
Tekst 1 

Joint efforts 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst ziet eruit als een kort opiniestukje: 

als je de tekst snel doorleest, kom je het woord 'I' erg 

vaak tegen: de schrijver, Glyn Haggett, geeft hier zijn 
mening weer. De foto verraadt waar hij zijn mening 

over geeft: over spijkerbroeken met scheuren. De 

titel van het artikeltje is Joint efforts (gezamenlijke 

inspanningen) maar dat zegt dan weer niet zoveel over 

de inhoud. Om erachter te komen wat de schrijver 

precies wil zeggen, lees je het artikel in detail. 

Inhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea zegt de schrijver dat hij 

rather smugly (nogal zelfingenomen) had 

aangenomen dat de huidige trend voor het dragen 

van spijkerbroeken met scheuren bij de knie het 

resultaat was van een gebrek aan naaivaardigheid 

onder jonge vrouwen, of een subtiel protest tegen 

de onderwerping van de mannelijke overheersing 

(the conformity imposed by male hegemony) of 

zelfs een handige manier om om te gaan met een 

gebrek aan middelen. 

2 Het zou echter ook een opzettelijk complot kunnen 

zijn om een niet zo aantrekkelijk deel van het 

lichaam te laten zien als een soort omgekeerde 

solidariteitsuiting met vrouwen die getroffen zijn 

door de burka-ban, en als dat zo is, verdient het 

alle lof (wholehearted commendation), stelt de 

schrijver. 

Uitwerking van de vragen 

1. C

In de eerste alinea worden drie redenen genoemd:

hij zegt spottend dat hij in eerste instantie dacht dat

zoveel jonge vrouwen spijkerbroeken met scheuren

droegen omdat ze niet meer konden verstellen (to

darn), of dat ze het misschien als een stil protest

deden tegen mannelijke overheersing, of dat ze het

deden om goed om te gaan met een gebrek aan geld

en materialen. In de tweede alinea wordt de vierde

reden genoemd: de vrouwen zouden het ook wel eens

kunnen doen omdat ze zich solidair willen verklaren

met vrouwen die getroffen zijn door de burka-ban, zegt

hij.

2. A
Het woordje 'it' verwijst naar de mode die vrouwen
spijkerbroeken met scheuren doet dragen: met

andere woorden 'the current vogue'. Het is dezelfde 

'it' die in de eerste regel van de tweede alinea wordt 

genoemd ('it may simply be ... '), en dat woordje 

verwijst dan weer naar de eerste regel van de eerste 

alinea, waarin de schrijver de huidige trend van het 

dragen van gescheurde spijkerbroeken noemt. Het 

hele artikel bestaat feitelijk uit een opsomming van 

mogelijke verklaringen voor de populariteit van de 

gescheurde spijkerbroek: de schrijver kan duidelijk niet 

geloven dat er vrouwen zouden kunnen zijn die een 

spijkerbroek met scheuren bij de knie dragen omdat 

ze het mooi vinden: hijzelf vindt de knie zo ongeveer 

het meest onaantrekkelijke lichaamsdeel. Hij zou het 

alleen kunnen begrijpen als het bedoeld is als een 

vreemdsoortige solidariteitsverklaring met vrouwen 

die geen burka meer mogen dragen, en zegt dat als dat 

het geval is, dat het dragen van zo'n spijkerbroek alle 

lof verdient. 

Niet B Dit zinnetje is een omschrijving van de knie: de 

schrijver vindt dat de blote knie, die zichtbaar 

wordt bij het dragen van een spijkerbroek 

met scheuren, het meest onaantrekkelijke 

lichaamsdeel is. Er is geen reden om aan te 

nemen dat hij de knie plotseling wel aan zou 

willen prijzen: het gaat hier niet om de knieën, 

maar om de mode die die knieën zichtbaar 

maakt (en de nieuwe wet die het vrouwen 

verbiedt om een burka of een dergelijk 

bedekkend kledingstuk te dragen). 

Niet C Dit antwoord zou suggereren dat de schrijver 

een voorstander is van de burka-ban, 

terwijl hij dat juist niet is; Hij zou het juist 

prijzenswaardig vinden als het dragen van 

een spijkerbroek met gaten een soort protest 

zou zijn tegen de burka-ban: de woorden 'an 

inverted expression of solidarity' suggereren 

dat het dragen van kapotte spijkerbroeken een 

soort steunbetuiging kan zijn aan vrouwen die 

de dupe zijn van de burka-ban, en dat zou de 

schrijver steunen: die uiting van solidariteit. 

Meestal verwijst een woord als 'it' naar het 

laatstgenoemde onderwerp, maar in dit geval 

verwijst het naar het hoofdonderwerp van het 

artikel. 

Tekst 2 

Lovable lemons 

Oriëntatie vooraf 

Dit is, net als het vorige artikel, een kort opiniestukje, 

deze keer uit de Daily Telegraph. Het onderwerp wordt 

deze keer wel meteen duidelijk uit de titel en de foto: 

het gaat hier over citroenen, en waarom het makkelijk 

is van citroenen te houden. 



Deze tekst bevat ook een gap, een woord of zin die 

ontbreekt. De inhoud van zo'n gat is doorgaans goed 

te beredeneren als je de regels ervoor en erna goed 

bestudeert; die geven altijd aanwijzingen over de 

inhoud van de weggelaten woorden. 

Inhoud van de tekst 

De aanleiding van het artikel is een lemon shortage 

(een tekort aan citroenen). De schrijver geeft aan 

dat ze -voor een hoge prijs (ready money)- nog wel 

te vinden zijn, maar dat de weinige die aangeboden 

worden, duur zijn. De oorzaak wordt ook genoemd: de 

'verkeerde' regen in Argentinië en de vee/voorkomende 

(rife) plantenziekte 'black spot' in Zuid Afrika. 

De schrijver stelt verder dat de citroen in Engeland 

geen basis voedselproduct is (staple). 

De schrijver duikt na de gap zin even in de 

geschiedenisboeken. Hij stelt dat in één prominent 

geschiedenisboek over de Victoriaanse tijd gesteld 

werd dat een kardinaal bekritiseerd werd omdat hij 

kreeftsalade (lobster salad) zou hebben gegeten 

tijdens de Vasten (Lent), maar de schrijver stelt dat 

kreeftsalade zonder citroen inderdaad vastenvoedsel 

(lenten fare) is (waarmee hij suggereert dat het de 

citroen is die de kreeftsalade zo bijzonder maakt, en 

dat 'alleen maar' kreeft inderdaad betekent dat je 

jezelf heel wat ontzegt). Zo noemt hij nog een paar 

dingen op die per se citroen nodig hebben om lekker 

of interessant te zijn. Hij vindt het dan ook onterecht 

dat het woord 'lemon' slang (straattaal) is voor een 

teleurstelling. 

Uitwerking van de vragen 

3. B

Het gaat er hier om dat de citroen geen staple

(basisbehoefte) is: de Britten gebruiken de citroen

niet om zo te eten of als essentieel onderdeel van

hun dieet; als extra twist aan gerechten is de citroen

echter wel essentieel: zonder citroen is de kreeftsalade

nauwelijks de moeite waard, en een gin and tonic

zonder citroen heeft ook te weinig smaak (zest). De

citroen is dus niet iets wat je zo eet, maar een paar 

druppels citroen zijn wel noodzakelijk om gerechten 

of dranken interessant te maken. Daarom is het geen

wereldramp dat er zo weinig citroenen zijn, maar wel

ergerlijk.

Niet A De schrijver ziet citroen niet als een afleiding

(distraction): hij ziet het juist als het kleine 

accent dat een gerecht of drankje interessant 

maakt. Hij vindt dat het juist nodig is om 

smaak te geven. Als het een afleiding zou zijn, 

zou hij juist liever willen dat koks het minder 

gebruikten. 

Niet C Citroen wordt, in Groot Brittannië althans, niet 

gegeten op zichzelf: het is geen voorgerecht 

of 'appetizer': het wordt alleen gebruikt om 

net wat meer smaak te geven aan bepaalde 

drankjes of gerechten. Het woord 'appetizer' 

dekt die lading niet: een appetizer is echt 

alleen een hapje dat je eet voor het 'echte' 

eten om de smaakpapillen wakker te maken, 

en de schrijver stelt juist dat de citroen een 

essentieel onderdeel is van bepaalde (hoofd) 

gerechten en drankjes. 

Niet D De citroen is inderdaad een exotische vrucht, 

maar de herkomst van de vrucht is niet van 

belang hier: de schrijver heeft het hier over de 

plaats van de vrucht in de Britse keuken. 

4. B

De schrijver noemt het voorbeeld van de Victoriaanse

kardinaal om aan te geven dat de toevoeging van

een klein beetje citroensap een gerecht tot een luxe

kan maken (en wat vervolgens dus niet gegeten

mag worden tijdens de Vasten). Hij stelt hier dat 

kreeftsalade zonder citroen nauwelijks bijzonder 

genoemd mag worden: hoewel een luxe gerecht, is het 

zo volkomen smakeloos zonder citroen dat het prima

vasteneten is.

Niet A Het gaat er hier niet om of de kardinaal wel

of niet een zeer religieus persoon is: het gaat 

er hier om of kreeftsalade zonder citroen een 

luxe gerecht is of niet. De schrijver noemt 

het voorbeeld om zijn punt -dat citroen de 

smaakmaker is die een gerecht interessant 

maakt- te maken. 

Niet C De schrijver suggereert hier niet dat 

citroenen in de Victoriaanse tijd wel of niet 

gebruikt werden; hij suggereert alleen dat 

de kreeftsalade die de kardinaal zou hebben 

gegeten, waarschijnlijk citroen loos was en 

daarom goedgekeurd had moeten worden als 

vasteneten. 

Niet D De schrijver zegt niets over de beschikbaarheid 

van citroenen in Victoriaanse tijden: Het 

gaat hier alleen om de smaakkwaliteit van 

de kreeftsalade die de kardinaal gegeten zou 

hebben. 

Niet E De schrijver stelt juist dat de schrijver van het 

boek de kardinaal ten onrechte bekritiseerde: 

zelfs als hij kreeftsalade tijdens de Vasten 

zou hebben gegeten, zou dat nog geen 

zonde zijn geweest, want, stelt de schrijver, 

kreeftsalade zonder citroen is niks bijzonders 

en zou goedgekeurd vastenvoedsel moeten 

zijn: het zijn juist de paar druppels citroen die 

het gerecht bijzonder maken, vindt hij, en hij 

suggereert hier dat de salade van de kardinaal 

waarschijnlijk geen citroen bevatte. 



5. 1 We/

De titel is een voorbeeld van alliteratie: loveable

lemons. Beide woorden beginnen met een 'I' en het
woord 'loveable' lijkt ook bewust gekozen om die
alliteratiè te creëren.

2 Wel

De schrijver heeft het over 'the lemon's calling in life', 
wat suggereert dat de citroen een eigen leven heeft en 
een vastgesteld doel in het leven, namelijk garnering 
zijn. Onmisbare garnering, volgens de schrijver, maar 
desalniettemin garnering. 

Tekst 3 

Twitter twits 

Oriëntatie vooraf 

De illustratie van het bekende Twitter vogeltje 
en de titel geven je al een hint waar deze tekst 
over gaat: domme mensen (twits) op Twitter. De 
vogeltjes lijken elkaar stevig te bevechten, dus het 
zal hier waarschijnlijk gaan over heftige discussies of 
woordenwisselingen op Twitter. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, kom je erachter 
dat het inderdaad gaat over Twitter, maar niet zozeer 
over discussies op Twitter, maar over de heksenjacht 
die, volgens de schrijver, op sommige individuen 
wordt gericht die iets fouts hebben gedaan of gezegd, 
maar zich zelden tegen grote bedrijven, instanties of 
groepen mensen richt. 

Inhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen dat er 'this 
time' geen sprake was van een collectieve 
woedeuitbarsting (rant) op Twitter. De schrijfster 
suggereert dat dit wel in de lijn der verwachting 
zou hebben gelegen toen bekend werd dat 
University College Londen op de campus in Qatar 
zijn vrouwelijke werknemers benadeelde: zij 
krijgen een veel lagere huisvestingsvergoeding. Het 
gebrek aan reactie is vreemd, stelt de schrijfster, 
omdat heel Twitter explodeerde toen Sir Tim Hunt 
een domme en seksistische grap maakte over 
vrouwelijke wetenschappers, en hij vervolgens door 
zijn universiteit - University College London - werd 
gevraagd om zijn ereprofessoraat op te geven. 

2 De schrijfster zegt hier dat Twitterwoede zich 
zelden richt op de grote spelers (bigwigs), maar 
haast altijd op het individu, alsof die ene persoon 
het hele probleem symboliseert. Ze zegt dat onze 
gemeenschap goed is in zijn pijlen richten op één 
enkel persoon die iets fout heeft gedaan, maar het 

grote of àchterliggende probleem doorgaans over 
het hoofd ziet. 

3 Datzelfde gebeurde met de woede over de dood 
v�n Cecil de leeuw: toen de Twit mob (bende) 

erachter kwam wie de villain (slechterik) was die 
hem had gedood, werd hij bedreigd en zijn huis 
beklad. 

4 De schrijfster betwijfelt of de mensen die zich 
druk maakten over de dood van de leeuw en 
bedreigingen uitten aan het adres van zijn 
moordenaar, dezelfden zijn die bij de regering 
aankloppen om de import van jachttrofeeën te 
verbieden: zij suggereert hier dat het er de 'mob' 
niet om gaat om een probleem daadwerkelijk aan 
te pakken, maar dat ze alleen de personificatie 
van dat probleem aan de virtuele schandpaal 

(stocks) willen nagelen, waarna ze op zoek gaan 
naar een nieuw slachtoffer om hun eigen morele 
superioriteit te bewijzen. 

5 In het geval van Palmer was er in ieder geval nog 
sprake van een daadwerkelijk verwerpelijke daad. 
De opmerking daarentegen zou vroeger zo weer 
vergeten zijn maar is nu uitvergroot (amplified) en 
vaak verdraaid. 

6 Misstanden verdwijnen niet door publieke 
vernedering, maar stigmatiseren het slachtoffer. De 
schrijfster vindt dat onze mentaliteit -onze zucht 
naar instant gerechtigheid (justice)- zou moeten 
veranderen. 

Uitwerking van de vragen 

6. B
De schrijfster maakt in deze eerste twee alinea's
duidelijk dat de woede van mensen op Twitter zich
doorgaans alleen richt op individuen. Mensen vallen
liever één persoon aan die -in hun ogen- iets moreel
verwerpelijks heeft gedaan, dan dat ze een instantie
of instituut dat hetzelfde doet of ondersteunt,
aan de schandpaal nagelen. Ze noemt daarbij het
voorbeeld van de professor, Sir Tim Hunt: nadat
deze een vrouwonvriendelijke (mysogenist) 'grap'
over vrouwelijke wetenschappers had gemaakt, viel
heel Twitter over hem heen en werd hij gedwongen
om zijn ereprofessoraat op te geven. Echter, toen
bekend werd dat zijn universiteit op hun campus
in Qatar vrouwelijke medewerkers een veel lagere
huisvestingsvergoeding gaf dan de mannen, leek
niemand daarover te vallen. Ze suggereert hier dat
het klaarblijkelijk teveel moeite is, of niet bevredigend
genoeg, om zo'n instituut op hun vrouwonvriendelijke
gedrag aan te spreken. Ze maakt in deze eerste alinea's



duidelijk dat mensen de 'bigwigs' zouden moeten 

aanspreken, maar dat dat niet gebeurt: mensen 

focussen liever op individuele excessen dan dat ze het 

echte probleem aanpakken. 

Niet A De schrijfster zegt niet dat ze vindt dat de 

mensen die Sir Tim Hunt aanvielen, niet 

snappen wat er speelde. Ze zegt niet dat Hunts 

opmerking begrijpelijk was of in een andere 

context geplaatst moet worden. Ze zegt alleen 

dat het onbegrijpelijk is dat er zoveel mensen 

vielen over die ene grap die hij maakte, 

terwijl het instituut waarvoor hij werkt veel 

vrouwonvriendelijker bezig is - maar dat 

niemand op Twitter zich daar druk over lijkt te 

maken. 

Niet C Het gaat de schrijfster niet speciaal over gelijke 

behandeling van vrouwen: het gaat haar erom 

dat ze het ergerlijk vindt dat de 'Twitter mob' 

alleen individuen lijkt aan te pakken, maar dat 

ze de bigwigs zelden aanspreken op hun (veel 

grotere) wandaden. 

Niet D De schrijfster beleeft juist geen plezier aan 

de consequenties die de opmerking van Hunt 

(en de Twitter reacties) op zijn baan hadden: 

ze vindt het juist ergerlijk dat het leven van 

één individu zo wordt verstoord, terwijl 

grote instanties en instituten met veel ergere 

misstappen wegkomen zonder dat iemand op 

Twitter zich er druk om maakt. 

Niet E De schrijfster suggereert nergens dat ze 

verbaasd is dat de universiteit een dergelijk 

beleid voert: wat haar verbaast is dat 

niemand op Twitter zich er druk over lijkt 

te maken, terwijl de hele 'Twitter mob' wel 

meteen Sir Tim Hunt aanviel toen hij een 

vrouwonvriendelijke opmerking maakte. 

7. 1 Niet

De schrijfster zegt dat je zou verwachten dat de

'Twitter mob' ook woedend op hen zou zijn, maar

blijkbaar richt men zijn pijlen liever op individuen dan

op een instituut of groep mensen.

2 We/

Hij werd belaagd op Twitter om een

vrouwonvriendelijke opmerking waardoor hij

uiteindelijk zijn positie verloor. 

3 We/ 

Ook hij werd belaagd op Twitter omdat hij was 

geïdentificeerd als de jager die Cecil de leeuw had 

gedood. 

4 Niet 

Zij maakten deel uit van de 'mob' die virtueel op 

Palmer jaagde nadat hij was geïdentificeerd als de 

jager die Cecil had gedood. 

8. 1- e

Het citaat moet een woord of groep woorden bevatten

waar het woord 'its' in de zin erna ('its sharpest

pitchforks') naar kan verwijzen. Citaat e bevat zo'n

groep woorden; 'the online lynch mob'. De schrijfster

wil hier duidelijk maken dat het gedrag van de mensen

op Twitter tegenover Sir Tim Hunt en University

College London niet uitzonderlijk is: de 'lynch mob'

richt zich liever op individuen (Sir Tim Hunt) dan op

instituten (big wigs - de grote jongens) (University

College London).

2-d

In deze alinea kun je lezen hoe de Twitter mob sprak 

over Walter Palmer. Het is een opsomming van de 

bedreigingen aan zijn adres en waar die uiteindelijk toe 

leidden. 

3-b

In deze alinea kaart de schrijfster aan dat de 

'Twitter vervolgingen' vaak ook nog nauwelijks een 

daadwerkelijke grond hebben. Ze stelt dat de jager 

daadwerkelijke iets walgelijks had gedaan, maar dat 

veel van de woede van een Twittermenigte wordt 

opgeroepen door een opmerking of grap die uit zijn 

verband is gerukt of heel erg is opgeblazen, zoals 

volgens haar het geval is bij Sir Tim Hunt. 

9. Alinea 1

In deze alinea maakt de schrijfster duidelijk dat 

mensen wel Sir Tim Hunt aanvielen over zijn 

vermeende vrouwonvriendelijkheid, maar niet

het instituut waarvoor hij werkte, dat op een veel

structurelere manier vrouwen benadeelt.

of alinea 2

Hier zegt de schrijfster: 'The raging throng is adept

at spotting the speek in someone's eye but routinely

overlooks the beam in society's sight. 'Oftewel, de

boze menigte is er goed in om iemand die een misstap

doet op te merken, maar ziet de grote misstanden

liefst over het hoofd.

of alinea 4

In deze alinea kun je lezen dat de schrijfster vermoed

dat degenen die Walter Palmer vervloekten op

Twitter, hoogstwaarschijnlijk niet dezelfden zijn die

regering vragen om de import van jachttrofeeën

aan te pakken. Ze zegt hier dat de 'twitter mob' -die

mensen als Palmer en Hunt vervolgt- het niet gaat 

om het eigenlijke probleem, maar d.at ze zich moreel
,.

superieur voelen als ze een individu aan de schandpaal"

kunnen nagelen. Ze stelt dat deze groep mensen zich

beter voelt door één enkel persoon die iets fout heeft

gedaan, aan te pakken, maar dat ze zich niet per se in

willen zetten om het onderliggende probleem aan te

pakken.



Tekst 4 
Human organs in pigs 

Oriëntatie vooraf 

De eerste echt lange tekst. De titel maakt al meteen 

duidelijk waar het hier om gaat: het gebruik van 

menselijke organen in varkens. Die titel vertelt echter 

niet wat het doel is van het gebruik van menselijke 

organen in varkens. Echter, als je kijkt naar wie de 

schrijver is van dit artikel, kun je wel aannemen dat 

het hier gaat om een artikel dat ingaat op de ethische 

kant van het gebruik van menselijke organen in dieren, 

met welk doel dan ook: de schrijver is John Harris, een 

bioethicist (bio-ethicus). 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat een combinatie van 

stamceltherapie en gene editing (soort genetische 

manipulatie) het mogelijk zal maken om binnenkort 

menselijke organen te kweken in varkens. Veel 

mensen vinden dat een walgelijk idee, maar deze 

organen zouden feitelijk schoner en beter zijn dan 

organen verkregen via gewone orgaandonatie, van 

levende personen of net overleden mensen. 

2 De negatieve reactie wordt opgeroepen doordat 

de 'soortengrens' hiermee wordt doorbroken: 

voor veel mensen is het een taboe. Echter, stelt 

de schrijver, mensen en dieren wisselen al sinds 

mensenheugenis (since times immemorial) 

biologisch materiaal uit, met opzet (intentionally) 

en per ongeluk, en op natuurlijke wijze zowel als 

gepland. 

3 Via medicijnen en vaccins en voedsel krijgen we 

dierlijk materiaal binnen: daar maken mensen zich 

geen zorgen over. Vegetariërs zijn ook doorgaans 

geen vegetariër omdat ze de 'soortengrens' niet 

willen doorbreken en niets te maken willen hebben 

met dierlijk DNA, maar alleen omdat ze zich zorgen 

maken over dierenwelzijn. Aangezien ons dieet 

ons lichaam ingrijpend (profoundly) beïnvloedt, 

zouden mensen die hun menselijke materie 

helemaal 'puur' willen houden, dus ook helemaal 

puur moeten eten. De schrijver zegt hier dat vlees 

eten - dierlijk materiaal eten - ook onze lichamen 

beïnvloedt. 

4 Genetische hybrids (mix; mengsel) hebben altijd 

al bestaan in de natuur: de schrijver vermeldt een 

rapport dat zegt dat er duizenden voorbeelden 

zijn van dieren, vooral muizen, die menselijk DNA 

bezitten. 

5 Mensen die het idee walgelijk vinden, zijn echter 

niet irrationeel, stelt de schrijver, want het is 

een problematisch onderwerp, zegt ook het 

Amerikaanse gezondheidsinstituut. Zij vrezen 

dat de aanwezigheid van menselijk DNA in de 

varkens (the modified animals - de genetisch 

gemanipuleerde dieren) de hersenen van deze 

beesten zal vermenselijken (humanise) waardoor 

ze menselijke eigenschappen als rede (sensibility), 

bewustzijn (cognition) en rationaliteit zullen 

bezitten. Daardoor zouden ze niet alleen recht 

hebben op (to merit - verdienen, het waard zijn) 

bepaalde bescherming en (mensen)rechten: ze 

zouden het kunnen gaan eisen. 

6 Hierdoor zou onze perceptie van onze plek in de 

hiërarchie van het dierenrijk op zijn kop komen 

te staan. Er is momenteel nog geen bewijs dat de 

hersenen van de varkens daadwerkelijk zouden 

veranderen door de aanwezigheid van menselijk 

DNA, maar tenzij we doorgaan met het onderzoek 

zullen we nooit zeker weten of dat al dan niet 

gebeurt. 

7 De schrijver stelt dat het weliswaar controversieel 

is, maar dat we toch door moeten gaan (to pursue) 

met ons onderzoek om te zien of onze angst voor 

'vermenselijkte' dierenhersenen reëel is. Dat 

kunnen we alleen door door te gaan en de effecten 

op de hersenen van de gebruikte dieren goed in de 

gaten te houden (to monitor). We moeten echter 

ook niet vergeten dat dit onderzoek mensenlevens 

kan redden en de kwaliteit van mensenlevens kan 

verbeteren. 

8 De professor die het onderzoek naar chimeras 

(de mens-dier hybrides) leidt, stelt dat menselijke 

organen die in dieren worden gekweekt, schoon 

en gezond zijn, beschikbaar zijn wanneer nodig (on 

demand) en dat ze beter zouden kunnen zijn dan 

gewone menselijke organen. Als dat klopt, zou dat 

het leven van heel veel mensen kunnen verbeteren: 

momenteel sterven er nog elke dag heel veel 

mensen die wachten op een orgaantransplantatie. 

Wereldwijd (globally) is er sprake van 

honderdduizenden doden die voorkomen hadden 

kunnen worden (preventable - te voorkomen) als er 

donororganen en -weefsel (tissue) beschikbaar was 

geweest. 

9 Dit onderzoek zal wel ten koste gaan van 

dierenlevens en daar moeten we niet te 

makkelijk over doen, stelt de schrijver. Echter, een 

samenleving die dieren eet, kan geen bezwaren 

maken tegen onderzoek met dieren dat ten gunste 

kan zijn va_n de mens. 



10 Hij stelt hier dat er geen goede reden is om het 
onderzoek niet verder af te maken tot we in staat 
zijn om te beoordelen hoe veilig of onveilig het 
voor de dieren is, en hoe veilig of onveilig hun fruits

(hier: de menselijke organen die in hen gekweekt

worden) in de mens zijn. 

11 Hij denkt dat het echte probleem misschien niet 
is wat we nu verwachten (pratende en denkende 
varkens), maar dat een ongelimiteerde voorraad 
aan organen en weefsel ertoe zal leiden dat 
mensen steeds langere gezonde en productieve 
levens gaan leiden. De vraag is dan niet of varkens 
te menselijk zullen worden, maar mensen te veel 
van de varkens bij zich zullen dragen. 

12 Hij denkt echter dat degenen die baat hebben bij 
die organen en het weefsel, zich daar geen zorgen 
over zullen maken. 

Uitwerking van de vragen 

10.C

De schrijver zegt hier dat nieuw onderzoek ertoe
zou kunnen leiden dat we in de toekomst menselijke
organen zouden kunnen kweken in varkens. Hij zegt
daarna dat veel mensen dat een nogal onaantrekkelijk
idee vinden ('your reaction might boil down to 'yuck!'),
maar hij voegt daar in de tweede alinea aan toe dat 
die reactie weliswaar voorspelbaar is, maar dat we in
werkelijkheid al heel veel dierlijk DNA in ons lichaam
hebben. Hij geeft hier dus mogelijke reacties op de
mogelijke doorbraak in het kweken van donororganen.
Niet A Hij heeft het niet over ethische bezwaren,

maar noemt hier alleen de meest gehoorde 
eerste reactie als het gaat over het kweken 
van menselijke organen in varkens. De 
meeste mensen vinden het een vies idee, niet 
vanwege ethische bezwaren, maar gewoon 
vanwege het idee dat je iets uit een varken in 
je eigen lichaam zou dragen. 

Niet B De schrijver noemt hier geen gevolgen van 
experimenten met menselijk DNA: het gaat 
hier alleen om nieuw onderzoek waardoor het 
mogelijk zou worden om menselijke organen 
in dieren te laten groeien. Hij suggereert hier 
niet dat en wat er dan fout zou kunnen gaan 
met dat onderzoek. 

Niet D De woorden 'Brave New World' zouden dit 
op kunnen roepen, maar voor de schrijver is 
het duidelijk niet een negatieve ontwikkeling. 
Hij zegt alleen dat veel mensen het een eng 
-en vooral vies- idee vinden om menselijke
organen te laten groeien in varkens.

11. D

In de derde alinea legt de schrijver zijn bewering in
de laatste zin van alinea 2 uit. In die zin zegt hij dat 
mens en dier al een eeuwigheid 'bits of their biologica!
matter' uitwisselen. In de derde alinea kun je daarvan
voorbeelden. lezen: via medicijnen en vaccins, maar 
vooral via voedsel: de meeste mensen eten vlees, en 
hebben er geen enkel probleem mee om vlees te eten
en zo dierlijk materiaal in hun lichaam toe te laten - en
dit gebeurt natuurlijk al sinds er mensen zijn.
Niet A De schrijver zegt hier niets over hoe het

menselijk lichaam zich ontdoet van dierlijk 
materiaal: het gaat er hier juist om dat 
de mens al sinds mensenheugenis dierlijk 
materiaal binnen krijgt, bijvoorbeeld door 
het eten van vlees, en dat er dus ook al tijden 
sprake is van uitwisseling van menselijk en 
dierlijk DNA. 

Niet B De schrijver noemt kort even dat vegetariërs 
minder dierlijk materiaal binnen krijgen omdat 
zij geen vlees eten, maar zegt dat dat vooral is 
omdat ze zich zorgen maken om dierenwelzijn; 
niet omdat ze de 'soortengrens' niet willen 
overschrijden. Het gaat hier echter niet om 
ethische bezwaren tegen het eten van dieren: 
het gaat er hier om dat mensen die bezwaar 
maken tegen het gebruik van in dieren 
gekweekte organen, vaak wel vlees eten, 
terwijl je daarmee veel meer dierlijk materiaal 
binnen krijgt. 

Niet C De schrijver suggereert niet dat de menselijke 
spijsvertering veel veranderingen heeft 
moeten ondergaan in de afgelopen eeuwen: 
hij zegt juist dat we al sinds mensenheugenis 
vlees eten en dat we dus ook al tijden dierlijk 
DNA binnen krijgen. 

12.A
De schrijver zegt hier dat als iemand het echt
belangrijk vindt dat zijn menselijke DNA helemaal
'puur' blijft - vrij van enig dierlijk DNA - zij dan ook
geen vlees zouden moeten eten, want daarmee krijg
je heel veel dierlijk materiaal binnen. Het beste kun je 
dan alleen maar mens eten: dan ben je er zeker van
dat je alleen menselijk DNA binnen krijgt.
Niet B Door vlees te eten krijg je juist dierlijk DNA

binnen, en iemand die de menselijke soort 
helemaal puur wil houden, moet dus geen 
DNA van dieren binnen krijgen want dat zou 
jouw DNA kunnen beïnvloeden. 

Niet C Een omnivoor eet zowel v! _ees als plantaardig 
voedsel. Dan zou je de menselijke materie 
niet puur houden, want in alinea 3 wordt juist 
uitgelegd dat ons dieet, met vlees, juist zorgt 
voor vermenging en uitwisseling van menselijk 
en dierlijk materiaal. 



Niet D Een vegetarisch dieet zou de hoeveelheid 

dierlijk DNA wel beperken, maar niet helemaal 

uitsluiten: vegetariërs eten nog steeds van 

dieren afgeleide producten zoals ei en kaas en 
melk. 

13. D

In deze alinea kun je lezen dat de weerzin van mensen

echter niet irrationeel is: er is geen garantie dat
het kweken van menselijke organen in varkens de 

hersens van deze beesten niet 'vermenselijkt'. Dat zou

betekenen dat ze aanspraak zouden kunnen maken

op mensenrechten, suggereert de schrijver hier. Hij
zegt dit in de regel voorafgaand aan gap 13 ('such

capabilities ... demand them'), en herhaalt dit nog

een keer na gap 13. Beide zinnen zeggen min of meer
hetzelfde, vandaar dat de woorden 'in short' (kortom)

het meest gepast zijn hier.

Niet A Besides (daarnaast, bovendien) gebruik je om
nieuwe, iets minder belangrijke informatie 

toe te voegen aan een punt dat je probeert te 

maken. Echter, het gaat hier niet om nieuwe 
informatie: de schrijver herhaalt hier alleen 
wat hij al eerder zei: dat vermenselijkte 

varkens recht zouden hebben op dezelfde 

behandeling en bescherming als mensen, en 

dat ze dat ook op zouden kunnen eisen. 
Niet B Conversely (omgekeerd) gebruik je als je iets 

wilt duidelijk maken op een andere manier; 

de schrijver had het kunnen gebruiken als hij 

iets had wilde zeggen over hoe het dierlijke 
materiaal de mens beïnvloedde, bijvoorbeeld. 

In dit geval zegt hij echter in de zinnen voor en 

na gap 13 precies hetzelfde, dus 'omgekeerd' 
is hier niet van toepassing. 

Niet C For instance (bijvoorbeeld) gebruik je als je 

een voorbeeld geeft dat wat je net had gezegd 
duidelijker kan maken voor de lezer. Dat is hier 

echter niet van toepassing: de schrijver geeft 
geen voorbeeld, hij herhaalt alleen wat hij al 

eerder zei met wat andere woorden. 
Niet E Similarly (op dezelfde manier) gebruik je als je 

eenzelfde soort situatie beschrijft als eerder. 

Ook dat is hier niet het geval. Er wordt niet 

een gelijksoortige situatie beschreven: er 
wordt hier gewoon hetzelfde gezegd. 

14.1 Niet 

De schrijver zegt niet dat het goed zou zijn als de mens 

zijn houding ten opzichte van dieren in de komende 

jaren zou aanpassen: hij zegt alleen dat, als dieren 
'vermenselijken', we onze houding moeten aanpassen. 

2 Niet 

De schrijver noemt het onderzoek naar Al (kunstmatige 
intelligentie) omdat onze verhouding met apparaten 
op een zelfde manier 'aangetast' wordt door Al als 

onze verhouding met dieren 'aangetast' zou kunnen 
worden door het onderzoek met de varkens. Vroeger 
was er een min of meer duidelijke scheiding tussen 
mensen, dieren en machines, maar tegenwoordig 

beginnen er steeds meer mengvormen te komen, 
stelt de schrijver, waardoor we niet meer zulke harde 
scheidslijnen kunnen hanteren. Hij zegt echter niet 

dat er voor de relatie tussen mens en machine en die 
tussen mens en dier dezelfde regels gelden. 

3 Niet 

Het is -in dit onderzoek- niet de bedoeling dat varkens 
gebruikt worden om het verloop van menselijke ziektes 

te onderzoeken: dit onderzoek bestaat eruit dat er 

menselijke organen gekweekt worden in varkens, zodat 

er altijd donororganen beschikbaar zijn. 

4 Wel 

Er staat in de laatste regels van alinea 6 dat het 
zou kunnen dat varkens menselijke trekjes gaan 

vertonen, maar dat er nu nog geen enkel bewijs 

voor is of aanwijzingen voor zijn. De schrijver zegt
dat we dat pas zeker zullen weten als we door gaan 
met het onderzoek. Dus we moeten inderdaad nog 

maar afwachten (it remains to be seen) of varkens 
daadwerkelijk veranderen doordat wij menselijke 

organen in ze gaan kweken. 

15.D

Het hele doel van het kweken van menselijke organen

in varkens is ervoor te zorgen dat we niet meer

afhankelijk zijn van donororganen van mensen:
momenteel sterven er nog duizenden mensen die

wachten op een donororgaan. Gekweekte organen

zouden dat probleem op kunnen lossen.
Niet A Dit citaat omschrijft geen probleem, en al

helemaal geen probleem dat nu speelt: het 

geeft alleen een consequentie aan van een 
mogelijke gedragsverandering in varkens. 

Niet B Genetische manipulatie en stamceltherapie 

zouden het mogelijk maken (volgens alinea 
1) om organen in varkens te kweken. Het

gevolg daarvan zou kunnen zijn dat varkens
'humaniseren' en dat zou een probleem
kunnen zijn, maar dat is niet het probleem

dat wordt aangepakt met stamceltherapie en

genetische manipulatie.
Niet C Dat zou geen probleem zijn: dat is juist een 

goede ontwikkeling. 
Niet E Dat is wel een probleem, maar niet het 

probleem dat wordt aangepakt door 

stamceltherapie en genetische manipulatie: 
het is een nadelig gevolg ervan. 

16.C

De schrijver suggereert hier dat de meeste mensen
wier leven gered wordt door een 'varkensorgaan', zich



niet zo druk zullen maken over varkens DNA in hun lijf, 
zolang ze maar blijven leven en gezond zijn. Zij zullen 
zich niet afvragen of ze te 'varkensachtig' worden of 
zijn: ze vinden het alleen belangrijk dat ze er nog zijn. 
Niet A Dat staat hier niet en dat is niet waar het 

om gaat: het idee is dat mensen langer een 
gezond en fit leven kunnen leiden dankzij 
vervangende organen. Er staat nergens dat 
de organen mensen zo goed als onsterfelijk 
kunnen maken en ook niet dat dat is waar 
mensen naar streven. 

Niet B Het probleem dat in de laatste regel van alinea 
11 wordt aangekaart is niet het punt van 
dierenwelzijn: dat was behandeld in alinea 9. 
Het punt dat volgens de schrijver echt mee zal 
gaan spelen in de toekomst is niet of varkens 
teveel menselijke trekjes zullen gaan krijgen, 
maar of mensen niet te varkensachtig zullen 
worden door het varkens DNA dat ze mee 
zullen krijgen in hun organen. 

Tekst 5. 

Never trust a robot 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is een review (recensie). Het boek dat 
gerecenseerd wordt is Humans are Underrated 

van Geoff Colvin, en heeft als ondertitel 'what high 
achievers (mensen die veel presteren) know that 
brilliant machines never will'. Het gaat dus blijkbaar 
om bepaalde eigenschappen die mensen voor hebben 
op computers. De titel van de recensie, Never trust 

a robot, suggereert ook dat machines misschien iets 
minder geweldig zijn dan we denken. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, zie je dat het hier 
gaat om de vervangbaarheid of onvervangbaarheid 
van mensen: het gaat over taken waar mensen beter 
in zijn dan machines. De schrijfster is echter niet alleen 
maar lovend over het boek en de ideeën van Colvin: in 
alinea's 7-9 behandelt ze een paar zwakke punten in 
het boek. 

Inhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea stelt de recensente dat het 
vaak lastig is voor ouders om goed carrièreadvies 
te geven omdat het lastig is om in te schatten naar 
welke beroepen veel vraag is (in demand) en welke 
goed betaald worden. Het lijkt nu veilig om te 
kiezen voor een beroep dat niet geautomatiseerd 
kan worden, maar Colvin zegt dat het gevaarlijk 
is om ervan uit te gaan dat een beroep niet 
uiteindelijk door een computer gedaan kan 
worden. 

2 In zijn boek begint Colvin met een opsomming 
van menselijke zwakheden, maar hij introduceert 
dan een twist (draai) door zich niet te richten op 
de gebruikelijke aanpak (conventional approach) 

- welk werk een computer nooit zou kunnen doen
- maar door te focussen op onszelf (looking at

ourselves).

3 Hier zegt Colvin wat kenmerkend is voor mensen: 
ze werken graag met mensen, en er is een aantal 
taken waarvan wij willen dat ze door mensen 
gedaan worden, ook al zouden computers het beter 
kunnen doen. 

4 De rest van het boek geeft voorbeelden over 
hoe de focus op menselijke relaties gebruikt kan 
worden om banen voor mensen te behouden of te 
creëren. 

5 In deze alinea geeft Colvin voorbeelden van hoe 
ook grote bedrijven en instanties empathy and 

people skills (inleving en sociale vaardigheden) nu 
op waarde schatten en gebruiken. 

6 De recensente noemt het boek hier 'behoorlijk 
goed', maar zegt wel dat het in dit soort boeken 
over grote ideeën makkelijk is om het centrale idee 
te belangrijk te maken. 

7 Ze stelt hier dat Colvin een gevaarlijke aanname 
doet wanneer hij zegt dat we moeten aannemen 
dat het de komende eeuw niet mogelijk is om 
een perfecte mechanische kopie van een mens 

te maken. We zijn immers nog maar net aan het 
ontdekken zijn wat er gebeurt tijdens menselijke 
interactie op mechanisch niveau. 

8 Ze kaart hier een ander managementboek-zwakte 

(foible) aan: Het centrale idee van de schrijver 
leidt ons direct naar de trends op het gebied van 
management; het artikel verscheen in 2015 en 
toen was het idee dat teams en samenwerking de 
beste manier van werken zijn, en dat empathie 
en creativiteit heel belangrijk zijn. De schrijfster 
stelt echter dat Colvin desalniettemin zijn boek 
alleen heeft geschreven, en dat zelfs bedrijven 
die creativiteit zo belangrijk vinden, toch 
verwachten dat hun sollicitanten uit de wis- en 
natuurkundehoek komen. 

9 In deze alinea geeft de schrijfsf_er nog meer 
voorbeelden van ideeën uit het boek van Colvin die 
in de praktijk niet lijken te kloppen. 

10 Desalniettemin (nonetheless) is Colvin goed in 
(shrewd - gewiekst; schrander) het vastleggen van 
de menselijke natuur. Hij geeft aan dat mensen 



gebruik moeten maken van de gaten die achter 

gelaten worden door de techniek en daar in 

moeten springen voor onze banen in de toekomst. 
� 

Dat betekent dat we vooral moeten profiteren van 

onze menselijkheid. 

Uitwerking van de vragen 

17.C

De opmerking in de tweede alinea gaat over hoe we

in de toekomst onze banen moeten veiligstellen, en

welke aanpak daarbij het meest effectief is. Hij stelt

hier dat we ons vooral op onszelf moeten richten, en 

ons niet moeten afvragen -zoals gebruikelijk is- welke

taken nooit door een computer gedaan zouden kunnen

worden. Het citaat in de eerste alinea stelt dat het

gevaarlijk is om te stellen dat er vaardigheden zijn die 

computers niet vroeger of later zouden kunnen leren.

De relatie tussen de twee is dus dat Colvin aanraadt

om een heel andere aanpak te gebruiken dan te willen

kijken naar wat computers wel of niet zouden kunnen.

Colvin stelt voor om je meer te richten op jezelf: dat

we goed moeten kijken waar wij als mensen goed in

zijn.

Niet A Het gaat hier niet om de mogelijkheden om

banen te automatiseren: het gaat er hier 

om welke banen er nog wel door mensen 

gedaan zouden kunnen worden en welke 

gemeenschappelijke kenmerken die banen 

hebben. 

Niet B Het citaat stelt juist dat als we op de juiste 

manier kijken naar banen voor mensen in 

de toekomst, we wel degelijk banen kunnen 

vinden die niet door computers gedaan 

kunnen worden. Colvin zegt dat de juiste 

aanpak is om te focussen op onszelf in 

plaats van te bedenken welke banen nooit 

geautomatiseerd zullen kunnen worden. 

Niet D Het citaat in de tweede alinea herhaalt juist 

wat Colvin in de eerste alinea ook al zei: dat 

het gevaarlijk is om aan te nemen dat er 

banen zijn die niet geautomatiseerd kunnen 

worden. 

Niet E Het tweede citaat maakt juist duidelijk dat er 

wel baan mogelijkheden zijn, maar dat we dan 

op een andere manier naar die mogelijkheden 

moeten gaan kijken. We moeten, zegt Colvin, 

niet proberen te bedenken welke beroepen 

niet te automatiseren zijn, maar juist focussen 

op onszelf, op wat ons uniek maakt. 

18.D

Mensen zouden gedoemd zijn tot nutteloosheid

omdat machines al ons werk beter en efficiënter

zouden kunnen doen. Colvin somt in zijn boek een hele

lijst met menselijke zwaktes op die suggereren dat

computers slimmer, sneller en handiger zijn dan wij. Hij 

zegt daarvoor al dat het gevaarlijk is om te suggereren 

dat er taken zouden zijn die niet door computers 

gedaan zouden kunnen worden, omdat zo goed als 

elke taak over te nemen is door computers, ook al 

kunnen we ons nu dat nog niet voorstellen. Vandaar 

dat de schrijver zich afvraagt of we gedoemd zijn tot 

nutteloosheid: niets doen, omdat computers al ons 

werk veel beter kunnen doen. 

Niet A De opmerking gaat niet over in hoeverre 

mensen hun kunnen onderschatten: Colvin 

suggereert juist dat we de competenties van 

computers en robots (nu en in de toekomst) 

niet moeten onderschatten, omdat hij denkt 

dat vrijwel elke taak efficiënter uitgevoerd 

zou kunnen worden door een machine. De 

titel van het boek doet misschien vermoeden 

dat mensen hun eigen vaardigheden 

onderschatten, maar wat we onderschatten, 

zo blijkt later in de tekst, is niet zozeer onze 

kennis en vaardigheden, maar onze sociale en 

creatieve vaardigheden. Hoe dan ook, de vraag 

die in alinea 2 gesteld wordt, gaat niet over of 

mensen hun kennis wel of niet onderschatten, 

maar of mensen überhaupt kunnen 

concurreren met machines en of we niet 

gewoon moeten accepteren dat computers en 

robots alle taken beter kunnen dan wij. 

Niet B Er wordt nergens gesuggereerd dat mensen 

(te) afhankelijk zijn van computers of robots: 

er staat hier alleen dat de schrijver denkt dat 

uiteindelijk alle taken en beroepen die we ons 

kunnen voorstellen, ook door computers of 

robots gedaan kunnen worden. 

Niet C Het gaat er hier niet om dat mensen 

overheerst zouden kunnen worden door 

computers, maar dat er geen werk meer voor 

ons overblijft omdat alle werkzaamheden veel 

beter en efficiënter door computers gedaan 

zouden kunnen worden. De schrijver zegt 

nergens dat computers de wereld ook echt 

zouden overnemen in politieke zin: dat ze 

19.E

ons zouden gaan vertellen wat we wel en niet 

moeten doen. 

In alinea 3 worden na gap 19 twee voorbeelden

genoemd die -naar je mag aannemen- de inhoud van

gap 19 moeten illustreren. Er staat hier dat mensen

'met mensen willen werken en praten' en dat mensen

van bepaalde taken gewoon willen dat ze worden

uitgevoerd door mensen, zelfs als computers ze beter

zouden kunnen doen. Het gaat er hier dus om dat

mensen sociale dieren zijn: we willen dingen samen

doen met andere mensen en menselijk contact

hebben.



Niet A Het artikel spreekt nergens over human 

ingenuity (menselijke vindingrijkheid): het gaat 

hier alleen om de menselijke behoefte aan 

contact. 

Niet B Mensen negeren de mogelijkheden van 

computers niet: ze erkennen dat computers 

beter zijn in sommige dingen, maar ondanks 

dat geven ze soms nog steeds de voorkeur aan 

mensen, gewoon vanwege de behoefte aan 

menselijk contact. De voorbeelden die in deze 

alinea gegeven worden, gaan over dat laatste. 

Niet C Dit kan best waar zijn, en mensen zijn 

(logischerwijze) gevoeliger voor afleiding dan 

machines, maar dat is niet waar het in deze 

alinea over gaat. Het gaat hier alleen over de 

menselijke behoefte aan contact met andere 

mensen. 

Niet D Ook dit kan best waar zijn, maar het gaat hier 

niet over de complexe emoties van mensen, 

maar over de menselijke behoefte aan contact 

met andere mensen. 

20.A

Hiervoor moet je kijken naar de inhoud van zowel

alinea 4 als alinea 5. In alinea 4 wordt gezegd dat

ondanks het feit dat computers heel veel taken beter

doen dan mensen, we mensen nodig blijven hebben

voor sommige sociale zaken en beslissingen. In alinea

5 kun je lezen dat zelfs high-tech bedrijven mensen

aannemen op basis van hun empathisch vermogen

en sociale vaardigheden (people skills). Een woord

als 'consequently' (bijgevolg, en dus) leidt alinea

5 dan dus goed in: het woord maakt duidelijk dat

de mededeling van alinea 4, dat menselijke sociale

vaardigheden voor sommige taken belangrijker zijn dan

computerperfectie, inderdaad ook terug te zien is bij

het aannamebeleid van een aantal grote bedrijven.

Niet B However (echter) suggereert dat er een groot

gat is tussen wat alinea 4 zegt en wat de 

praktijk als beschreven in alinea 5 uitwijst. 

Dat is niet het geval: het aannamebeleid van 

Google laat juist zien dat ook zo'n high-tech 

bedrijf ervoor kiest om mensen aan te nemen 

op basis van hun sociale vaardigheden en 

inlevingsvermogen. 

Niet.C In short (kortom) gebruik je om iets wat je 

eerder gezegd hebt, samen te vatten. Dat 

21.D 

is hier niet het geval: alinea 5 bevat geen 

samenvatting van wat er gesuggereerd werd in 

alinea 4, maar voorbeelden. 

Alleen alinea 10 is niet in een bepaalde mate kritisch. 

De recensente maakt in alinea 6 nog duidelijk dat ze 

het boek 'pretty good' vindt, maar eindigt met de 

mededeling dat het 'natuurlijk', zoals met al dit soort 

boeken, makkelijk is om het overkoepelende idee van 

het boek ('the big idea') te groot te maken: er teveel 

waarde aan te hechten. 

Niet A In alinea 7 noemt ze een voorbeeld daarvan: 

zij zegt dat het gevaarlijk is om te stellen 

dat er in de nabije toekomst geen machine 

ontwikkeld zal worden die een perfecte 

imitatie van de mens is. Zij denkt dat het 

best mogelijk zou kunnen zijn om een robot 

te maken die bepaalde menselijke trekken 

ingebouwd heeft, en dat de mens als 

gevolg daarvan allerlei andere menselijke 

karaktertrekken aan de computer toe zal 

dichten (anthropomorphise - vermenselijken, 

iets behandelen alsof het een mens is). De 

kritiek van alinea 7 gaat dus vooral in op een, 

volgens de recensente, gevaarlijke aanname 

van Colvin. 

Niet B Alinea 8 bevat ook kritiek op het boek: ze 

bekritiseert hier 'this common business book 

foible' (die veelvoorkomende zwakte van 

managementboeken). Die zwakheid is dat het 

'grote idee' van het boek ons direct leidt naar 

'hip' management advies: teams zijn goed, 

samenwerken is goed, creatieve en sociale 

vaardigheden zijn van groot belang voor een 

bedrijf. Ze maakt hier dus duidelijk dat dat 

directe verwijzen naar trendy management 

advies een zwakte is, dus ook in deze alinea 

wordt Colvins boek bekritiseerd. 

Niet C Ook in alinea 9 worden Colvins ideeën 

bekritiseerd. De schrijfster stelt hier dat de 

adviezen die Colvin geeft, en de aanbevelingen 

die hij doet, tegengesproken lijken te 

22. E

worden door wetenschappelijk onderzoek. 

Thuiswerken wordt, bijvoorbeeld, door Colvin 

bekritiseerd: hij stelt dat er productiever 

gewerkt wordt in teams die elkaar zien. 

Onderzoek wijst echter uit, volgens de 

recensente, dat thuiswerken best productiever 

kan zijn dan vanaf kantoor werken. 

In alinea 8 geeft de recensente aan dat Colvin, ondanks

het feit dat hij zo juichend is over samenwerken en 

teams, het boek in zijn eentje heeft geschreven.

Ze zegt hier dus dat Colvin blijkbaar zelf niet de

managementideeën volgt waar hij over schrijft. De

opmerking is waarschijnlijk licht spottend bedoeld: de

recensente bekritiseert hier zijn managementideeën

en wijst de lezer er even op dat je Colvins ideeën

misschien met een korrel zout moe,t nemen. Ze

verwacht niet echt van hem dat hij alles in een team

doet, maar geeft hier enkel aan dat managementadvies

ook aan trends onderhevig is, en dat het misschien niet

zo verstandig is om dat soort advies in alle gevallen te

volgen.



Niet A Ze is niet bewonderend: ze wil juist graag 

duidelijk maken dat Colvin, ondi,rnks zijn 

schijnbaar enthousiasme voor teams en 

in groepeA werken en ideeën in grote 

groepen uitwisselen, dat niet zelf lijkt te 

doen. Hij schreef zijn boek alleen en er 

wordt geen melding gemaakt van intensieve 

groepsbrainstorms voorafgaand aan het 

schrijven van het boek. 

Niet B De recensente is niet bitter (verbitterd, 

ontstemd) over het feit dat Colvin niet doet 

wat hij aanraadt: ze noemt dit alleen om 

duidelijk te maken dat managementtrends 

allemaal leuk en aardig zijn, maar dat zelfs de 

grootste voorstanders ervan ze niet of niet 

altijd op zichzelf toepassen. Ze wil hier op licht 

spottende toon duidelijk maken dat sommige 

ideeën leuk zijn, maar dat ze niet altijd 

praktisch inzetbaar zijn. 

Niet C Ze is niet bezorgd: ze vindt het ergens juist wel 

grappig dat Colvin allerlei theorieën promoot 

in zijn boek terwijl hij die trends zelf niet lijkt 

te volgen. 

Niet D De toevoeging maakt juist duidelijk dat ze zelf 

ook een mening heeft: ze vindt het typerend 

dat Colvin wel allerlei manieren van werken 

promoot, maar ze zelf niet lijkt te gebruiken. 

23.Alinea 2

In alinea 2 lees je voor het eerst over 'finding our

value': de schrijver heeft het hier over 'looking at

ourselves': het gaat er hier dus om dat je je als mens

niet uit het veld moeten laten slaan door alles wat een

computer beter zou kunnen doen, maar dat je moet

kijken naar je eigen waarde als mens.

24. What if (alinea 7}

In deze alinea stelt de recensente dat Colvin wil dat

we een gevaarlijke aanname doen: ze stelt hier dat het

wellicht wel mogelijk is om een robot te maken die

precies op een mens lijkt, en suggereert dat een van

de menselijke eigenschappen die Colvin noemt - dat de

pupillen van je ogen groter en kleiner worden tijdens

menselijke interactie - heel goed geïmiteerd zouden

kunnen worden door een robot, en dat mensen dan

haast automatisch mee zouden gaan voelen met

die robot en menselijke gevoelens op hem zouden

projecteren.

Tekst 6 

The Luminaries 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit een fragment van een boek: 

het is een deel van het eerste hoofdstuk van The 

Luminaries, een boek van Eleanor Catton. 'Luminaries' 

zijn sterren, lichtende voorbeelden: mensen die 

(binnen hun vakgebied) een grote reputatie hebben. 

Het zou dus kunnen dat de hoofdpersonen in dit boek 

beroemdheden zijn, maar met een roman weet je dat 

nooit zeker. 

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. 

Inhoud per alinea 

1 De twaalf mannen in de rookruimte van het hotel 

wekten de indruk dat ze elkaar niet kenden: hun 

gedrag (comportment) en kledingkeuze liepen wijd 

uiteen. Ze bemoeien zich ook niet met elkaar: ze 

lijken allemaal bewust bezig te zijn met hun eigen 

ding: roken, de krant lezen, biljarten. De schrijver 

vergelijkt het gezelschap met een groep mensen 

die toevallig in dezelfde treincoupé zit. 

2 Mr Walter Moody, de 13e persoon die de 

rookkamer binnenstapt, deelt die indruk. Hij weet 

niet dat hij gesprekken heeft verstoord, omdat die 

al verstomd waren voordat hij binnenkwam, en 

de mannen waren op het moment dat hij de deur 

opende, verder gegaan met hun bezigheden en 

deden alsof ze hem haast niet opmerkten en keken 

niet eens op. 

3 Normaliter zou het feit dat ze hem allemaal zo 

volledig negeerden, Moody 's interesse hebben 

gewekt, maar door de reis naar West Canterbury 

was hij zo van slag dat hij zichzelf niet meer was. 

Hij heeft altijd al weinig geduld gehad met ziekte 

en lichamelijke zwakte van zichzelf, en daardoor 

kon hij deze keer de stemming in de ruimte niet 

aanvoelen. 

4 Moody wekt normaliter de indruk van alertheid 

en aandacht, en zijn gezicht leek interesse uit te 

stralen. Hij is bijna 28 en nog energiek en precies 

in zijn bewegingen en hij bezit het soort kracht 

(vigour) dat noch lichtgelovigheid (gullibility) noch 

listigheid (guile) uitstraalt. Hij wordt makkelijk 

in vertrouwen genomen door eenieder die hij 

tegenkomt. 



Met andere woorden, Moody komt de rookkamer 

van zijn hotel binnen na een lange zeereis, en heeft 

door de nasleep van de zeeziekte en de lange reis 

in eerste instantie niet door dat de 12 mannen in 

de ruimte niet zomaar toevallige vreemden zijn, 

maar een bepaalde connectie hebben. 

Plaats: de rookkamer van het Crown hotel, Hokitika 

(Hokitika is een plaats op het zuidereiland van Nieuw 

Zeeland. Rookkamers waren kamers in publieke 

gelegenheden en (grote) huizen halverwege de 19e 

eeuw, toen tabak populair werd. Rookkamers waren 

dan de plekken waar de heren zich na een diner 

terugtrokken om te roken. 

Tijd: niet genoemd, en nog niet geheel duidelijk uit dit 

fragment, maar op basis van de kleding ('frock coats' -

een soort lange jas die populair was in de Victoriaanse 

en Edwardiaanse tijd, 'tail coat' - jas die lang is aan de 

achterkant en kort aan de voorkant, ook veel gedragen 

in voorbije tijden) zou je kunnen opmaken dat het 

verhaal zich ergens in het verleden afspeelt. 

Hoofdpersonen: Mr Walter Moody; twaalf mannen 

die zich in de rookruimte bevinden. Walter Moody is 

bijna 28 en normaliter erg opmerkzaam, maar in het 

begin van dit verhaal mist hij zijn natuurlijke scherpte 

omdat hij queasy and disturbed -misselijk en van zijn a 

propos- is door zijn lange bootreis ('an endless rolling 

trough of white water and spume'). Gewoonlijk heeft 

hij geen geduld met ziekte en zwakte in zichzelf en is 

hij erg goed in situaties en stemmingen inschatten. 

Hij komt doorgaans op anderen over als betrouwbaar, 

discreet en alert. Zijn uiterlijk verraadt maar weinig 

over zijn karakter, maar anderen zijn geneigd hem in 

vertrouwen te nemen. 

Van de mannen weten we niet veel, behalve dat ze 

niets gemeen lijken te hebben op het feit na dat ze zich 

allemaal in de rookruimte bevinden. Ze lezen, roken 

of spelen biljart. Toch kun je uit de woorden 'gave the 

impression of a party accidentally met' opmaken dat ze 

misschien toch meer met elkaar van doen hebben dan 

je zou denken. Ze wekken de indruk van vreemdelingen 

die toevallig in dezelfde treincoupé zijn beland (alleen 

is de treincoupé in dit geval een ruimte in een hotel), 

maar uit het feit dat ze allemaal stopten met doen 

waar ze mee bezig waren toen ze Walter Moody in de 

gang hoorden, en daarna ervoor zorgden dat ze een zo 

normaal mogelijke indruk maken en de indruk wekken 

dat ze niets met elkaar te maken hebben, kun je 

opmaken dat ze toch een zekere verbinding hebben en 

dat er iets met deze groep mannen is. De stemming is 

duidelijk vreemd en mysterieus, maar Moody pikt dat 

in eerste instantie dus niet op omdat hij van zijn stuk is 

gebracht door de bootreis. 

Uitwerking van de vragen 

25.C

De mannen doen heel hard hun best om tegenover

Moody de indruk te wekken dat ze totale

vreemdelingen zijn. De woorden 'gave the impression

of a party accidentally met' en 'they might have been

twelve strangers' maken duidelijk dat ze erg hard hun

best doen om over te komen als totale vreemden,

mensen die toevallig in dezelfde ruimte zitten maar

verder niks met elkaar hebben.

Niet A In de eerste alinea wordt twee keer een

vergelijking gemaakt tussen de rookruimte 

van het hotel en een treincoupé. De schrijver 

zegt hier dat het in eerste instantie lijkt alsof 

de 12 mannen totale vreemden van elkaar 

zijn; mensen die toevallig bij elkaar zijn terecht 

gekomen zoals mensen toevallig met mensen 

met wie ze niets gemeen hebben in eenzelfde 

treincoupé belanden. Er staat echter niet dat 

de mannen met de trein zijn gearriveerd. 

Niet B De 'verschillende delen van de stad' is alleen 

weer een verwijzing naar de vergelijking van 

de auteur. Ze zegt hier dat de mannen twaalf 

vreemden in de trein hadden kunnen zijn, 

allemaal op pad naar een ander deel van de 

stad. 

Niet D De eerste alinea suggereert niet dat de 

mannen zich goed vermaken: ze wekken juist 

de indruk allemaal erg bezig te zijn met hun 

eigen activiteit en niet te praten met elkaar. Er 

worden geen levendige gesprekken gevoerd, 

althans, alle gesprekken waren al verstomd 

toen ze Moody in de gang aan hoorden 

komen. Daarna waren ze allemaal gaan doen 

alsof ze ieder voor zich met een bepaalde 

activiteit -roken, de krant lezen, biljarten

bezig waren. 

26. uncharacteristically

Alinea 3 beschrijft dat Moody normaliter erg goed was

in situaties inschatten en stemmingen aanvoelen: de

situatie waarin hij terecht komt 'might have aroused

Mr Moody's interest' in normale omstandigheden,

maar door de lange reis is hij van zijn stuk gebracht.

Het is dus atypisch (uncharacteristically) dat Moody

niet in staat was om de stemming (tenor) in de ruimte

waar hij zojuist was binnen gestapt, in te schatten (to

assess).

Let erop dat je echt maar één woord opschrijft: als 

je meer woorden noteert, wordt het antwoord fout 

gerekend, ook als het goede woord er wel bij staat. 



27. Nee

In de rest van het fragment worden alleen de 12

mannen omschreven (alinea 1 en 2), en Mr Moody zelf

(alinea 4); we lezen hier geen verdere details over de

reis.

28.1 Niet 

De twaalf mannen delen een mysterie, maar er wordt 

nergens gesuggereerd dat ze spionnen zijn, Moody in 

de gaten moeten of willen houden of dat ze zelfs maar 

geïnteresseerd zijn in Moody. 

2 Wel 

In alinea 3 kun je lezen dat Mr Moody weinig geduld 

heeft met zijn eigen zwaktes: hij was 'by nature 

impatient of any deficiencies in his own person'. 

Oftewel, hij eiste van zichzelf een bepaalde mate van 

perfectie, en angst en ziekte hoorden dus eigenlijk niet 

thuis in zijn vocabulaire. 

3 Wel 

In alinea 4 kun je lezen dat mensen zich aangetrokken 

voelen tot Moody door zijn attente uiterlijk, en omdat 

hij de indruk wekt van een 'discrete en snelden kende 

butler ': hij 'was often drawn into the confidence of 

the least voluble of men': hij werd vaak in vertrouwen 

genomen door zelfs de minst praatgrage personen. 

Deze alinea eindigt ook nog eens met de mededeling 

dat hij eruit zag als iemand die door anderen meteen 

vertrouwd werd ('an appearance that others were 

immediately inclined to trust'). 

Tekst 7 
Bill the conqueror 

Oriëntatie vooraf 

De titel van dit artikel is Bill the Conqueror, Bill de 

Veroveraar, en als je de foto bekijkt, wordt ' t  je 

waarschijnlijk duidelijk dat die 'Bill' Bill Bryson is, de 

auteur van het boek The Road to Little Dribbling. Bill 

Bryson is een erg bekende auteur, dus het zou goed 

kunnen dat je wel eens een boek van hem gezien of 

zelfs gelezen hebt: hij schrijft zowel over landen als 

over geschiedenis en wetenschap. 

Het artikel is een recensie van het boek dat staat 

afgebeeld op de foto. De ondertitel van het boek is 

'more notes from a small island', en als je de recensie 

vluchtig doorleest, kom je er al snel achter dat Bryson 

met 'small island' Groot-Brittannië bedoelt. Hij heeft 

blijkbaar al eerder een boek met observaties over 

Groot-Brittannië geschreven. In een recensie lees je 

doorgaans een beschrijving van het boek én de mening 

van de recensent over dat boek, plus zijn of haar 

redenen daarvoor. Dat kun je dus ook hier verwachten. 

De recensent schrijft het artikel ook vaak vanuit zijn 

eigen optiek, dus je kunt rekenen op de 'ik'-persoon en 

op persoonlijke meningen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier noemt de schrijver een anecdote die bij hem 

opkomt elke keer als hij de naam 'Bill Bryson' 

hoort: hij vertelt over een Atheen die een duidelijke 

afkeer leek te hebben van de staatsman Aristides 

de Rechtvaardige, enkel en alleen omdat hij er zo 

genoeg van had dat er telkens aan hem gerefereerd 

werd als 'de Rechtvaardige'. 

2 Hier lezen we waarom die anecdote van toepassing 

is op de schrijver en Bill Bryson. De schrijver maakt 

hier duidelijk dat jaloezie erg gebruikelijk is in de 

literaire wereld, maar dat het helemaal moeilijk is 

voor schrijvers van licht-humoristische boeken met 

observaties over Groot-Brittannië sinds Bill Bryson 

daarover heeft geschreven. Zijn nieuwe boek - het 

boek dat Matthew Engel hier bespreekt - is pas 

net uit maar staat nu al bovenaan de verkooplijst. 

Bryson is in vele opzichten superieur, zegt Engel 

hier, en het is soms moeilijk om daarmee om te 

gaan (to cope). Engel suggereert dus dat het voor 

schrijvers van boeken over Groot-Brittannië lastig 

is om te concurreren met Bryson, en dat het feit 

dat Bryson ook nog eens generous (vrijgevig) en 

thoughtful (nadenkend) is, het niet beter maakt: als 

Bryson een vervelende man was geweest, hadden 

Engel en zijn collega-schrijvers tenminste nog een 

reden gehad om een hekel aan hem te hebben. 

3 Er zijn al tekenen dat mensen het lastig vinden om 

er mee om te gaan: in de Daily Mail klaagde de 

recensent dat Bryson's boek grumpy (mopperig) 

was (maar de schrijver maakt duidelijk dat zowel 

de krant als de recensent mopperig waren). De 

schrijver stelt echter dat good-natured grumpiness 

(goedaardig gemopper) juist het algemene 

kenmerk van Brysons boeken is. 

4 Hier stelt de recensent dat Bryson het 

reisboekengenre voor altijd heeft veranderd. 

Voorheen was het vooral het domein van de 

avonturier en de welbespraakte schrijver: Bryson 

blies het nieuw leven in (to reinvigorate) en maakte 

het voor iedereen toegankelijk (to democratise). 

Zijn eerste boek met observaties over Groot

Brittannië, vol met eigenaardige (quirky) verhalen, 

scherpe observaties en goede grappen maakten 

hem eind jaren 90 bekend. 

5 In zijn andere boeken heeft Bryson bewezen dat 

hij goed is in het uitleggen van wetenschap, taal 

en geschiedenis. In zijn eerste boek over Groot-



Brittannië was hij erg goed in het aanwijzen van de 
kleine verschillen tussen zijn geboorteland, de VS, 
en Groot-Brittannië. Hij is daarin vaak ietwat grof 
of onbeleefd (rude) en plagerig (impish) maar wel 
hartelijk. 

6 Inmiddels is hij ouder geworden en genaturaliseerd 
tot Brit, en zijn er grappen over zijn eigen mafheid

( dotti ness) toegevoegd. 

7 Hij is ook meer gewaardeerd nu - maar dat kan zijn 
carrière als ondermijnende humorist ook hinderen

(it may not be compatible with). Het ondermijnend 
zijn is al moeilijk genoeg voor Bryson nu: hij kan 
niet meer met verbazing reageren op de kleine 
vreemde aspecten van het leven in Groot-Brittannië 
omdat hij er al te zeer aan gewend is geraakt. 

8 De reis die hij in dit boek beschrijft is nogal 
verwarrend, omdat hij niet naar het fictieve Little 
Dribbling reist, maar de Bryson line volgt: een lijn 
die volgens hem de langst mogelijke rechte lijn van 
het zuiden naar het noorden van Groot-Brittannië 
volgt. 

9 Hij negeert die lijn echter verder grotendeels, 
en de laatste 1/3e van de lijn, het gedeelte in 
Schotland, wordt in een heel klein stukje van het 
boek besproken. Engel betreurt dat, omdat hij 
graag had willen lezen wat Bryson zou zeggen over 
de Schotten (Bryson's take on modern Scottishness

- Brysons ideeën over het leven in het huidige

Schotland.)

10 Het leukste deel van het boek zijn niet de 
reisbeschrijvingen (excursions), maar de kleine 
afgeleide anecdotes (discursion - een anecdote

die van het officiële pad afwijkt). Engel ziet deze 
stukjes als de beschrijving van een erg speciale 
liefdesgeschiedenis tussen Bryson en Groot
Brittannië, en stelt dat 'we' (=de Britten) blij mogen 
zijn dat hij hierheen is gekomen. 

Uitwerking van de vragen 

29.B
Bryson vertelt in de eerste alinea's de anecdote van
een Athener die duidelijk maakt dat hij genoeg heeft
van Aristides de Rechtvaardige, niet omdat die hem
iets heeft aangedaan, maar omdat hij de hele tijd
zo rechtvaardig wordt genoemd. Engel gebruikt die
anecdote omdat voor veel schrijvers van reisboeken
Bryson ook haast irritant is, omdat hij zo goed is.
iedereen die probeert licht-humoristische boeken over
Groot-Brittannië te schrijven is wel een beetje jaloers
op hem, stelt Engel, omdat hij niet alleen rechtvaardig

is, maar ook nog nadenkend en vrijgevig: hij is gewoon 
een goede schrijver met leuke boeken en het is dus 
geen wonder dat zijn boeken bestsellers zijn, maar dat 
kan wel eens moeilijk zijn om mee om te gaan voor 
andere schrijvers. 
Niet A Hij noemt alleen het voorbeeld van jaloezie 

in het oude Griekenland omdat de Atheen die 
genoemd wordt, staat voor alle schrijvers van 
reisboeken die wel eens hebben geprobeerd 
om een grappig reisboek over Groot-Brittannië 
te schrijven: je kunt het wel proberen, maar 
je wordt toch nooit zo goed als Bryson, lijkt de 
boodschap. Het gaat niet om de herkomst van 
jaloezie, maar om het gevoel dat je alleen al 
een hekel aan iemand h,ebt omdat iedereen 
hem zo geweldig vindt. 

Niet C Er wordt hier geen achtergrondinformatie 
gegeven over reisboeken: er wordt alleen 
gezegd dat veel schrijvers van reisboeken zo 
goed zouden willen zijn als Bryson. 

Niet D Er wordt hier niet gezegd dat sommige 
mensen Brysons werk niet goed vinden: er 
wordt alleen gesuggereerd dat sommige 
schrijvers wat jaloers zijn op Brysons succes en 
schrijftalent omdat zij niet in staat lijken te zijn 
zulke goede boeken te produceren. 

Niet E De schrijver zegt niet dat Brysons nieuwe boek 
zo goed verkoopt omdat hij al zo bekend is: 

30.1 Wel

er staat hier alleen dat Brysons boeken vaak 
meteen een succes zijn omdat hij nou eenmaal 
zo goed is. 

Hij 'democratiseerde' het genre: maakte het meer 
toegankelijk voor iedereen, terwijl het daarvoor 
was voorbehouden aan de welbelezen elite en de 
avonturiers. 

2 Niet 

De schrijver suggereert in dit deel van de tekst niet dat 
het nieuwe boek van Bryson over het leven in Groot
Brittannië minder interessant is dan zijn eerste. 

3 Niet

Bryson schreef over taal en wetenschap; niet speciaal 
over de geschiedenis van immigranten. De boeken over 
geschiedenis, wetenschap en taal staan volledig los van 
zijn reisbeschrijvingen. 

4 Niet

De recensent maakt duidelijk dat het zijn status 
kan beïnvloeden, maar hij zegt niet dat hij door zijn 
naturalisatie als Brit als een verrader wordt gezien. 
Zijn gewenning aan Groot-Brittannië kan het alleen 
moeilijker voor hem maken om de eigenaardigheden 
van Groot-Brittannië goed te zien, omdat hij er te 
gewend aan is geraakt. 



31. - Groot-Brittannië {Engeland/Verenigd Koninkrijk}

- VS (fowa/Amerika}, het geboorteland van Bryson.

In alinea 5 kun je lezen dat hij geboren is in lowa, en 
op latere leeftijd verhuisd is naar Groot-Brittannië, en 
dat hij in zijn boeken de verschillen tussen zijn twee 
leefomgevingen op humoristische wijze omschrijft._ 

32. B

Je moet hier op zoek gaan naar een alinea waarin
de recensent geen enkele kritische opmerking over
Brysons werk maakt. In alinea 6 maakt de schrijver
alleen duidelijk dat Bryson ouder is geworden, en 
dat zijn status is veranderd, omdat hij nu officieel is 
genaturaliseerd tot Brit. Hij zegt echter niet dat deze
nieuwe status zijn schrijven negatief heeft beïnvloed.
Niet A In alinea 5 wordt Bryson omschreven als

'impish and often rude'. De schrijver vindt 
deze manier van schrijven niet heel erg, omdat 
hij ook altijd wel hartelijk is: hij haalt door zijn 
manier van schrijven wel de scherpe kantjes 
van de beledigingen af, maar ze zijn er nog 
steeds. 

Niet C In alinea 8 zegt de schrijver dat de 
reisomschrijving in dit boek enigszins 
verwarrend is, omdat hij steeds afwijkt van 
zijn eigen idee en de titel slaat eigenlijk ook 
al nergens op, omdat er nooit meer wordt 
verwezen naar Little Dribbling. 

Niet D In alinea 9 verwijt de recensent Bryson dat 

33.C 

l Waar

hij te weinig aandacht besteedt aan het 
laatste stukje van zijn reis: Engel had het wel 
interessant gevonden om te lezen hoe Bryson 
de Schotten ervoer. 

Er staat in alinea 8: 'He is not heading to Little 
Dribbling, which sounds like it might exist [ ... ] but 
doesn't, even in his text'. Oftewel, Little Dribbling 
bestaat niet en wordt niet eens genoemd in Brysons 
boek, behalve in de titel. De woorden 'sounds like it

might exist' (het klinkt alsof het zou kunnen bestaan) 

maken al duidelijk dat het niet echt bestaat maar een 
bedenksel is van Bryson. 

2 Waar 

De schrijver vindt het jammer dat Bryson het hele 
Schotse deel van de Bryson Line in 13 pagina's afraffelt: 
hij had het wel interessant gevonden om te lezen wat 
Bryson vindt van het leven in Schotland. De schrijver 
zelf is duidelijk kritisch over de Schotten: hij zegt 
sarcastisch dat ze 'easy-going' (ontspannen, makkelijk) 

zijn en dat ze 'totaal niet het gevoel hebben dat ze 
heel erg belangrijk zijn', waarmee hij duidelijk het 
tegenovergestelde bedoelt, en hij had graag gezien 
wat Bryson over die instelling te zeggen zou hebben. 
Hij had duidelijk gehoopt dat Bryson zijn reputatie 

van 'impish and aften rude' ook op de Schotten zou 
hebben losgelaten. 

Beide meningen zijn dus waar: antwoord C is correct. 

Tekst 8 
l'm happy to be a Tigress - as 
long as there's some fun too 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over tijgers, lijkt het: er is een foto van 
een tijger en de schrijfster zegt in de titel dat ze het 
prima vindt om een tijger te zijn, zolang er ook maar 
lol gemaakt kan worden. Als je echter even het artikel 
vluchtig doorleest, door bijvoorbeeld te kijken naar 
de eerste zin van elke alinea, kom je erachter dat het 
hier niet om de wilde dieren gaat, maar over Tiger 
Mums - de moeders die hun uiterste best doen om hun 
kinderen zo goed mogelijk te laten presteren, en die 
veel druk op hun kinderen zetten om goede prestaties 
te leveren op school, en alle andere vlakken (sport, 
muziek, kunst, ... ). De schrijfster lijkt dus in de titel te 
zeggen dat ze het prima vindt om een Tijgermoeder te 
zijn, maar dat het wel leuk moet blijven. 

In de eerste regel kun je ook al lezen dat ze haar 'brief' 
richt aan 'Dave', en als je de verwijzing naar de noot 
volgt, kom je erachter dat deze 'Dave' David Cameron 
is, de premier van Groot-Brittannië ten tijde van de 
publicatie van dit artikel. Die heeft dus blijkbaar iets 
gezegd over hoe ouders zich zouden moeten gedragen 
ten opzichte van de (academische) prestaties van hun 
kinderen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier zegt de schrijfster dat ze haar best doet om 
het soort Tiger Mum te zijn die David Cameron 
wil dat ze is: ze wijst haar kinderen op hun 
slordige handschrift, laat hen goede boeken lezen, 
corrigeert foutief taalgebruik ('me and John') en 
maant haar tieners dat ze na tienen niet meer op 
hun tablets of telefoon mogen kijken. 

2 De premier, zegt ze, denkt dat ouderschapslessen 
nuttig zouden kunnen zijn om onze verwachtingen 
van onze kinderen naar boven bij te stellen. Ze 
zegt dat als er lessen komen om kinderen zover 
te krijgen dat ze op tijd beginnen met zich voor te 
bereiden voor hun (muziek)lessen, ze zich meteen 
in zal schrijven. (Blijkbaar nam haar_zoon zijn mock

GCSEs (oefenexamens) niet erg serieus, en begon 
haar dochter pas de dag voor haar muziekexamen 
met toonladders (scales) oefenen.) 



3 De plannen zijn echter niet alleen onzinnig: er zit 

een waardevol idee achter. Ze denkt dat de premier 

zijn opmerkingen vooral richtte aan de onderwijzers 

die kinderen van achtergestelde achtergronden 

moeten stimuleren en aan ouders met eenzelfde 

achtergrond die het moeilijk vinden om hun 

kinderen te motiveren om te presteren, waardoor 

hun kinderen het niet verder schoppen dan hun 

ouders (low social mobility - dat de kinderen niet 

tot een hogere klasse gaan behoren dan de ouders). 

4 Ze stelt echter dat het gevaarlijk is om ouders te 

bekritiseren. Ze noemt een anecdote waarin een 

vriend van haar die leraar was, iets te enthousiast 

reageerde op het verhaal van een alleenstaande 

moeder die trots vertelde hoe streng ze was op het 

maken van huiswerk. De leraar zei daarop dat dat 

geweldig was en dat hij wilde dat ze de moeder 

was van al zijn kinderen, wat opgevat zou kunnen 

worden als een soort flirten. 

5 En zelfs als je je complimenten wel goed 

formuleert, stelt McElvoy, is de aanpak van de 

premier nog steeds niet goed. Het probleem (flaw 

- zwakte, tekortkoming) is dat het de oplossing

pretendeert te zijn voor alle gezinnen. Cameron

suggereert dat iedereen behoefte heeft aan

hetzelfde - maar veel ouders uit de middenklasse

proberen allang om hun kinderen zo goed mogelijk

te laten presteren en als één kind een bepaalde

horde heeft overwonnen (11+ examen, of de 

GCSEs, of toelating tot de universiteit), wordt dat 

van de rest ook verwacht.

6 Het is niet erg om wat meer Tiger syndrome 

(Tijgermoedersyndroom: dat je kinderen meer 

stimuleert om zo goed mogelijk te presteren) toe 

te voegen als het gaat om onderwijs. In de tweede 

zin wordt het onderwijs in Azië genoemd waar de 

onderwijsdeskundigen zich het hoofd breken om 

meer enthousiasme en verrassing in het strikte 

onderwijssysteem te stoppen. Waarschijnlijk 

suggereert de schrijfster hier dus dat het wel goed 

is om te hameren op zo hoog mogelijk scoren, 

maar dat het ook belangrijk is om spontaniteit en 

enthousiasme te stimuleren. 

7 Hier zegt de schrijfster dat ze een verhaal las over 

een directeur van een school in Londen die voor 

de start van de examens verkleed als Superman 

abseilend landde in de centrale hal van zijn school. 

De schrijfster stelt dat dat het soort dingen is die 

je je als leerling herinnert, en dat dat soort dingen 

ook nodig is als tegenwicht tegen de tijgermoeder

houding. 

Uitwerking van de vragen 

34.C

De schrijfster maakt in de eerste alinea's de plannen

van David Cameron, de Britse premier, een beetje

belachelijk, omdat ze op haar eigenlijk niet van

toepassing zijn: ze probeert al erg hard om haar

kinderen zo goed mogelijk te laten presteren. Ze zegt

in de derde alinea echter ook dat ze de plannen wel

begrijpt, ook al zijn ze op haar niet van toepassing: ze

denkt dat sommige kansarme gezinnen en kinderen in

achterstandswijken misschien wel baat zouden hebben

bij meer steun en stimulatie van hun ouders.

Niet A Ze zegt niet dat de politiek zich niet moet

bemoeien met de opvoeding: ze zegt alleen 

dat wat David Cameron wil dat ze doet, allang 

wordt gedaan door haar. Ze is al min of meer 

een 'Tiger Mum': ze probeert al om haar 

kinderen zo goed mogelijk te laten presteren. 

Niet B Het gaat hier niet om hoe kinderen hun ouders 

en anderen aanspreken: het gaat er hier om 

of ouders hun kinderen meer zouden moeten 

stimuleren om goed hun best te doen op 

school. 

Niet D Ze zegt niet dat ze vindt dat er 

ouderschapslessen op school zouden moeten 

komen: ze zegt alleen dat het misschien voor 

sommige groepen ouders fijn zou zijn als ze te 

horen krijgen waarom het goed is om kinderen 

aan te sporen hun best te dóen op school. 

35.B

Anne McElvoy probeert hier duidelijk te maken

dat je in je enthousiasme als leraar wel altijd goed

op je woorden moet blijven letten, omdat mensen

goedbedoelde opmerkingen verkeerd kunnen

interpreteren. Het is dus belangrijk om je woorden zo

te formuleren dat ze echt maar voor één uitleg vatbaar

zijn: je moet voorzichtig (cautious) zijn. In dit geval

had de alleenstaande moeder de opmerking van de

leraar kunnen opvatten als een soort poging tot flirten,

omdat hij zei dat hij wilde dat ze de moeder van zijn

kinderen was, in plaats van dat zij een voorbeeld was

voor alle ouders van de kinderen in zijn klas.

Niet A Het gaat hier niet om transparantie (dat

alles voor iedereen duidelijk en toegankelijk 

is), maar om goede woordkeus: je mo_et als 

docent ervoor zorgen dat je woorden niet 

verkeerd opgevat kunnen worden omdat dat 

averechts kan werken. 

Niet C McElvoy zegt niet dat het belangrijk is om 
, . 

ouders een compliment te geven als ze het 

goed doen: ze zegt alleen dat het belangrijk 

is om als je kritiek levert of een compliment 

geeft, je woorden goed te formuleren zodat ze 

niet op de verkeerde manier uitgelegd kunnen 

worden. 



Niet D Het gaat er niet om dat je als leraar onpartijdig 

moet zijn: ze suggereert juist dat je als leraar 

best betrpkken mag -moet- zijn bij het welzijn 
. -

Vélil je leerlingen, en dat leraren vooral 

kinderen uit kansarme gezinnen moeten 

stimuleren om zo goed mogelijk te scoren. 

Niet E Het gaat niet om het delen van gevoelens, 

maar om het voorzichtig zijn met wat je zegt: 

dat je niet zomaar wat moet zeggen wat 

verkeerd uitgelegd kan worden en waardoor 

mensen zich ongemakkelijk gaan voelen. 

Niet F Het gaat in deze alinea niet over hoe je het 

beste mee kan leven met de ouders, maar 

over de gebruikte taal: in het geval van de 

vriend van de schrijver kon het compliment 

dat hij gaf, verkeerd uitgelegd worden, en dat 

moet je zien te voorkomen. 

36. E

McElvoy maakt hier de stap van het Tigress (titel -

Tijgerin, Tijgermoeder) zijn naar het 'fun' (titel - lol;

plezier) gedeelte. In alinea 6 maakt ze in de eerste

regel duidelijk dat het nuttig kan zijn om leerlingen

aan te sporen om hun uiterste best te doen en zo goed 

mogelijk te presteren omdat ze dat op latere leeftijd

ook nodig gaan hebben. Maar in de tweede regel

maakt ze duidelijk dat men in Aziatische landen, waar

veel meer druk om goed te presteren op de studenten

rust, juist bezig is om te kijken hoe ze leerlingen weer

enthousiast en spontaan kunnen maken, omdat de 

eeuwige druk op hen om hoge cijfers te halen, het 

pkezier helemaal uit het leren heeft gehaald. In de

laatste alinea maakt ze duidelijk dat dat juist heel

belangrijk is om de balans te behouden.

Niet A After all (immers) wordt gebruikt om

informatie toe te voegen die bewijst dat wat 

je net hebt gezegd, waar is. Dat is hier niet het 

geval: de informatie na gap 36 is geen bewijs 

voor de eerste zin: het introduceert juist een 

nieuw concept. 

Niet B In a nutshell (in een notendop) wordt gebruikt 

om informatie die eerder is gegeven, samen te 

vatten. Dat is hier niet het geval, de schrijver 

geeft hier volledig nieuwe informatie, namelijk 

dat men in Azië juist druk bezig is om de druk 

een beetje van de ketel te halen en juist meer 

plezier in het leren te stoppen. 

Niet C Furthermore (daarbij) wordt gebruikt om 

nieuwe argumenten en ideeën .die een eerder 

concept ondersteunen, toe te voegen. Dat 

is hier niet het geval: er wordt juist een heel 

nieuw idee uit de doeken gedaan. 

Niet D Therefore (zodoende) wordt gebruikt om een 

gevolg van iets dat eerder genoemd is, te 

introduceren. Er wordt hier in deze zin echter 

geen gevolg van de situatie omschreven in 

de eerste regel van alinea 6 genoemd, maar 

een nieuwe situatie: terwijl men in Groot

Brittannië probeert om leerlingen harder te 

stimuleren tot academische hoogten, probeert 

men in Azië juist om leerlingen meer lol in het 

leren te geven. 

Tekst 9 

Cruel trade in rhino horns 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is weer een ingezonden brief. Dat kun je 

zien aan de aanhef, 'Sir', en de ondertekening. Vaak 

verwijst de schrijver in zo'n ingezonden brief naar een 

gebeurtenis of een eerder geplaatst nieuwsbericht 

of opiniestuk. Dat 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 de handel in 

neushoorn hoorns gaat, en als je de eerste regel leest, 

zie je dat de brief verwijst naar een eerder artikel over 

de neushoornjacht waarin wordt gesuggereerd dat de 

vraag (demand) moeten worden beperkt. 

De briefschrijver is niet zomaar een leek: Michael 

Eustace is de directeur van twee natuurreservaten 

in Afrika, de Bangweulu Wetlands in Zambia en de 

Majete Wildlife Reserve in Zuid Afrika. 

Inhoud per alinea 

1 Hier zegt de briefschrijver dat er in een artikel 

over de jacht op neushoorns (rhinos) voor hun 

hoorns een oplossing werd aangedragen. Er werd 

gesuggereerd dat de vraag (demand) aangepakt 

zou moeten worden, maar aangezien er zo'n 1 

miljard (1 billion) mensen zijn die gebruik maken 

van traditionele Chinese geneeskunde, is het niet 

waarschijnlijk dat de vraag voldoende reduceren 

een mogelijkheid is. 

2 Hij zegt hier dat Zuid Afrika op jaarbasis zo'n 80 

miljoen dollar besteedt aan het tegengaan van de 

neushoornjacht. Als ze meer daaraan uitgeven, 

bestaat de kans dat de prijs voor hoorns omhoog 

gaat omdat het risico voor de stropers groter 

wordt. 

3 'De markt overspoelen' (wat blijkbaar gesuggereerd 

is in het oorspronkelijke artikel) is geen goed plan, 

maar de voorraad beperken tot een duurzaam 

(sustainable) niveau en tegelijkertijd de vraag 

indammen door de prijs vast te leggen, zou 

kunnen werken. Een monopolie voor de verkoop 

aaneen kartel in Azië (the Far East) zou dat kunnen 

bewerkstelligen. 



4. Als de Oost Aziatische overheden zouden willen

investeren in legale handel in de hoorns, dan zou

de illegale handel grotendeels plat worden gelegd.

5. Zuid Afrika kan makkelijk en duurzaam aan

genoeg hoorns komen om aan de huidige vraag

te voldoen (uit voorraad (stocks), natuurlijke

dood en hoorns van neushoorns op speciale

neushoorn'boerderijen') zonder de dieren te

doden.

6. Aangezien de prijs op 30.000 dollar per kilo ligt, kan

het Afrikaanse natuurbehoud 180 miljoen dollar

per jaar verdienen aan de handel - en dat geld gaat

momenteel naar de criminelen die in de hoorns

handelen.

Uitwerking van de vragen 

37.C

Eustace suggereert dat legale handel in hoorns een

goed idee zou zijn, en dat Zuid Afrika aan genoeg

hoorns zou moeten kunnen komen door hun

voorraden, de natuurlijke dood van neushoorns en

'gekweekte' neushoorns: neushoorns op speciale

neushoornboerderijen wier hoorn wordt afgezaagd

zonder de beesten te doden.

Niet A Eustace suggereert juist dat de politie weinig

kan doen aan de handel: zolang er zoveel geld 

in om gaat, zullen er stropers actief blijven. 

Niet B Eustace zegt dat hij het niet aannemelijk 

acht dat de vraag beperkt kan worden: er 

zijn zoveel mensen die gebruik maken van 

traditionele Chinese geneeswijzen dat het niet 

waarschijnlijk is dat die makkelijk anders zullen 

gaan denken over het gebruik van neushoorn

hoorns·. 

Niet D Het gaat Eustace er absoluut niet om dat het 

stigma van de handel in illegale goederen 

verwijderd zou moeten worden: hij wil 

38.A

alleen dat het geld dat momenteel verdiend 

wordt aan de handel in neushoorn hoorns 

niet naar de stropers gaat, maar naar de 

natuurbeschermers en de natuurreservaten. 

Hij suggereert dat als de handel gelegaliseerd 

wordt, en er alleen handel gedreven mag 

worden met de officiële leverancier van 

neushoorn hoorns in Zuid Afrika die op een 

duurzame manier aan zijn hoorns komt, dat 

gunstig zou zijn voor zowel de neushoorns als 

de Zuid Afrikaanse natuurbeheerders. 

Eustace denkt dat het niet mogelijk is om de illegale

handel helemaal stil te leggen omdat er altijd vraag

zal zijn. Daarom denkt hij dat het beter is als Zuid

Afrika de handel gewoon overneemt, zodat de

natuurbeheerders van de handel kunnen profiteren

(en geld kunnen investeren in de bescherming van de 

neushoorn) en de stropers hun afzetkanalen verliezen. 

Niet B Eustace wil de stropers niet gebruiken in zijn 

plan: hij wil hen juist buiten spel zetten door 

de handel over te nemen en alleen hoorns te 

gebruiken van dieren die een natuurlijke dood 

zijn gestorven of van dieren die rondlopen op 

rhino farms (neushoornboerderijen). 

Niet C Eustace zegt in de eerste alinea dat het 

hem niet mogelijk lijkt om de vraag te 

beperken, laat staan stil te leggen, omdat er 

zoveel mensen zijn die gebruik maken van 

traditionele Chinese geneeswijzen. 

Niet D Eustace zegt juist dat Zuid Afrika kan 

profiteren van het opzetten van een legale 

handel in neushoorn hoorns met Oost Azië. 

Tekst 10 

Taxonomists? Who needs 

them? 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over 'taxonomists'. Als je de eerste 

alinea even leest, zie je dat taxonomists (taxonomen) 

de mensen zijn die alle levende organismen op aarde 

indelen en een naam geven. De titel stelt de vraag of 

deze mensen nou echt nodig zijn. Als je kijkt naar de 

laatste alinea, zie je dat we, volgens de schrijver van 

dit artikel, taxonomen zouden moeten steunen, niet 

alleen omdat ze ons leven beter maken, maar omdat 

ons leven ervan afhangt. Waarom dat zou zijn ontdek 

je als je het artikel in detail bestudeert. 

Inhoud per alinea 

1 Hier leer je dat een 'taxonomist' iemand is die alle 

plant- en diersoorten op aarde indeelt en een naam 

geeft. Er zijn nog zo'n 9 tot 11 miljoen soorten die 

nog ingedeeld moeten worden, dus er is nog veel 

werk te doen, maar, zegt de tekst, aangezien het 

economisch belang hiervan niet erg duidelijk is, lijkt 

dit werk niet heel belangrijk te zijn. 

2 Hier lees je dat er al 66 miljoen dollar is bespaard 

doordat er iemand in staat was om de verschillende 

mijten (mites) die honingbijen kunnen infecteren 

te onderscheiden. En als er mensen zijn die goed in 

staat zijn om potentiële onkruiden eo plaagsoorten 

te herkennen, is dat erg waardevol voor boeren en 

groen beheerders. 

3 Daarom is er wel degelijk behoefte aan taxonomen, 

en daarom zouden we ook geïnteresseerd moeten 

zijn in de lopende discussie over of we wereldwijd 



gezien meer of minder energie in taxonomie 
moeten steken. In Australië neemt het aantal 
taxonomen jajlrlijks af, en internationaal gezien zijn
we ook niet i� staat (we are well shy of - te weinig 
hebben van iets) om alle plant- en diersoorten goed 
in kaart te brengen. 

4 De schatting is dat, om alle plant- en diersoorten 
in kaart te brengen, 300.000 taxonomen 1200 
jaar nodig zouden hebben, en dat dat meer dan 
350 miljard dollar zou kosten - en dat is nog een 
voorzichtige (conservative) inschatting. 

5 Als we onze beperkte (limited) financiële middelen 
willen gebruiken om de belangrijkste plant- en 
diersoorten te beschermen en behouden (to
conserve), hebben we taxonomen nodig om 
ons te vertellen welke soorten nou eigenlijk het 
belangrijkst zijn voor ons. 

6 We zouden taxonomen moeten steunen, niet alleen 
omdat ze ons leven beter maken, maar omdat ons 
leven ervan afhangt. 

Uitwerking van de vragen 

39. E
In de eerste alinea wordt er gesuggereerd dat 
taxonomie nou niet het meest economisch belangrijke
onderzoeksveld lijkt te zijn: waarom zou het, financieel
gezien, belangrijk zijn om alle plant- en diersoorten
in kaart te brengen, wordt er hier gevraagd. Echter, in
alinea 2 kun je lezen dat we wel degelijk baat hebben
bij het kunnen onderscheiden van verschillende plant
en diersoorten, en dat dat miljoenen kan besparen.
Niet A Je gebruikt after all (immers) als je in de rest

van de zin duidelijk maakt waarom iets wat 
je eerder hebt gezegd het geval is. Dat is hier 
niet van toepassing: in de eerste alinea wordt 
gesuggereerd dat taxonomie geen economisch 
belang lijkt te hebben, en in de tweede 
alinea worden voorbeelden gegeven die het 
tegenovergestelde zeggen. 

Niet B Je gebruikt as a result (als gevolg daarvan) 
om een gevolg of resultaat van een eerdere 
ontwikkeling te introduceren. Dat is hier niet 
het geval: er wordt geen gevolg beschreven, 
maar juist een ontwikkeling die het tegendeel 
aantoont van wat er in alinea 1 werd beweerd. 

Niet C Je gebruikt furthermore (bovendien) om meer 
argumenten of voorbeelden aan te dragen die 
een eerder gemaakt punt moeten bevestigen. 
Dat is hier niet het geval: de voorbeelden van 
alinea 2 ontkrachten de bewering in de laatste 
regels van alinea 1 juist. 

Niet D Je gebruikt in other words (met andere 
woorden) juist om nog een keer te herhalen 
wat je al eerder hebt gezegd. Dat is hier niet 
het geval: er wordt juist heel iets anders 
gezegd. 

40.C
Taxonomen zijn hard nodig omdat zij kunnen helpen
om te bepalen welke plant- en diersoorten van het
grootste belang zijn voor het leven op aarde: op
basis van hun indelingen kunnen natuurbeschermers
bepalen welke planten en dieren op welke grond onze
bescherming het meest verdienen en welke prioriteit
moeten krijgen boven andere soorten om beschermd
te worden.
Niet A Tim Entwhistle zegt juist dat de groep

taxonomen in Australië in rap tempo kleiner 
wordt: de beroepsgroep wordt gemiddeld 
steeds ouder en er verdwijnen er elk jaar 2 of 
3. 

Niet B Er staat nergens dat taxonomie een verouderd 
(archaic) beroep is: Entwhistle maakt juist 
duidelijk dat het een heel belangrijk beroep is 
in deze tijd omdat we verstandige beslissingen 
moeten maken over welke plant- en 
diersoorten we willen behouden. 

Niet D Het is niet de taak van taxonomen om plant
en diersoorten te beschermen: het is hun 
taak om ze te identificeren, te classificeren 
en te benoemen. Ze kunnen op die manier 
natuurbeschermers helpen om goede 
beslissingen te maken over welke plant- en 
diersoorten het belangrijkst zijn voor het 
leven op aarde - maar het beschermen van die 
planten en dieren is niet hun werk. 

Tekst 11 
Selective preschools 

Oriëntatie vooraf 

Deze laatste tekst gaat over selective preschools 

(selectieve voorscholen/peuter-kleuterscholen ). De 
tekst is weer een ingezonden brief. Vaak verwijst de 
schrijver in zo'n ingezonden brief naar een gebeurtenis 
of een eerder geplaatst nieuwsbericht of opiniestuk. 
Dat 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 wordt 
er gereageerd op een artikel getiteld Rejected by lvy 
League (afgewezen door /vy League (=prestigieuze 
- lvy League universiteiten worden gezien als de
beste Amerikaanse universiteiten) kindergarten
(kleuterschool), geschreven door een ouder, Anika
Jackson, wiens kleuter om de een of andere reden niet 



toegelaten werd tot een exclusieve en prestigieuze 

kleuterschool. 

Inhoud van de tekst 

De briefschrijver, William Choslovsky, reageert dus op 

een artikel over competitieve toelatingsprocedures 

voor privé kleuterscholen, waarbij de originele 

briefschrijver, Anika Jackson, klaagt over die toelating. 

Choslovsky zegt dat de scholen het probleem niet zijn, 

maar de zelfingenomen yuppie ouders. De scholen 

voldoen gewoon aan de vraag (demand) van ouders 

die graag 20.000 dollar of meer uitgeven (to shell 

out) zodat hun kleuter een voorsprong kan hebben op 

andere kleuters. 

Als Jackson stelt dat de voorschool (kleuterschool, 

peuterschool) niet zou moeten bepalen hoe succesvol 

een kind op latere leeftijd is, is dat ironisch, stelt 

Choslovsky, want juist ouders zoals Jackson voeden 

die mythe doordat ze hun kind zo graag op zo'n school 

willen hebben. 

Uitwerking van de vraag 

41. C

Het lijkt erop dat de originele briefschrijfster, Anika

Jackson, in haar brief klaagde dat de toekomst van haar

kind in het geding zou komen omdat haar kleuter was

afgewezen voor de voorschool van hun keuze, en dat ze

vond dat het niet zo zou moeten zijn dat de voorschool

bepaalt hoe succesvol een kind op latere leeftijd is. De

schrijver van deze brief vindt dat ironisch: hij zegt dat

de voorschool inderdaad niet uitmaakt voor het succes

van het kind, maar dat Jackson en de andere ouders

die hun kind aanmelden voor zulke dure, prestigieuze

voorscholen er wel voor zorgen dat de mythe van het

belang van een dure voorschool in stand blijft; immers,

als het niet van belang zou zijn, zou niemand vrijwillig

zoveel geld voor een kleuterschool betalen.

Niet A De schrijver wil hier duidelijk maken dat

de schrijfster van de originele brief zelf 

verantwoordelijk is voor de klacht die ze 

maakt: doordat zij, en andere ouders, blijven 

kiezen voor dure privé kleuterscholen, blijft• 

de mythe dat die beter zouden zijn voor 

het kind, in stand. De briefschrijver wil dat 

probleem aankaarten. Hij stelt inderdaad 

ook dat het een mythe is dat de keuze van 

de kleuterschool bepalend is voor het latere 

succes van een kind, maar dat is niet zijn punt: 

hij wil hier vooral de ironie van de brief van 

Jackson aantonen. 

Niet B De schrijver zegt niet dat Jackson positiever 

zou zijn geweest als haar zoon of dochter wel 

was toegelaten: hij zegt alleen dat het hele 

idee dat een dure privé kleuterschool nodig 

is als je wilt dat je kind later in het leven 

succesvol is, onzinnig is en dat ouders die in 

dergelijke scholen investeren, die mythe in 

stand houden. 

Niet D Het gaat hier niet om welke selectiecriteria 

de scholen aanhouden; sterker nog, je kunt 

aannemen dat ouders die hun kinderen bij 

dergelijke scholen aanmelden, in staat zijn om 

het schoolgeld te betalen. Noch Jackson noch 

Choslovsky bekritiseren het schoolgeld of de 

toelatingseisen. 

Niet E Het artikel suggereert nergens dat de ouders 

die hun kind naar een dure privé kleuterschool 

willen sturen, daar zelf ook op hebben 

gezeten. 




