast de oorzaak van 

diabetes, een oplossing kan vinden voor andere 

genetische afwijkingen, dan is dat belangrijker dan de 

gevoelens van een stam of een antropoloog die wilde 

dat het bloed a Ileen voor het diabetes onderzoek 

werd gebruikt. Ze gebruikt het dus om haar daden te 

rechtvaardigen ('justification': rechtvaardiging) van 

haar daden. 

Niet A Jillian zegt niet dat de traditionele aanpak van 

wetenschappers te voorzichtig ('tentative') is: 

ze zegt juist dat het bedrijven van wetenschap 

betekent dat je af en toe iets controversieels 

moet doen, omdat je anders geen vooruitgang 

kunt boeken. Ze suggereert dus dat ze juist 

alleen maar wetenschappelijk bezig is: dat af 

en toe iets controversieels doen onderdeel is 

van wetenschappelijk onderzoek. 

Niet B Ze ontkent ('denial': ontkenning) niet dat 

ze heeft meegewerkt aan het onderzoek: 

ze verdedigt juist haar keuzes tijdens dit 

onderzoek. 

16. 9 of10 

Informed consent (ongeveer: welingelichte 

toestemming) is de toestemming die je geeft bij 

een (medische) ingreep nadat je volledig bent 

ingelicht over de gevolgen van een behandeling. Het 

verwijst hier dus naar het bloed afnemen bij de stam 

(alinea 9) en het onderzoek naar de oorzaken van 

diabetes binnen de stam (alinea 10). De stam had te 

horen gekregen dat het bloed gebruikt zou worden 



voor onderzoek naar de aandoening die hun stam 

bedreigde, en had op basis daarvan schoorvoetend 

toestemming (informed consent) gegeven voor het 

bloedonderzoek. 

Tekst 6 
Poor Shakespeare must be 
turning in his grave 

Orientatie vooraf 

De titel en de foto maken betrekkelijk duidelijk dat 

het in dit artikel waarschijnlijk gaat over William 

Shakespeare, de bekende Engelse toneelschrijver. 

Blijkbaar is er iets gebeurd wat Shakespeare heel erg 

gevonden zou hebben, iets waardoor hij zich in zijn 

graf zou omdraaien. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, bijvoorbeeld door 

alleen te focussen op de eerste zin van elke alinea, kom 

je erachter dat het hier gaat over de toegankelijkheid 

(accessibility) van Shakespeares stukken, en dat de 

aanleiding van dit artikel de uitspraken zijn van de 

nieuwe artistiek leider van het The Globe theater -

het theater waarin Shakespeares stukken worden 

opgevoerd. Zij zou, gek genoeg voor een artistiek leider 

van een theater dat gebouwd is voor Shakespeares 

stukken, veel van zijn stukken niet begrijpen en niet 

boeiend vinden. 

De rest van het artikel gaat ook in op kritiek van 

anderen op de toegankelijkheid van Shakespeares 

werken. 

lnhoud per alinea 

1 Hier leren we dat de nieuwe artistiek leider van The 

Globe, Emma Rice, heeft toegegeven dat ze lang 

niet altijd de werken van Shakespeare begrijpt. De 

schrijfster van het artikel noemt dat 'imaginative' 

(tot de verbeelding sprekend), wat ze overduidelijk 

niet als een compliment bedoelt. 

2 Hier kun je lezen dat de originele Globe in 

1599 werd gebouwd door Shakespeares eigen 

theatergroep, en dat het theater in 1997 op 

ongeveer dezelfde plek is herbouwd. De schrijfster 

vraagt zich hier af hoe het management van 

het theater iemand kan hebben aangenomen 

die blijkbaar niets heeft met de werken van 

Shakespeare. 

3 Ze vermoed (the depressing likelihood - de 

deprimerende waarschijnlijkheid) dat het 

waarschijnlijk is omdat Rice heeft beloofd een 

Shakespeare-voor-iedereen te maken: met 

simpelere, ingekorte teksten, genderneutraliteit 

en zonder te letten op ras of achtergrond van de 

acteurs. 

4 Rice gaat ervan uit dat er in de stukken gesneden 

moet worden, omdat ze niet wil dat mensen de 

stukken niet begrijpen of ze saai vinden, maar die 

angst komt volgens de schrijfster vooral voort uit 

het feit dat ze zelf de stukken niet begrijpt. 

5 De schrijfster stelt hier dat de bewering (notion) 

dat Shakespeares werken onbegrijpelijk 

(unintelligible) zijn en mensen afschrikken (off

putting), niet klopt, en geeft een voorbeeld dat laat 

zien dat Shakespeare wel degelijk nog steeds ook 

probleemjongeren kan interesseren. 

6 Hier somt de schrijfster een aantal positieve 

effecten op die Shakespeares werken kunnen 

hebben op jongeren: ze verbinden kinderen met 

hun Britse achtergrond en geven hun inzicht in 

de menselijke natuur en relaties. Desalniettemin, 

zegt de schrijfster, verzetten docenten zich vaak 

tegen het opnemen van Shakespeares werken 

in het verplichte lesprogramma omdat ze saai, 

afschrikkend of een uiting van achterhaald 

nationalisme zouden zijn. 

7 Ze levert in deze alinea bewijs voor die laatste 

bewering aan: in 1995 zou een lerarenopleider 

(teacher trainer) hebben gezegd dat het opnemen 

van werken van 'The Bard' (=Shakespeare) 

leerlingen zou afschrikken van literatuur en dat 

kansarme (less advantaged) kinderen de werken 

simpelweg niet zouden begrijpen. 

8 De schrijfster stelt hier dat de angst (flinching 

- wegdeinzen) voor moeilijke taal voortkomt 

uit het idee dat kinderen nooit met obstakels 

geconfronteerd mogen worden, en leidt tot 

vervlakking van Shakespeares poezie. 

9 Ze illustreert die bewering met een scene uit een 

adaptatie van Shakespeares Romeo en Julia door 

Francis Gilbert, die Shakespeares woorden verving 

door modern taalgebruik en vulgaire termen 

(obscenities). De schrijfster vindt vooral de extreme 

versimpeling pijnlijk (to jar - pijn doen). 

10 De toegankelijkheid van Shakespeare staat of valt 

met de intelligentie, passie en het talent van de 

docent of regisseur. Twee voorbeelden illustreren 

dit: een docent die het niet begrepen heeft stelt 

dat de nuances van Shakespeare aan de leerlingen 

voorbij gaan, maar een ander zegt juist dat het 

mooi is om de opwinding te zien als minder 



intellectuele leerlingen plotseling de betekenis van 

een zin begrijpen. 

11 De taal van Shakespeare moet dus uitgepuzzeld 

worden om begrepen te worden. Gelukkig vinden 

kinderen puzzels leuk, en stimuleert het hun 

gevoel voor eigenwaarde (self-esteem). Het zou 

hen ook helpen om andere complexe vakken als 

natuurkunde en wiskunde beter te volgen. 

12 Shakespeare kan dus juist kansarme leerlingen 

helpen. Docenten en regisseurs die teksten 

versimpelen (bowdlerise) of volstoppen met 

hedendaagse verwijzingen tonen minachting 

(contempt) voor hun publiek, vervuilen (corrupt) 

het werk van Shakespeare ('the greatest playwright 

(toneelschrijver) in history') en devalueren 

{debase) de Britse cultuur. 

13 En dit laatste gebeurt dus nu in The Globe. 

Uitwerking van de vragen 

17.A 

De schrijfster vindt het een schande dat de artistiek 

leider van The Globe, het grote Shakespeare theater, 

niks met Shakespeares werk lijkt te hebben, en 

toegeeft dat ze het soms niet begrijpt. De schrijfster 

vergelijkt het met een biecht van de directeur van de 

Britse Nationale Bank dat hij niet kan hoofdrekenen, 

of dat de winnaar van 'Bake Off' (een bakprogramma) 

toegeeft dat ze alleen taarten uit een pakje kan 

bakken. Ze vindt dat iemand die artistiek leider is 

van een theater waarin a Ileen Shakespeare stukken 

worden gespeeld, gedegen kennis zou moeten hebben 

van Shakespeares werk. 

Niet B Het probleem is niet dat de artistiek leider 

geen idee heeft van wat ze wil met het 

theater; het probleem is dat de schrijfster 

het absoluut niet eens is met het pad dat 

de artistiek leider wil betreden omdat dat 

betekent dat de stukken zwaar zouden worden 

veranderd. 

Niet C Het probleem is juist dat de nieuwe artistiek 

leider inderdaad geen probleem heeft met 

tegen Shakespeares tradities ingaan. De 

schrijfster vindt dit juist absoluut niet kunnen: 

die wil dat een artistiek leider op deze 

positie gedegen kennis van en passie voor 

Shakespeares werken toont. 

Niet D Het gaat er niet om of ze theatergebruiken en 

tradities (theatrical conventions) wel of niet 

respecteert: het gaat erom dat ze, volgens de 

schrijfster, meer respect zou moeten tonen 

voor de werken van Shakespeare. 

18.C 

In alinea 1 maakt de schrijfster duidelijk dat zij het niet 

eens is met de benoeming van Emma Rice. In alinea 

2 gaat ze hier dieper op in en probeert ze duidelijk 

te ma ken waarom het zo belangrijk is - of waarom zij 

het zo belangrijk vindt - dat de artistiek leider van The 

Globe iemand is die Shakespeares werken begrijpt en 

waardeert. 

Niet A De vragen die in de eerste alinea gesteld 

worden zijn geen vragen waarop de schrijfster 

antwoord wil: ze worden alleen gesteld om 

duidelijk te maken dat het eigenlijk absurd 

is dat de artistiek leider van The Globe de 

werken van Shakespeare niet begrijpt. 

Niet B De vragen uit alinea 1 worden niet betwist 

('challenge'). De tweede alinea gaat juist 

dieper in op de problemen die de schrijfster 

heeft met de benoeming van Rice als artistiek 

!eider van The Globe. 

19.B 

In deze alinea kun je lezen waarom Emma Rice 

helaas waarschijnlijk (in all depressing likelihood) is 

aangesteld ('appointing'): ze beloofde meer integratie 

van alle groepen in de samenleving in de opvoeringen 

van de stukken van Shakespeare en meer aanpassing 

van de stukken zodat iedereen ze begrijpt. 

Niet A De schrijfster vindt deze eigenschappen juist 

niet zo relevant als het gaat om Shakespeare: 

ze zegt a Ileen dat 'men' in de huidige tijd deze 

eigenschappen heel belangrijk vindt en dat 

Rice daarom waarschijnlijk is aangesteld. 

Niet C In alinea 3 kun je a Ileen lezen waarom (volgens 

de schrijfster) Emma Rice is aangenomen: 

niet vanwege haar kennis van of liefde voor 

Shakespeare, maar omdat ze politiek correct 

is en in de huidige tijdsgeest past waarbij a lies 

voor iedereen makkelijk toegankelijk moet 

zijn. 

Niet D De schrijfster zegt nergens iets over haar eigen 

kennis van theatermanagement; ze is het 

20.1 Wei 

a Ileen niet eens met de benoeming van Emma 

Rice. 

Emma Rice vindt het, volgens alinea 3, belangrijker 

dat de stukken ruimte bieden voor iedereen, ongeacht 

geslacht en achtergrond, en dat de stukken relevant 

moeten zijn voor de hedendaagse theaterbezoeker, 

oftewel, begrijpelijk moeten worden gemaakt en 

passend in de huidige tijdsgeest. De tekst wordt 

aangepast I ingekort ('will be slashed'). 

2 Niet 

De schrijfster suggereert juist dat het helemaal niet 

nodig is om de tekst aan te passen: als een docent 

of regisseur goed genoeg is, zou de tekst voor zich 



moeten spreken en alle groepen, ook kansarme 

leerlingen of lageropgeleiden, die moeten kunnen 

leren begrijpen. 

21.10 

In deze alinea stelt een docent dat een groep 

'academically challenged' (moeilijk lerende) jongeren 

juist opleefden toen ze doorkregen wat er in een 

bepaalde zin van een toneelstuk van Shakespeare nou 

eigenlijk precies werd gezegd. 

22.B 

Asher Cashdan is zeker geen voorstander van 

opname van Shakespeares werken in het nationale 

lesprogramma: hij zegt dat het voor moeilijk lerende 

leerlingen te lastig is en dat het bij hen juist leidt tot 

een afkeer van Britse literatuur. 

Niet A Cashdan vindt juist dat het niet thuishoort 

in het vaste lesprogramma (national 

curriculum): hij vindt dat leraren niet zouden 

moeten accepteren dat Shakespeare verplichte 

lesstof is, omdat moeilijk lerende leerlingen 

niets zouden kunnen met Shakespeares 

werken en door het verplicht bestuderen van 

de toneelstukken een afkeer zouden krijgen 

van de Britse literatuur. 

Niet C Cashdan zegt niets over hoe leraren het 

ervaren om Shakespeare te doceren. 

Hij benadert het vanuit de leerlingen en 

suggereert dat het inderdaad lastig is om 

leerlingen warm te krijgen voor Shakespeare: 

hij zegt dat moeilijk lerende leerlingen het 

simpelweg niet zouden begrijpen. 

Niet D Het gaat Cashdan niet om de creatieve 

ontwikkeling van het kind en hij stelt ook 

niet voor om Shakespeare a Ileen aan oudere 

leerlingen aan te bieden: hij wil het eigenlijk 

liever helemaal niet verplicht aanbieden. 

23. 1 sublime poetry- Wei 

In alinea 9 wordt de zin 'It was the nightingale and not 

the lark /That pierced the fearful hollow of thine ear' 

genoemd als voorbeeld van 'soaring imagery' - wat valt 

onder 'sublime poetry'. 

2 obscene terms - Niet 

De termen zelf warden hier niet herhaald, a Ileen 

van de banaliteit van de aangepaste tekst wordt een 

voorbeeld gegeven. 

3 cracking codes - Wei 

In alinea 10 wordt een voorbeeld van de 'code' 

gegeven: de zin over Macduff, en het enthousiasme 

van leerlingen als ze door beginnen te krijgen wat die 

zin betekent. 

4 'relevant' gimmicks - Wei 

De gimmicks (foefjes, trucjes) warden genoemd in 

alinea 9: modernisering van de taal en het aanpassen 

van toneelstukken naar deze tijd. 

24. E 

Alinea 12 moet aansluiten bij alinea 11. In de laatste 

regels van alinea 11 kun je lezen dat het lezen en 

bestuderen van Shakespeare veel gunstige effecten 

heeft: het vergroot het zelfvertrouwen van kinderen 

en het verbetert hun vermogen om andere complexe 

vakken als natuurkunde en wiskunde te snappen. 

Daarom (that's why) helpt Shakespeare de meest 

kansarme leerlingen. 

Niet A Admittedly (toegegeven) zou je gebruiken 

als er in alinea 11 iets van een nadeel van het 

bestuderen van Shakespeares werken was 

genoemd: dat het voor bijvoorbeeld slim me 

leerlingen niet nuttig is, maar, toegegeven, 

het voor kansarme leerlingen wel nut heeft, 

bijvoorbeeld. Dat is echter niet het geval. 

Niet B In retrospect (achteraf gezien) suggereert dat 

we eerst altijd dachten dat Shakespeare geen 

nut had, maar we daar nu anders tegenaan 

kijken. Dat is niet het geval. 

Niet C Instead (in plaats daarvan) zou je gebruiken 

als er in alinea 11 was gesuggereerd dat 

kansarme leerlingen niets zouden hebben 

aan Shakespeare. Dat is echter niet zo: er 

staat in alinea 11 juist dat het bestuderen 

van Shakespeare allerlei voordelen levert aan 

studenten. 

Niet D Nevertheless (desalniettemin) zou je 

gebruiken als er in alinea 11 iets was gezegd 

dat zou suggereren dat het bestuderen van 

Shakespeares werken niet altijd gunstig 

uitpakt. Dat is niet het geval: in alinea 11 

wordt juist gezegd dat er allerlei voordelen 

zitten aan Shakespeare lezen en bestuderen in 

de klas, voor leerlingen van alle niveaus. 

Tekst 7 
An attempt to make football 
more beautiful 

Orientatie vooraf 

Dit artikel gaat over voetbal, en 'een poging om 

voetbal mooier te ma ken'. Dat mooier ma ken heeft 

vooral te maken met het geld dat in voetbal gestoken 

wordt, ontdek je als je de tekst even vluchtig bekijkt: 

de schrijver bekritiseert de Financial Fair Play regels 

die zouden moeten voorkomen dat alleen rijke clubs 

kunnen winnen, maar in de praktijk dat juist erger 

ma ken. 



Orn erachter te komen wat die regels inhouden en 

waarom ze niet werken - en wat er wel zou kunnen 

werken, moeten we de tekst in detail bestuderen. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen dat het nieuwe 

voetbalseizoen begonnen is, en dat de topclubs 

goed in de gaten gehouden warden door de 

toezichthouders (regulators). Twee clubs hebben 

boetes (fines) gekregen als gevolg van de Financial 

Fair Play regels die vijf jaar geleden werden 

ingevoerd. 

2 Dit is niet per se een goede ontwikkeling. Het 

probleem dat de regels zouden moeten aanpakken 

is relevant: de ongelijkheid tussen de topclubs en 

de clubs die geen enkele hoop hebben om ooit 

eerste te warden. Een kleine tweak (aanpassing) 

(de schrijver suggereert hier dat de Financial Fair 

Play een relatief kleine aanpassing is) gaat daarop 

geen invloed hebben. 

3 De regels verplichten (compel) clubs om niet 

meer aan nieuwe spelers uit te geven dan ze 

aan inkomsten uit kaartverkoop, merchandise 

(handelswaar), sponsoring en uitzendrechten 

hebben. Het doel is om de invloed van sugar 

daddy benefactors (grote geldschieters) te 

beperken. De strijd om de titel door twee grate 

clubs, Manchester City en Paris St Germain, zou 

voornamelijk gefinancierd zijn door twee grate rijke 

families uit de Verenigde Arabische Emiraten en 

Qatar. 

4 Competitie is een belangrijk element in sport. In 

sommige andere markten is een monopolie - en 

geen concurrentie - van belang (zoals binnen het 

spoor: concurrerende spoorwegmaatschappijen 

leiden vaak tot chaos, het is handiger om een 

spoorwegmaatschappij te hebben), maar in sport is 

concurrentie en rivaliteit het product. 

5 Zelfs Manchester United fans, die toch erg vol zijn 

van zichzelf, zouden een Premier League met alleen 

Manchester United wat saai gaan vinden. Maar 

de Premier League van nu wordt voornamelijk 

gefinancierd door oligarchen en daardoor zijn het 

telkens dezelfde clubs die winnen. De break-even 

requirement (de regel dat clubs niet meer mogen 

uitgeven aan spelers dan ze verdienen) die de 

ongelijkheid tussen clubs zou moeten verkleinen, 

vergroot hem juist omdat grate clubs grotere 

sponsorcontracten binnenhalen en daardoor een 

grater budget hebben om dure, goede spelers 

binnen te halen. 

6 Meer inkomen betekent betere spelers, wat 

betekent dat je meer publiek trekt en hogere 

entreeprijzen kunt vragen. Voor kleinere clubs 

wordt het dan nag moeilijker om hogerop te 

komen. 

7 Het lijkt op zich geen probleem te zijn dat 

clubs verlies lijden zolang ze niet failliet gaan, 

stelt de schrijver. Hij is van mening dat als rijke 

geldschieters hun geld willen verspillen aan 

verliesdraaiende clubs, men ze dit vooral moet 

laten doen ('let them'). Hij vergelijkt dit met de 

paardensport, waar geen regels zijn en financiers 

makkelijk veel geld in de paarden kunnen steken 

zonder dat iemand daar moeilijk over doet of er 

regels voor op stelt. 

8 Een voor de hand liggende (obvious) oplossing 

is erg onwaarschijnlijk: Europees voetbal zou het 

model van de American Football league kunnen 

overnemen. Dat is een socialistisch model waarbij 

alle inkomsten (revenues) gedeeld warden door 

alle clubs en er een grens (cap; begrenzing) zit op 

hoeveel een speler mag verdienen, en waarbij de 

club onderaan de competitie het jaar daarna als 

eerste nieuwe spelers mag kiezen. 

9 Maar zelfs als Europese clubs besluiten zo'n 

systeem over te nemen, dan moet dat oak door alle 

liga's (leagues: competities; allianties) tegelijkertijd 

warden overgenomen; anders kunnen degenen 

zonder maximum salaris de beste spelers inpikken. 

10 Daarnaast beginnen voetballers veel eerder met op 

professioneel niveau spelen dan American Football 

spelers, en hebben Europese teams hun eigen 

jeugdteams waarin spelers warden opgeleid, dus 

een veiling (auction) voor spelers gaat niet werken. 

Een systeem dat is afgeleid van het Amerikaanse 

baseball systeem, waarbij een deel van het budget 

van rijke clubs wordt gebruikt voor andere clubs om 

spelers aan te kopen, zou makkelijker in te voeren 

(to implement) zijn, maar de discussie over hoeveel 

geld er herverdeeld zou moeten warden, zou zwaar 

warden. 

11 Evenwicht in de voetbalsport brengen is een 

lovenswaardig (laudable) doel, maar de huidige 

regels zijn niet effectief. 

Uitwerking van de vragen 

25.D 

Het probleem met de Financial Fair Play regels is 

dat de regels niet het gewenste resultaat hebben. 

De regels zouden 'a grotesque imbalance' (alinea 2) 



moeten aanpakken. In alinea 3 kun je lezen wat de 

regel betekent: clubs mogen niet meer uitgeven dan 

wat ze verdienen aan kaartverkoop, uitzendrechten, 

sponsoring en verkoop van clubartikelen, dus rijke 

geldschieters kunnen niet zo maar spelers voor hen 

kopen. Maar het probleem daarmee is dat de regel 

'is more likely to worsen than to improve competitive 

balance' - de regel maakt het probleem erger omdat 

rijke clubs grotere sponsorcontracten krijgen, en dus 

meer inkomsten, en dus meer mogen besteden aan de 

aankoop van nieuwe spelers. 

Niet A Oat is het probleem niet: het is prima, volgens 

de schrijver, dat de rijkste clubs goed in de 

gaten gehouden worden. Het probleem is dat 

de regel de ongelijkheid niet opheft en dat 

rijke clubs a Ileen maar rijker worden, en de 

arme clubs nooit betere -duurdere- spelers 

kunnen kopen. 

Niet B Dit citaat legt alleen maar uit wat de Financial 

Fair Play regel inhoudt. 

Niet C Dit is alleen een constatering over het belang 

van competitie in de sport. Het is geen kritiek: 

de schrijver is juist voorstander van eerlijke 

competitie. 

26.B 

Het doel is om te voorkomen dat rijke geldschieters de 

competitie verstoren (to distort: verstoren) door heel 

veel geld in een willekeurige club te pompen zodat die 

goede (dure) spelers kunnen kopen. De regel moet 

dat soort praktijken verbieden en de voetbalsport zo 

eerlijker houden. 

Niet A Er is altijd rivaliteit tussen de verschillende 

teams, dat is een onderdeel van de sport: 

het is alleen de bedoeling dat die competitie 

wel eerlijk blijft. Als een grote geldschieter 

plotseling miljoenen in een club steekt, zegt 

dat niet direct iets over de kwaliteit van de 

club; a Ileen dat de club nu meer geld heeft 

voor du re spelers. 

Niet C Door geld in een sport te steken bagatelliseer 

('downplay') je de competitie tussen clubs 

niet: je verstoort hem a Ileen doordat er geen 

sprake meer is van natuurlijke groei (door 

oefening en door (lokale) goede coaches en 

trainers). 

Niet D De geldschieters stimuleren de rivaliteit tussen 

teams niet: ze maken het evenwicht tussen 

clubs juist ongedaan doordat ze het mogelijk 

maken om van de ene op de andere dag plots 

heel goede spelers aan te schaffen. 

27.D 

In alinea 4 maakt de schrijver duidelijk dat competitie 

een heel belangrijk element is in de voetbalsport: 

het is het product. In alinea 5 wordt dat nog een keer 

herhaald: zelfs Manchester United fans, die toch heel 

erg vol van zichzelf zijn, zouden niet zo blij zijn met een 

Premier League met alleen Manchester United: het 

gaat er toch om dat je tegen andere clubs kunt spelen. 

De schrijver herhaalt verderop nog eens dat het gebrek 

(paucity) aan echte competitie in de Premier League 

(doordat er een paar clubs zijn die worden gefinancierd 

door grote geldschieters: de oligarchs, oligarchen; een 

klein aantal machtigen), betekent dat er al vele jaren 

vrijwel niets verandert aan de top. De spanning gaat er 

zo een beetje af, stelt hij (tedious - saai, langdradig). 

Niet A Er is geen sprake van een 'natuurlijk 

monopolie'; het is juist de bedoeling dat er 

geen monopolie is door een club, en zeker niet 

dat er een club is die de hele tijd bovenaan 

eindigt omdat er miljonairs zijn die heel veel 

geld in de club pompen, waardoor ze telkens 

de beste spelers kunnen wegkopen van 

anderen. 

Niet B Het gaat de schrijver er hier niet om dat 

we iets leren over de stabiele marktpositie 

van Manchester United: hij wil hier alleen 

aantonen dat een competitie saai wordt als 

er een paar clubs zijn die telkens bovenaan 

eindigen omdat ze meer financiele middelen 

hebben dan de andere clubs. 

Niet C De schrijver stelt juist dat de oligopoly - de 

macht van een klein groepje rijken - een 

heel grote invloed heeft op de voetbalsport. 

Downplays betekent bagatelliseren, minder 

belangrijk maken. Oat is hier juist niet het 

geval. 

28.1 Niet 

De sports economists vinden dat de Financial Fair 

Play regel juist het tegenovergestelde effect bereikt: 

in plaats van dat het de competitie eerlijker maakt, 

zorgt het er juist voor dat rijke clubs makkelijk nog 

rijker kunnen worden en dus duurdere spelers kunnen 

kopen, en houdt het armere clubs tegen om te groeien. 

Striktere regels ('more stringent rules') zouden het 

probleem nog groter maken; de regels zijn nu al te 

strikt. 

2 Wei 

In alinea 7 kun je lezen dat financiele problemen niet 

per se een probleem hoeven te zijn, zolang de clubs 

maar niet echt failliet gaan, omdat rijke geldschieters 

de clubs er steeds weer bovenop helpen. 

3 We/ 

In de paardensport mag je nog wel veel meer geld in 

de sport pompen dan je eruit kunt halen, en gelden de 

Financial Fair Play regels dus blijkbaar niet. 

29. A/le {Europese) clubs in a/le landen zouden moeten 

meedoen / dit systeem moeten invoeren ('it will 

require all their leagues to adopt such a system 

simultaneously') 



vwo 2019 - 1 e tijdvak 

Het probleem is dat je het systeem niet maar in een 

land kunt invoeren, maar dat je het in heel Europa 

moet doen. American football wordt feitelijk a Ileen 

gespeeld in de VS, dus die hoeven geen rekening te 

houden met andere landen; voetbal wordt overal 

gespeeld en als je zoiets in de Europese competitie wil 

invoeren, moet je dat dus met alle clubs tegelijk doen. 

30.B 

Het gaat hier om de Financial Fair Play regels, die 

het spel mooier en eerlijker hadden moeten ma ken, 

maar in plaats daarvan het probleem mogelijk alleen 

grater maakten. Het is dus een paging met duidelijke 

gebreken ('flawed'). 

Niet A De schrijver vindt niet dat de Financial Fair 

Play regels overdreven (exaggerated) zijn -

hij zegt dat ze op zich terecht zijn omdat de 

competitie op dit moment oneerlijk is. Hij 

denkt alleen dat deze specifieke regels het 

probleem niet oplossen, maar juist grater 

maken. 

Niet C De schrijver zegt niet of de paging 'volwassen' 

(mature) is of niet. Hij maakt a Ileen duidelijk 

dat deze paging niets oplost, maar het 

probleem alleen grater maakt. 

Niet D De schrijver herhaalt keer op keer dat 

competitie een belangrijk element is in 

de voetbalsport; maar er wordt nergens 

gesuggereerd dat er al meerdere pogingen zijn 

gedaan om de competitie eerlijk te houden. 

Het lijkt erop dat de Financial Fair Play regels 

de eerste paging zijn om het aankoopbeleid 

van clubs te reguleren - en dat deze regels tot 

nog toe niet het gewenste resultaat hebben. 

Tekst 8 

Careless in Red 

Orientatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit een fragment van een boek: 

het is een deel van het eerste hoofdstuk van Careless 

in Red, een boek van Elizabeth George. Als je het 

plaatje erbij goed bekijkt, kun je lezen dat Elizabeth 

George 'one of the best crime novelists around' wordt 

genoemd; je mag dus aannemen dat dit ook een 

misdaadroman is. 

Een roman heeft, anders dan een nieuwsbericht, niet 

het doel om mensen te informeren over een bepaald 

feit: de schrijver vertelt een verhaal, en gaandeweg 

krijg je meer informatie over de personen in het 

verhaal en de achtergronden. Het kan dus goed 

zijn dat je met heel veel vragen over de mensen en 

gebeurtenissen blijft zitten als je deze eerste pagina's 

hebt gelezen, omdat het niet de bedoeling is dat er 

meteen duidelijkheid is over wat er precies aan de 

hand is. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea maken we kennis met Daidre. 

Ze rijdt met haar auto richting Polcare Cove, een 

baai in Cornwall, waar haar huis staat. Het regent 

en als ze de ruitenwissers aanzet, constateert ze 

dat deze vervangen moeten warden. Ze is blij met 

de afleiding van het weer, omdat ze niet langer na 

wil denken over de gebeurtenis waar ze net van 

is weggereden. Wat er precies is gebeurd weten 

we niet, maar ze zit ermee dat ze er niet boos of 

verdrietig van is. 

2 Ze maakt zich zorgen omdat ze niks voelt; ze snapt 

dat ze niet verdrietig is omdat niemand dat van 

haar zou kunnen verwachten, maar ze had wel 

iets willen voelen en het herinnert haar aan de 

verwijten die ze van al teveel minnaars kreeg. Ze is 

daarom blij dat ze nu even na kan denken over de 

aankoop van nieuwe ruitenwissers, en waar ze dat 

het beste zou kunnen doen. 

3 Ze rijdt voorzichtig naar haar huisje omdat de weg 

smal is en ook al zijn er meestal geen andere auto's, 

ze zou er toch net eentje kunnen tegenkomen; 

iemand die snel wegrijdt van het strand en geen 

tegenliggers verwacht in dit weer. 

4 Hier wordt het landschap beschreven: rechts een 

met brem begroeide heuvel, links een grate open 

weide (meadow) met een riviertje erdoorheen. Het 

landschap is niet typisch voor Cornwall, en daarom 

sprak het haar juist aan. 

5 Hier loopt ze tegen het eerste signaal aan dat 

er iets mis is: het hek naar haar huisje staat 

open, terwijl ze zeker weet dat ze het hek had 

dichtgedaan. 

6 Hier staat dat ze het hek open gooit en doorrijdt. 

7 Nadat ze geparkeerd heeft en het hek weer dicht 

wil doen, ziet ze dat er een voetafdruk bij het hek 

staat: de afdruk is van een man, en het is van een 

hiking boot: een wandelschoen. 

8 De deur van haar boerderij is dicht, maar als ze om 

het huisje heen loopt, ontdekt ze een gebroken 

ruitje (window pane); het ruitje naast de deur 

die naar het riviertje leidt. De deur zelf was 

ontgrendeld, en er zat madder op de drempel. 



9 Ze realiseert zich dat ze bang zou moeten zijn, 

maar in plaats daarvan is ze alleen maar woedend 

(infuriated). Eenmaal binnen ziet ze een gedaante 

uit haar slaapkamer komen: een lange, erg vieze 

(filthy) man met een baard. 

10 Ze spreekt hem aan en gebiedt hem haar huis te 

verlaten. 

32.D 

Het huisje ligt in een vallei die er anders uitziet dan 

de meeste valleien in Cornwall; de ruimte is open en 

leeg, en dat is precies zoals Daidre het graag ziet. Ze is 

blij met de ruimte om haar heen en dat ze ver om zich 

heen kan kijken. Ze wilde zich niet begrensd (hemmed 

in) voelen en veel open space (ruimte) om zich heen 

hebben. 

Niet A De weg is niet een eigen weg ('private road'): 

11 Als ze het licht aan doet, ziet ze hem pas goed. Daidre zou anders geen rekening hoeven 

houden met andere automobilisten. Er staan 

12 Ze ziet dat hij gewond is en wil hem he I pen, omdat ook geen bomen langs de weg: de weg is small 

ze dokter is. Hij vertelt haar dat er een lichaam op (narrow), maar in alinea 4 kun je lezen dat er 

het strand ligt, op de rotsen onder aan de klif, en aan de rechterkant een heuvel glooide, en aan 

dat hij had ingebroken omdat hij de politie wilde de linkerkant de vallei met een grote groene 

bellen. Daidre wil hem niet zomaar geloven als hij 

zegt dat de man op het strand dood is, en beveelt 

hem haar te wijzen waar hij is, zodat ze eventueel 

nog kan helpen als hij a Ileen gewond blijkt te zijn. 

Uitwerking van de vragen 

31.A 

Haar probleem is dat ze niets voelt (she was feeling 

nothing) terwijl ze, in haar situatie, juist van a lies zou 

moeten voelen, van dismay (ontzetting), verwarring, 

woede en resentment (wrok) tot medeleven en 

verdriet (grief) - maar ze voelt helemaal niets. Ze heeft 

waarschijnlijk net een zware periode (het verbreken 

van een relatie?) achter de rug en zou dus van streek 

moeten zijn, maar ze voelt helemaal niets en dat lijkt 

niet te horen. 

Niet B Ze maakt zich geen zorgen over haar 

liefdesleven: ze maakt zich zorgen omdat 

iets haar niets lijkt te doen, misschien is dat 

gerelateerd aan haar liefdesleven (een relatie 

die voorbij is?), maar dat weten we niet zeker. 

Ze maakt zich dus eigenlijk zorgen omdat ze 

niet meer ontdaan is. 

Niet C Ze denkt na over waar ze nieuwe ruitenwissers 

zou kunnen kopen zodat ze niet na hoeft te 

denken over de belangrijkere dingen, zoals 

haar gevoelens - of eigenlijk het gebrek 

daaraan. Ze wil zich laten afleiden en gaat 

daarom nadenken over dingen die eigenlijk 

niet zo heel belangrijk zijn op dat moment. 

Niet D De staat van haar auto is iets waar ze over 

na kan denken zodat ze niet over de echt 

belangrijke dingen na hoeft te den ken: haar 

gevoelens, of eigenlijk het gebrek aan emoties 

over de dingen die ze net heeft meegemaakt. 

Niet E Ze gebruikt de weersomstandigheden juist 

om over iets anders na te kunnen denken; het 

is een welkome afleiding voor haar om na te 

moeten denken over het weer en zich niet 

met haar andere gedachten bezig te hoeven 

houden. 

weide was. 

Niet B Er wordt hier niet gesproken over de tu in; 

a Ileen over de omgeving waarin het huisje 

staat. 

Niet C Het huisje staat in de buurt van de zee; er 

33. Nee 

is een baai (cove) in de buurt met een klein 

stukje strand, maar er wordt niet gezegd dat 

het huisje direct aan de zee is. In alinea 12 kun 

je lezen dat ze de zee er altijd wel kan horen, 

maar dat ze het geluid nu harder hoort dan 

normaal omdat de wind het geluid 'inland' 

(landinwaarts) blaast: de zee is in de buurt, 

maar niet zo dichtbij dat ze zo het strand op 

kan lopen. 

Het verhaal gaat in dit gedeelte van de tekst niet in op 

Daidre's behoefte om ruimte om zich heen te hebben. 

34.5 

1 het hek is open (the gate was open) 

2 er staat een voetafdruk bij het hek (a mansized 

print) 

3 er is een ruitje gebroken (she found a window pane 

broken) 

4 de grendel zat niet dicht (the door itself was off the 

latch) 

5 er zat een modderige afdruk op de drempel (fresh 

mud formed a clump on the step) 

35.1 Wei 

De lente is weliswaar regenachtig, maar het was lente, 

en ook redelijk normaal lenteweer voor Cornwall. 

2 Wei 

Er wordt gezegd dat er meestal geen verkeer is op de 

weg, maar dat het zomaar wel zo zou kunnen zijn. 

3 Niet 

Ze heeft het gevoel dat ze op haar hoede en angstig 

zou moeten zijn, maar in plaats daarvan is ze alleen 

maar heel erg boos (infuriated). 



4 Niet 

De insluiper geloofde niet dat Daidre zou kunnen 

helpen. Hij geloofde dat de man op het strand al dood 

was. 

5 Wei 

Daidre wilde de man niet zomaar geloven toen hij zei 

dat er een lichaam op de rotsen lag en dat deze man 

al dood was; ze ging ervan uit dat zij de man misschien 

nog zou kunnen helpen. 

Tekst 9 
Future of our past? 

Orientatie vooraf 

Deze tekst is weer een ingezonden brief die 

gepubliceerd is in de Times. Je kunt zien dat het 

een ingezonden brief is aan de aanhef, 'Sir', en 

de ondertekening met naam en woonplaats. Het 

probleem met ingezonden brieven is dat ze vaak 

reageren op een eerder geplaatst nieuwsbericht 

of opiniestuk, en dat wij daarvan de inhoud niet 

kennen. Maar doorgaans herhaalt de schrijver wel 

de belangrijkste punten in zijn brief, en kun je daaruit 

opmaken waar het over gaat. 

Deze brief gaat over de 'future of our past' - de 

toekomst van ons verleden. Als je de eerste zin van 

elke alinea leest, kom je erachter dat het hier gaat over 

iets dat te maken heeft met de Heritage Alliance, de 

organisatie die zich in Groot-Brittannie bezig houdt met 

het beheer en de bescherming van nationaal erfgoed: 

historische huizen, gebouwen en gebieden. De 

schrijver is de voorzitter (chairman) van The Heritage 

Alliance. 

lnhoud per alinea 

1 De schrijver zegt hier dat de Heritage Alliance blij 

is met het debat over de toekomst van het Engelse 

erfgoed. Er is blijkbaar een voorstel (proposal) om 

een nieuwe liefdadigheidsinstelling (charity) op 

te richten om the National Heritage Collection en 

historische landschappen te beschermen. 

2 De schrijver noemt de timing van dit voorstel 

'ironisch' daar dit jaar het honderdjarig bestaan 

(centenary) van de Ancient Monuments Act 

werd gevierd, en die gelegenheid een eeuw van 

begunstigende staatsinterventie lijkt af te sluiten 

(de staat zal in de toekomst geen, of niet meer 

zoveel, financiele steun geven om cultureel erfgoed 

te onderhouden): er moet nu gewerkt worden 

aan een nieuw model dat de komende eeuw zal 

voldoen. (In alinea 1 lazen we dat het huidige idee 

van de staat is om een liefdadigheidsinstelling op te 

richten die het erfgoed gaat beheren. Dit betekent 

dat inkomsten vooral afhankelijk zullen zijn van 

giften). 

3 Onze historische omgeving, door wie die dan 

ook beheerd wordt, zorgt voor een gevoel van 

nationale identiteit en creeert de context waarin 

we als burgers betekenisvolle levens kunnen 

leiden, schrijft Loyd Grossman. Daarom vindt hij 

het verontrustend (disturbing) dat de overheid 

zo lang wacht met de consultatie (bij nieuwe 

plannen van de overheid gaat deze om de tafel met 

belanghebbenden, dit heet een consultatie); zo kan 

de Heritage Alliance geen inspraak leveren. 

4 Deze dilatory (langzame; afwachtende) manier 

van werken is voor Grossman een indicatie dat de 

regering niet snapt hoe belangrijk het nationaal 

erfgoed is. Hij stelt dat het van groot belang is dat 

beide delen die onder het Engelse erfgoed vallen 

goed beheerd warden. 

5 Bezuinigingen (spending cuts) hebben het budget 

al geminimaliseerd. De uitspraken van de minister 

van Financien (Chancellor) hebben al duidelijk 

gemaakt dat er nog meer bezuinigingen aan zaten 

te komen vanwege een aantal noodzakelijke 

infrastructuur projecten. Grossman stelt dat het 

tijd is dat we gaan investeren in de toekomst van 

historisch erfgoed op lange termijn in plaats van 

het maken van korte termijn plannen. 

Uitwerking van de vragen 

36.B 

In de eerste alinea warden de twee delen genoemd 

die beschermd zouden moeten warden: The National 

Heritage Collection (de daadwerkelijke historische 

plaatsen) en the statutory heritage services. Statutory 

services zijn diensten die wettelijk verplicht zijn en in 

dit geval gaat het dus om erfgoed diensten; zij beheren 

en beschermen het erfgoed. 

Niet A The Summer Spending Review (de zomer 

uitgaventoetsing) geeft de uitgaveplannen van 

de overheid weer. Hierin wordt beschreven 

hoeveel geld er wordt gebudgetteerd voor 

bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld het 

nationaal historisch erfgoed. De schrijver zegt 

nergens dat dit beschermd moet warden. Hij 

maakt zich druk over het nationaal historisch 

erfgoed en de diensten die dit erfgoed 

beheren en beschermen. 

Niet C De 'Government's actions' zijn geen deel 

van het erfgoed dat beschermd zou moeten 

warden: deze acties bedreigen juist het 

nationaal erfgoed. 



Niet D The Ancient Monuments Act is de oude wet 

die honderd jaar geleden werd opgesteld om 

erfgoed te beschermen. Het gaat nu om het 

vinden van een nieuwe manier om het erfgoed 

wederom voor de komende generaties te 

beschermen. 

37.A 

Loyd Grossman schreef zijn brief omdat hij ge'irriteerd 

is over het feit dat het zo lang duurt voordat de 

Heritage Alliance inspraak krijgt in de toekomst van 

het nationaal erfgoed. Hij maakt hier duidelijk dat de 

diverse historische gebouwen en plekken in Engeland 

dezelfde bescherming verdienen die ze onder de 

Ancient Monuments Act hadden en dat een nieuw 

model ook voor die bescherming zou moeten zorgen. 

Hij vreest dat de lakse houding van de regering -en 

de al uitgevoerde en aangekondigde bezuinigingen

aangeeft dat zij niet zoveel belang hechten aan de 

bescherming van het historische Engelse landschap. 

Niet B Ze stellen niet dat de regering de bescherming 

van het nationaal erfgoed zou moeten 

uitbesteden ('delegating'): ze willen alleen 

inspraak in de oprichting van een eventuele 

nieuwe stichting en vinden het een slecht 

teken dat de consultatie twee maanden is 

uitgesteld. 

Niet C Hij zegt niet dat de grootte van de 

collectie erfgoed nieuwe financien en 

verantwoordelijkheden vereist: hij maakt 

a Ileen duidelijk dat de Heritage Alliance 

inspraak wil in de toekomst van het beheer 

van het historisch erfgoed. 

Tekst 10 
Alarm bells are ringing 

Orientatie vooraf 

Dit artikeltje heeft een nogal nietszeggende titel: de 

alarmbellen gaan af. Waarvoor de alarmbellen afgaan, 

wordt hier niet meteen duidelijk. Pas als je het artikel 

vluchtig doorleest, kom je erachter dat het gaat over 

de financiele markt: het monetaire systeem (monetary 

system). 

lnhoud van de tekst 

In de eerste alinea stelt de schrijver dat als twee 

oplichters ('Light-fingered Fred and Slippery Sam') 

besluiten nep geld te drukken (counterfeiting -

valsemunterij), het een misdadige praktijk wordt 

genoemd (nefarious - misdadig, schandalig). 

In de tweede alinea zegt de schrijver dat als de money 

maestros - waarschijnlijk degenen die de banken 

leiden - besluiten geld bij te drukken (to conjure 

up €40bn out of thin air - om 40 miljard euro uit 

het niets te doen verschijnen) in de hoop een paar 

zwakke Europese economieen te redden (ook al is er 

geen enkel bewijs dat dat zou lukken), dat 'legitimate 

financial practice' wordt genoemd: legitieme financiele 

praktijken. 

Uitwerking van de vraag 

38.D 

De schrijver van dit artikeltje verbaast zich erover dat 

de grote financiele spelers wel zomaar geld mogen 

bijdrukken, terwijl ze zeggen dat dat financiele 

instabiliteit veroorzaakt wanneer anderen dat doen. 

Niet A Hij zegt niet dat bankiers criminele activiteiten 

ondersteunen of stimuleren: a Ileen dat 

bepaalde activiteiten blijkbaar legaal zijn als ze 

door hen gedaan worden, terwijl het in andere 

gevallen een misdrijf zou zijn. 

Niet B Het gaat er juist om dat bankiers bepaalde 

dingen wel mogen doen terwijl gewone 

burgers daarvoor in de gevangenis zouden 

belanden. Wat de bankiers doen - geld bij 

laten drukken om economieen te redden 

- is geen misdrijf en zal dus niet bestraft 

worden: het gaat hier dus niet om een offence 

(misdrijf). 

Niet C Het gaat er hier niet om of mensen accepteren 

dat er financiele onzekerheid is: het gaat er 

hier om dat banken bepaalde dingen mogen 

doen die gewone mensen niet mogen. 

Tekst 11 
CT scans 

Orientatie vooraf 

Dit artikel komt uit Scientific American, een 

Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift. Het gaat 

over CT scans: scans die in het ziekenhuis gemaakt 

worden om binnenin iemand te kijken - een soort 3D 

rontgenfoto. Orn erachter te komen wat er met deze 

scans is, zul je het artikel in detail moeten lezen. 

Het artikel is een gap text - een tekst waarin een stukje 

tekst is weggelaten. Door de context goed te begrijpen, 

kun je doorgaans redelijk goed voorspellen wat er op 

de lege ruimte had moeten staan. 

lnhoud van de tekst 

Het gat in de tekst bevat een oorzaak van de toename 

in het aantal CT-scans. Deze oorzaak wordt vaak 

genegeerd (neglected). In de eerste alinea stelt de 

schrijver dat er veel discussie is over de toename 



van het aantal CT-scans en het effect hiervan op de 

gezondheid, in het bijzonder of de grate hoeveelheid 

straling (radiation) kanker zou kunnen veroorzaken (to 

induce - veroorzaken) bij patienten. 

In de tweede alinea staat dat huisartsen vaak patienten 

doorverwijzen voor onderzoeken (diagnostic studies) 

waarvan zij denken dat ze nodig zijn (appropriate

geschikt, passend) . Radiologen, die de experts op dit 

gebied zijn en de voor- en nadelen van de verschillende 

scans kennen, kunnen niet op eigen houtje besluiten 

een ander onderzoek te doen. Daarom warden er 

vaak onnodige en niet-passende onderzoeken gedaan. 

(Met andere woorden, de huisarts kan een CT-scan 

voorschrijven terwijl de radioloog denkt dat een 

gewone rontgenfoto net zo nuttig of zelfs beter zou 

kunnen zijn.) 

In de derde alinea staat dat dat vaak gebeurt 

vanwege gebrek aan goede communicatie over het 

optimaliseren van de onderzoeken. Een tweede 

oorzaak van de toename van het aantal CT scans is 

dat er oak geen financiele prikkel (incentive) is om 

een niet-noodzakelijk onderzoek te wijzigen of te 

annuleren. 

Uitwerking van de vraag 

39.C 

Het probleem is dat de huisartsen mensen 

doorverwijzen voor bepaalde onderzoeken zonder dat 

ze weten welk onderzoek het best past bij hun patient. 

De radioloog weet dat wel, maar die mag niet op 

eigen houtje besluiten een andere test - die misschien 

minder schadelijk is - uit te voeren als dat beter bij het 

ziektebeeld van de patient past. 

Niet A Er is geen sprake van onvoldoende financiele 

compensatie (absence of adequate monetary 

compensation) om de onderzoeken uit te 

voeren. Er lijkt zelfs teveel geld beschikbaar te 

zijn, of in ieder geval wordt het geld niet op de 

juiste manier ingezet, want de vergoedingen 

(reimbursement - vergoeding, teruggave) zijn 

zodanig gestructureerd dat er geen financiele 

prikkel is om een onderzoek te annuleren 

(there is no financial incentive to cancel a 

non-indicated or non-optimized study). 

Niet B Het gaat hier niet om het interpreteren van 

de resultaten, maar om het inschatten van de 

noodzaak van een CT scan, of dat een ander 

onderzoek misschien toch beter past. 

Niet D De tekst zegt niet dat er rivaliteit is tussen 

de radiologen en huisartsen; er staat a Ileen 

dat huisartsen vaak niet met radiologen 

overleggen over welk onderzoek het beste zou 

zijn. 

Tekst 12 

The BBC should not just 
peddle fashionable views 

Orientatie vooraf 

Deze tekst is van de Daily Express, een Britse tabloid 

krant (een krant met vaak meer sensationeel nieuws 

en showbizz nieuws, kortere artikelen met meer 

foto's en minder diepgaande achtergrond artikelen). 

Het artikel bekritiseert de BBC die blijkbaar teveel 

populaire ideeen aan de man zou willen brengen (to 

peddle: leuren; venten). 

Het is weer een gap text, een tekst met een ruimte die 

leeg gelaten is. Door de context goed te begrijpen, kun 

je doorgaans redelijk goed voorspellen wat er op de 

plek van de lege ruimte had moeten staan. 

lnhoud van de tekst 

Het artikel bekritiseert de houding van de BBC met 

betrekking tot klimaatverandering: de schrijver 

zegt dat het vreemd is dat de BBC het advies 

(recommendation) krijgt minder waarde te hechten 

(should give less weight) aan de zienswijzen van 

klimaatsceptici. 

Hij stelt dat het onmogelijk is om nag minder waarde 

te hechten aan deze meningen omdat ze dat sowieso al 

niet doen; hij noemt de benadering partial - partijdig; 

niet objectief. 

Vervolgens citeert hij professor Steve Jones die in 

een BBC Trust report (verslag) zegt dat de BBC (the 

Corporation - BBC staat voor British Broadcasting 

Corporation) geen moeite zou moeten doen (go out 

of its way) om 'consensus' meningen van de elite ter 

discussie te stellen (challenge) (met andere woorden: 

de BBC zou de mening van de elite moeten volgen, die 

gelooft in klimaatverandering). Dat vindt de schrijver 

een gevaarlijk idee en hij vindt dat het genegeerd zou 

moeten warden. 

Hij zegt dat de BBC in het verleden al eerder een 

dergelijke houding aannam en dat dat altijd slecht 

uitpakte (has been found severely wanting - bleef ten 

zeerste in gebreke): in het verleden negeerde de BBC 

critici van massa-immigratie omdat de hoofdstedelijke 

elite (metropolitan elite) voorstander van massa

immigratie zouden zijn. Nu geeft de BBC echter toe dat 

ze dat toen niet goed aangepakt hebben. 

In de laatste alinea zegt de schrijver dat goede 

journalistiek betekent dat je juist de meningen van 



de elite toetst en kritisch onderzoekt en dat je hun 

propaganda niet klakkeloos aan de massa voert. 

Uitwerking van de vraag 

40.A 

De schrijver vindt het advies uit het BBC Trust report 

om kritiekloos de mening van de elite te verspreiden, 

zonder waarde te hechten aan de meningen van 

critici waardeloos. Hij zegt in het artikel dat dat de 

BBC de vorige keer ook slecht is bevallen en dat 

ze een objectievere houding aan zouden moeten 

nemen in plaats van te focussen op de mening van de 

hoofdstedelijke elite. 

Niet B Het gaat hier niet om de timing: de schrijver 

is het oneens met de inhoud van het verslag, 

en zou het ook slecht hebben gevonden als 

het een jaar eerder of later was gekomen. Hij 

zegt dat het niet klopt dat een zender a Ileen 

waarde hecht aan een bepaald stand punt. 

Niet C Hij zegt niet dat het verslag niet van belang (of 

little importance) is: hij suggereert juist dat 

de inhoud ervan heel belangrijk is omdat de 

BBC door een bepaald standpunt in te nemen 

en geen waarde te hechten aan critici, a Ileen 

bepaalde eenzijdige ideeen doorgeeft aan 

haar publiek. 

Niet D Het is niet per se wide-ranging - breed 

opgezet. De schrijver vindt het zelfs vrij 

bekrompen. Het gaat de schrijver erom 

dat hij het geen goed idee vindt als de BBC 

geen waarde hecht aan de meningen van 

klimaatcritici of -sceptici. 




