
Tekst 1 

Wolf Hall 

Orientatie vooraf 

Deze eerste tekst is een ingezonden brief. Dat 

woord duidelijk door de aanhef, 'Sir', en door de 

ondertekening ('Sandra Wood'). Soms staat er bij de 

ondertekening ook nog de plaats waar de briefschrijver 

vandaan komt. Vaak verwijst de schrijver i.n 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 gaat het over Hilary 

Mantel die blijkbaar heeft geweigerd om een boek, 

Wolf Hall, te versimpelen (to dumb down) voor de 

televisiebewerking. 

Deze tekst is een gap fill - een tekst waarbij je een 

ontbrekend woord of ontbrekende woorden in moet 

vullen. Door de context moet het jou duidelijk worden 

wat er op die plek heeft gestaan. 

lnhoud per alinea 

1 Zoals al gezegd reageert de schrijfster op een 

besluit van Hilary Mantel om haar boek niet te 

versimpelen voor de televisiebewerking. Misschien 

wist je al dat Hilary Mantel een schrijfster was, 

anders is dat hier uit de context wel op te maken: 

Wolf Hall is schuin gedrukt wat meestal wijst 

op een titel van een boek, toneelstuk, film of 

iets dergelijks, en aangezien het moet worden 

aangepast voor televisie kun je ervan uitgaan dat 

het een toneelstuk of boek is, en dat Hilary Mantel 

de auteur is. 

2 De schrijfster geeft haar groot gelijk dat ze haar 

boek niet wil versimpelen, en stelt dat als het 

geschiedenisonderwijs op peil was gebleven, het 

helemaal niet nodig zou zijn geweest om hierover 

te discussieren. Blijkbaar is Wolf Hall een historisch 

boek dat enige kennis van de geschiedenis vereist. 

Ze vindt het misplaatst (misguided) om te den ken 

dat een boek aangepast moet warden om een 

breder publiek aan te spreken (to appeal to a 

wider audience): er is, volgens haar, niets mis met 

mensen intellectueel uitdagen. 

(Extra informatie: Wolf Hall, geschreven door 

Hilary Mantel, is inderdaad een fictieve biografie 

over Thomas Cromwell en hoe hij aan het hof van 

Koning Henry de Achtste steeds meer macht kreeg. 

Het verhaal speelt tussen 1500 en 1535.) 

Uitwerking van de vraag 

1. E
Het gaat de briefschrijfster er hier om dat het niet

nodig zou moeten zijn dat een historische roman

versimpeld of uitgelegd wordt voor een tv-bewerking.

Ze bekritiseert het huidige geschiedenisonderwijs en

vindt dat dat weer veel strikter (rigorous) gegeven zou

moeten warden; dan zou deze discussie niet nodig

zijn geweest. Ze vindt het niet nodig om een boek of

film serie te versimpelen enkel en a Ileen omdat het

dan een breder publiek aan zou spreken: ze zegt dat er

niets mis is met mensen intellectueel uitdagen (What's

wrong with being challenged and stretched once in a

while?).

Niet A Het woord acknowledging betekent erkennen.

De schrijfster vindt juist dat het erkennen van 

de politieke complexiteit van het verhaal niet 

misplaatst (misguided) is, maar noodzakelijk 

is. Ze maakt duidelijk dat de politieke en 

historische achtergrond in het verhaal 

weliswaar ingewikkeld is, maar dat iedereen 

met een gedegen historische kennis het zou 

moeten kunnen begrijpen, en degenen die 

dat niet hebben, zouden zich erin kunnen 

verdiepe.n. 

Niet B Door 'adding to' in het gat te zetten, suggereer 

je dat de TV serie of film een groter publiek 

aan zou spreken als het verhaal politiek 

complexer wordt gemaakt. Het punt is echter 

dat het plan was om het verhaal simpeler 

te ma ken (to dumb down) - niet om het 

ingewikkelder te ma ken. 

Niet C Het bediscussieren van de politieke 

complexiteit maakt de tv-bewerking niet 

populairder bij een breder publiek: de 

discussie is er a Ileen maar omdat een deel 

van de mensen wil dat het verhaal simpeler 

gemaakt wordt zodat meer mensen gaan 

kijken, en een ander deel (waaronder de 

schrijfster van het boek, Hilary Mantel, en de 

briefschrijfster) juist niet willen dat het verhaal 

versimpeld wordt. 

Niet D Door je te richten op (focus on) de politieke 

complexiteit van het boek maak je het verhaal 

niet aantrekkelijker bij een grater publiek: 

daarvoor zou het verhaal simpeler gemaakt 

moeten warden. Echter, dat ziet de auteur van 

het originele boek waarop de TV serie of film 

is gebaseerd, Hilary Mantel, niet zitten. 



Tekst 2 
The NHS 

Orientatie vooraf 

Ook deze tweede aangepaste tekst is een ingezonden 

brief. Ook al ontbreekt de traditionele aanhef {'Sir'), 

uit de manier waarop de tekst is opgesteld en uit 

de ondertekening kun je wel op ma ken dat het een 

ingezonden brief is. 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 al wel wat duidelijk: 

het gaat hier over de NHS, de Britse nationale 

gezondheidszorgorganisatie (National Health Service). 

Als je niet wist waar de afkorting voor stond, wordt dat 

in de eerste regel van de brief wel duidelijk. 

De briefschrijver is voorzitter (chair) van de 

Registration Council for Clinical Psychologists en zelf 

dus waarschijnlijk ook klinisch psycholoog. Ze reageert 

hier op nieuw beleid binnen de NHS, waarbij er 

gestreefd wordt naar een hogere veiligheidsbeleving 

voor de patienten (efforts[ ... ] to improve patient 

safety) door grotere openhartigheid (candour). 

lnhoud van de tekst 

De briefschrijver stelt dat dit nieuwe beleid wordt 

bedreigd omdat artsen in opleiding (trainee doctors) 

niet graag fouten rapporteren omdat hun anonimiteit 

niet gegarandeerd kan warden, en omdat er ook 

heel veel andere medewerkers zijn die geen goede 

passende mogelijkheden hebben om hun zorgen te 

uiten. Ze stelt dat het noodzakelijk (essential) is dat 

al het personeel op een veilige manier uiting moet 

kunnen geven aan misstanden. 

Uitwerking van de vraag 

2. 1) (Artsen in opleiding rapporteren fouten niet) omdat

hun anonimiteit niet gegarandeerd kan warden /

Vanwege het gebrek aan anonimiteit / Het kan niet

anoniem.

2) (Duizenden NHS medewerkers uiten hun zorgen

niet) Omdat er geen goede manier is om problemen

te rapporteren / Het is niet gemakkelijk te melden /

Het ontbreken van middelen/een goed systeem/ een

(goede) manier (voor NHS-personeel om incidenten/

zorgen te rapporteren).

Je kunt in het eerste deel van de brief lezen dat trainee 

doctors (artsen in opleiding) misstanden niet melden 

omdat ze dat niet gegarandeerd anoniem kunnen doen 

{their anonymity can't be guaranteed). En dan zijn er 

ook nog {also) thousands of NHS-professionals die hun 

zorgen nergens kunnen melden omdat daar geen goed 

systeem voor is: without an effective means to report 

concerns. 

Tekst 3 
All that glisters 

Orientatie vooraf 

Deze tekst uit The Times heeft als titel 'all that glisters' 

{al dat glittert). Het is onderdeel van een gezegde: 

'all that glisters is not gold' (het is niet al goud wat 

er blinkt). Dit gezegde stelt dat iets er misschien 

waardevol uit kan zien, maar dat dat nog niet 

betekent dat het ook waardevol is. (Het 'stukje' titel 

in deze versie (all that glisters is not gold) komt uit 

Shakespeare's toneelstuk The Merchant of Venice.) 

De ondertitel is 'two cheers for a 'slow-dating' app', 

dus het gaat hier waarschijnlijk over een nieuwe app 

die 'slow-dating', wat dat dan ook is, stimuleert en 

die probeert mensen te ontmoedigen om iemand te 

kiezen op uiterlijk a Ileen ('all that glitters'). 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen over het plot 

(verhaallijn, intrige) van The Merchant of Venice: 

De mannen die met Portia willen trouwen, moeten 

raden welke van drie metalen doosjes (casket: 

versierde sieradendoos) haar portret bevat. De 

inscriptie op het gouden doosje zegt dat het bezit 

'what many men desire' - wat veel mannen willen, 

maar dat blijkt de dood te zijn. Het loden doosje 

blijkt de sleutel naar geluk - of in ieder geval het 

huwelijk met Portia - te zijn: daarop staat 'wie mij 

kiest moet a lies wat hij heeft geven en riskeren'. 

2 De les die men hieruit zou moeten trekken in 

de nogal hectische (frenetic) en oppervlakkige 

(shallow) were Id van het online daten is dat er vaak 

te veel belang wordt gehecht aan de eerste indruk 

- je eerste blik. De schrijver verwijst naar Tinder

als 'de grate markt van gouden sieradendoosjes'

omdat je in deze app begint met kijken naar
,!lJ 

de profielfoto en op basis daarv"an al beslist of

je uberhaupt wel of niet meer wil weten over

diegene. Het is by all accounts (volgens velen) een

adequate manier om nietszeggende contacten

op te doen, maar geen goede manier (not very

conducive - niet erg bevorderlijk) om een lange



termijn relatie te creeren op basis van gedeelde 
interesses en genegenheid (affection). 

3 De app Appetence draait de werkwijze van Tinder 
om: De'app verbindt gebruikers aan elkaar op basis 
van hun interesses. Je foto blijft in eerste instantie 
verborgen onder een blok van 50 gekleurde 
scherfvormen (shard - scherf /splinter) en elke 
keer dat je iets wat degene die aan jou verbonden 
is door de app, aanklikt als 'leuk', verdwijnt dat 
scherfstukje zodat je steeds iets meer van de 
persoon ziet. 

4 Het is een aardige paging om 
conversatietechnieken en geduld te beproeven 
en is goed maar niet geheel bevredigend, zegt de 
schrijver: 'likes' zijn een nogal slechte indicator om 
relaties op te bouwen. 

5 Appetence is een goed begin, maar de schrijver 
vindt dat er nog wel ruimte is voor een nog 
meer revolutionaire opzet van daten: je telefoon 
uitzetten, de straat opgaan en mensen ontmoeten. 

Uitwerking van de vragen 

3. B
In de eerste alinea kun je lezen dat de eerste indruk

., niet altijd de juiste hoeft te zijn. De drie inscripties 
en het soort metaal van de sieradendoosjes waar de 
aanbidders van Portia uit kunnen kiezen, lijkt hen te 
leiden naar het gouden doosje, maar dat blijkt a Ileen 
de dood te bevatten: het minder aantrekkelijke loden 
doosje met de ietwat sullen (norse; onvriendelijke) 
inscriptie 'hij die mij kiest moet a lies geven en a lies wat 
hij heeft, riskeren', blijkt de sleutel naar Portia's hand 
te zijn. Oftewel, het minder aantrekkelijke doosje geeft 
de mannen waar ze naar verlangen. 
Niet A Er wordt hier niet over de relaties zelf gepraat, 

maar alleen over de totstandkoming van 
een relatie. De aanbidders van Portia dingen 
allemaal naar haar hand, maar om die te 
krijgen moeten ze het juiste kistje kiezen. Het 
gaat hier dus a Ileen om het verkrijgen van die 
relatie: niet over hoe die relatie uiteindelijk 
uitpakt. 

Niet C Er wordt hier niet gesproken over romantische 
liefde: Portia kiest niet voor haar man op basis 
van liefde: ze kiest voor de man die de juiste 
keus maakt in het vinden van haar portret. 
De man die met haar wil trouwen, moet de 
juiste redenering ma ken en niet meteen vallen 
voor schone schijn (het gouden kistje met 
de belofte dat het geeft waar veel mannen/ 
mensen naar verlangen). 

Niet D Dit wordt niet aan elkaar verbonden door 

4. C

de schrijver. Het gaat hier a Ileen over de 
totstandkoming van een relatie: niet over 
de kwaliteit van die relatie. De eerste alinea 
vertelt ons niet of Portia (en haar echtgenoot) 
uiteindelijk gelukkig waren met het huwelijk. 

De schrijver wil benadrukken dat het bij Tinder gaat
om de eerste indruk op basis van iemands uiterlijk.
De aanbidders van Portia die a Ileen letten op
uiterlijk, hadden wellicht gekozen voor het gouden
kistje, aangezien dat er met mooiste uitzag en een
veelbelovende inscriptie had, maar het juiste was die
met de minder aangename inscriptie - het loden kistje.
De schrijver zegt dat Tinder je weliswaar helpt om
een casual encounter, een vluchtige ontmoeting, tot
stand te brengen, maar dat hun werkwijze niet echt
meehelpt om een betekenisvolle relatie op te bouwen.
Niet A Het gaat hier niet om echte liefde, maar juist

om eerste indrukken: mensen maken een 
eerste schifting tussen mogelijke partners op 
basis van hun uiterlijk/foto. Pas daarna kunnen 
mensen met elkaar praten. De schrijver denkt 
niet dat links of rechts swipen op basis van 
iemands foto bijdraagt aan het vinden van een 
compatible (passende) partner. 

Niet B De schrijver zegt niet dat de werkwijze van 
Tinder de besluiteloosheid van mensen 
vergroot: alleen dat de app te veel belang 
hecht aan iemands uiterlijk. 

Niet D De schrijver suggereert niet dat mensen 
zich ge'isoleerd voelen door Tinder's manier 
van werken: hij vreest alleen dat de kans 
klein is dat het leidt tot een echte relatie 
aangezien de nadruk ligt op uiterlijk en 
niet op gemeenschappelijke interesses of 
genegenheid. Het is op zijn hoogst een 
goede manier om een casual encounter, een 
oppervlakkige afspraak, te bewerkstelligen. 

5. Users start ...

Hier moet je gaan zoeken naar de 'etiquette', de
werkwijze van Tinder. In deze eerste regel van alinea
3 kun je lezen dat Appetence de werkwijze (etiquette)

van Tinder op zijn kop zet, doordat ze juist pas een
foto laten zien als er -op basis van 50 vragen- genoeg
punten van overeenkomst tussen jou en je match
zijn. De werkwijze van Tinder verwijst dus naar het
basisidee van Tinder, dat je snel een eerste selectie
maakt van potentiele partners op basis van hun foto.
Oat staat beschreven halverwege alinea 2: 'Users start
by sizing up one another's pictures and only then get
around to talking'.



Tekst 4 

Gentrification 

Orientatie vooraf 

Dit is het eerste aangepaste lange artikel dat genomen 

is uit The Economist - twee pagina's die blijkbaar over 

gentrification gaan: het verbeteren van een arme, vaak 

verpauperde buurt waardoor die buurt er weliswaar 

mooier en aantrekkelijker uit gaat zien, maar de huren 

of huisprijzen ook omhooggaan en de veelal armere 

oorspronkelijke bewoners gedwongen zijn de buurt te 

verlaten. Gentrifiers zijn de mensen die de buurt dan 

overnemen: veelal mensen uit een hogere klasse, met 

een hoger inkomen. 

Als je het artikel vluchtig bekijkt, bijvoorbeeld 

door alleen even de eerste en laatste zin van elke 

alinea te lezen, kom je erachter dat de schrijver hier 

waarschijnlijk het proces van gentrification verdedigt, 

en met verschillende argumenten aankomt waarom 

het niet zo'n vreselijke ontwikkeling is als sommige 

mensen denken 

lnhoud per alinea 

1 Hier kun je lezen dat het woord 'gentrifier' 

(=iemand die naar een gegentrificeerde/ 

gerenoveerde buurt trekt) een scheldwoord (slur) 

is geworden. Deze groep kapitaalkrachtige hipsters 

zouden arme buurten die jarenlang genegeerd 

en gediscrimineerd zijn overnemen en met hun 

koffiebarretjes de lokale cultuur om zeep helpen. 

2 Hierin stelt de schrijver dat veel tegenstanders 

van gentrificatie stellen dat 'verhipping' van 

een wijk leidt tot gedwongen verhuizing van de 

oorspronkelijke, armere bewoners. Echter, zegt 

de schrijver, een belangrijk onderzoek in New 

York's opgeknapte buurten in de jaren 90 wijst 

juist uit dat armere inwoners uit die buurten 

minder snel verhuizen dan arme inwoners uit niet

gerenoveerde wijken. Een vervolgstudie stelt dat 

er weinig (scant) bewijs is dat gentrificatie leidt 

tot gedwongen verhuizing (displacement). Een 

andere, recentere studie in Philadelphia suggereert 

datzelfde. Dit verrassende resultaat kan uitgelegd 

worden door drie onderliggende ontwikkelingen. 

(Die dus in de volgende alinea's besproken 

warden.) 

3 De eerste trend is dat armere Amerikanen sowieso 

al vaak moeten verhuizen, los van het soort buurt 

waarin ze wonen. De tweede is dat er al jaren 

zo weinig is ge"investeerd in arme wijken dat er 

veel ruimte is in het woning- en winkelaanbod 

(considerable slack - aanzienlijke slapte), en dat 

rijkere mensen dus gemakkelijk woningen of 

winkels in zulke wijken kunnen betrekken zonder 

mensen uit hun waning of winkel te verdrijven. Ten 

derde zorgen lokale overheden er vaak voor dat er 

affordable-housing schemes zijn: beleid dat ervoor 

zorgt dat arme mensen compensatie krijgen voor 

hogere huren. 

4 In deze alinea kun je lezen dat huiseigenaren in 

opgeknapte wijken er financieel aanzienlijk op 

vooruit zijn gegaan (have reaped considerable 

windfalls). Bedrijven draaien beter met meer 

klanten die ook nog eens meer te besteden 

hebben. Een nieuw en uitgebreider winkelaanbod 

levert meer werkgelegenheid en minder reistijd en 

reiskosten op, en het lijkt erop dat criminaliteit in 

gerenoveerde wijken ook daalt. 

5 Het lijkt er ook op dat een toestroom van rijkere 

inwoners in een wijk ook de integratie in die wijk 

bevordert. Het verhoogt het gemiddelde inkomen 

in de wijk (it can dilute the concentration of 

poverty - het kan de concentratie van armoede 

afzwakken / verdunnen). Het zorgt ervoor dat er 

geld de wijk inkomt en er weer meer mensen in 

leeglopende wijken komen, zonder dat de overheid 

daar iets aan hoeft te doen. Als je wijken niet 

renoveert, loop je het risico dat arme wijken arm 

en ge"isoleerd blijven. 

6 In deze alinea stelt de schrijver de vraag waarom 

mensen gekant zijn tegen gentrificatie. De schrijver 

zegt dat de eerste red en een financiele is. Oat 

wordt niet verder uitgelegd: daar is een vraag 

(vraag 11) aan gewijd. 

7 Een tweede reden waarom mensen tegen 

gentrificatie zijn is cultureel: eeh toestroom van 

rijkere mensen zou de steer in een wijk veranderen. 

De schrijver denkt dat dat nog steeds een beter 

scenario is dan een wijk arm houden. 

8 De term gentrificatie is besmeurd (tarred) geraakt, 

maar daartegenover staat het idee van renovatie 

en wijkverbetering veel positieve gevolgen kan 

hebben. De schrijver geeft een voorbeeld van een 

wijk in Washington, die na gentrificatie een veel 

fijnere leefomgeving is geworden. 

Uitwerking van de vragen 
I' 

6. B

In de eerste alinea kun je lezen dat veel mensen

het woord 'gentrifier' als een scheldwoord zijn

gaan beschouwen omdat ze de indruk hebben dat

deze groep mensen - rijkere mensen die naar een 



recent opgeknapte maar voorheen verpauperde. 
wijk trekken - het leven voor de originele bewoners 
van gegentrificeerde wijken moeilijker maken: dat 
de spullen in �e Winkels duurder word en door de 
nieuwe bevitoners, en huren hoger warden en de wijk 
al snel onbetaalbaar wordt, en ze gedwongen zijn te 
verhuizen. Gentrifiers warden dus gezien als 'dirty' 
omdat ze oorspronkelijke bewoners uit hun wijk 
zouden verdrijven. 
Niet A Het gaat er niet om dat ze onfatsoenlijk 

(decency: fatsoen) gedrag vertonen: het gaat 
erom dat ze oorspronkelijke bewoners uit de 
wijk verdrijven omdat met hun komst de wijk 
onbetaalbaar wordt en de sfeer verandert. 

Niet C De tekst zegt niets over hoe die nieuwe 
groep mensen rijk is geworden; alleen dat de 
gentrifiers een groep rijkere mensen is die 
zich vestigt in een armere wijk nadat deze is 
opgeknapt. 

Niet D Het artikel zegt niet dat de gentrifiers 
intolerant zijn: er staat nergens dat ze de 
oorspronkelijke bewoners van de wijken weg 
willen of wegpesten: a Ileen dat die groep zich 
gedwongen voelt om te verhuizen omdat die 
gentrifiers de local culture totaal veranderen. 

7. E
Dit is een gap fill, een gatenoefening, en hiervoor moet
je dus goed kijken naar de context. De zin met het
gat begint met 'these studies', en verwijst daarmee
naar de onderzoeken genoemd in de regels daarvoor.
Je moet ontdekken wat die onderzoeken hebben
gedaan met het wijdverspreide idee (widely held

belief) dat met de instroom van elke hipster, er een
oorspronkelijke bewoner gedwongen is te vertrekken.
Als je leest waar de onderzoeken over gaan, zul
je ontdekken dat die allemaal suggereren dat dat
wijdverspreide idee niet klopt: de onderzoeken
vertellen a different story - een ander verhaal,
namelijk dat arme inwoners van gegentrificeerde
wijken minder snel verhuizen dan arme inwoners
van verpauperde wijken. Er is scant association

- nauwelijks verband - tussen gentrificatie en
gedwongen verhuizing (displacement). Een recenter
onderzoek stelt ook dat er eigenlijk geen sprake
van is dat arme bewoners sneller verhuizen uit een
gegentrificeerde wijk dan uit een arme wijk. Oftewel,
de onderzoeken weerleggen de theorie dat de nieuwe,
rijke instroom de oude garde verdrijft. Het woord
'undermine' past daarmee het best.
Niet A Als de onderzoeken de heersende overtuiging

zouden benadrukken (highlight), dan zouden 
ze het dus bevestigen. Dat is niet het geval: de 
onderzoeken stellen juist dat er geen sprake 
is van gedwongen verhuizingen door de 
oorspronkelijke inwoners als de nieuwe, rijkere 
garde intrekt. 

Niet B De onderzoeken negeren (ignore) het 
algemeen geldende idee niet: ze onderzoeken 
het juist, en komen tot de conclusie dat 
dat idee niet klopt: er lijkt - op basis van 
deze onderzoeken - geen sprake te zijn van 
gedwongen verhuizingen door de instroom 
van gentrifiers. 

Niet C Als de onderzoeken de overtuiging verkeerd 
zouden weergeven (misrepresent), dan 
zouden de onderzoeken dus wel op de een of 
andere manier moeten zeggen dat de hipsters 
de oorspronkelijke bewoners verjagen. Dat is 
niet het geval. 

Niet D De onderzoeken versterken (reinforce) 

8. B

het algemeen geldende idee juist niet: de 
onderzoeken zeggen juist dat die overtuiging 
niet klopt, en dat het er juist op lijkt dat 
mensen langer blijven wonen in een 
gegentrificeerde wijk. 

In de derde alinea kun je de redenen lezen waarom
gentrifiers geen mensen uit hun wijk of woningen
verdrijven. De schrijver stelt ten eerste dat de komst
van gentrifiers vaak niet de reden is dat mensen
verhuizen, maar dat armere mensen sowieso vaker dan
rijke mensen gedwongen zijn te verhuizen. Ten tweede
staat er vaak veel leeg in verpauperde wijken, dus
nemen de rijkere mensen niet de huizen van armen in,
maar toch al leegstaande panden. En ten derde wordt
er vaak voor de armere bevolking gezorgd door allerlei
woon-vangnetten waardoor huren warden bevroren
(stabilisation) of huurverhoging wordt ingeperkt.
Niet A Het gaat hier niet om wat de regering

wel of niet doet om de huizenmarkt te 
controleren, maar om wat er in de praktijk 
gebeurt: waarom de komst van nieuwe, 
rijkere inwoners in een gerenoveerde wijk 
niet per se betekent dat de oude bewoners 
moeten vertrekken. Deze alinea komt met drie 
redenen aan, en de inmenging van de (lokale) 
overheid wordt alleen genoemd in de derde 
reden. En daar is die lokale overheid niet eens 
reluctant (onwillig) om actie te ondernemen: 
de schrijver stelt hier dat de lokale overheid 
juist vaak woonbeleid (affordable housing 

schemes - betaalbare huisvestingsplannen) 
heeft om ervoor te zorgen dat armere 
bewoners kunnen blijven wonen waar ze 
wonen, ook als de huren stijgen. 

Niet C Er wordt juist niet gesteld dat er een relatie is 
tussen armoede en stijgende huizenprijzen: 
het punt dat hier gemaakt wordt is dat er 
vaak een financieel vangnet is voor armere 
inwoners van gerenoveerde wijken ('affordable 
housing schemes') zodat die geen of minder 
last hebben van duurder wordende huizen na 



de renovatie, maar wel mee kunnen genieten 
van hoger woongenot en een veiligere buurt. 

Niet D Er wordt hier niet gespraken over het verband 
tussen inkomen en sociale mobiliteit, noch 
wordt er gesuggereerd dat dit verband 

9. C

maar 'magertjes' (tenuous) zou zijn. De 
schrijver stelt niet dat de armere inwoners 
van een gerenoveerde wijk rijker warden 
door gentrificatie: a Ileen dat het gemiddelde 
inkomen in zo'n wijk omhooggaat door de 
instraom van rijkere bewoners. 

In alinea 4 gaat het over de (vooral economische} 
voordelen van gentrificatie: de schrijver stelt dat de 
buurt erap vooruitgaat. Huiseigenaren krijgen veel 
meer voor hun huis dat ze er oorsprankelijk voor 
betaalden, winkels krijgen meer en rijkere klanten en 
dus meer inkomsten en nieuwe winkels zorgen ervoor 
dat mensen niet meer in andere wijken hoeven te 
gaan winkelen. Verder zou de criminaliteit nog sterker 
dalen dan de algemene tendens is. De 'that does not

make them any less real', zou dus kunnen gaan over 
deze voordelen: dat er positieve kanten zitten aan 
gentrificatie. In antwoord C wordt daarvoor de goede 
inleidende zin gegeven: het lijkt haast lastig om de 
voordelen van gentrificatie op te noemen omdat het 
zo'n beladen onderwerp is. 
Niet A Bij dit antwoord zou het 'them' ('That does

not make them any less real'} verwijzen naar 
de 'economic consequences'. Oat zou kunnen 
passen, immers, alinea 4 bespreekt inderdaad 
(vooral) de economische voordelen van 
gentrificatie. Echter, dit antwoord suggereert 
niet zozeer dat het gaat over de economische 
voordelen, als wel over het feit dat niemand 
weet wat de economische consequenties gaan 
zijn. En dat klopt dus niet: de schrijver maakt 
hier juist duidelijk dat het wel duidelijk is wat 
de economische gevolgen van gentrificatie 
zijn: de buurt gaat er, volgens hem, financieel 
een stuk op vooruit. 

Niet B Met dit antwoord lijkt het alsof het woordje 
'them ('That does not make them any

less real') verwijst naar publications over 
gentrificatie die het tegenovergestelde 
effect zouden hebben. Er wordt hier nergens 
gesuggereerd dat er veel publicaties zouden 
zijn die de voordelen van gentrificatie 
benoemen. 

Niet D In deze zin lijkt het woordje 'them' ('That does

not make them any less real'} te verwijzen 
naar de grave implications for urban

development -de ernstige gevolgen voor 
stedelijke ontwikkeling. Het gaat echter hier 
niet over die 'ernstige gevolgen'; het gaat hier 
om allerlei positieve gevolgen van gentrificatie 
voor de wijk. 

10.1 Niet

In alinea 4 kun je lezen dat de arm ere bevolking 
juist wel kan meeprafiteren van de veranderingen 
in een wijk: de gelukkigen die een huis bezitten 
kunnen hun huis vaak voor veel meer verkopen en 
de anderen kunnen in ieder geval dichter bij huis hun 
boodschappen doen. Tevens wordt door de komst van 
nieuwe winkels ook de werkgelegenheid in de wijk 
grater. 

2 Wei 

In alinea 4 kun je lezen dat winkeleigenaren a Ileen 
maar voordelen hebben van gentrificatie: zij krijgen 
meer en rijkere klanten en dus een hogere omzet, 
en met de nieuwe bewoners komen er ook nieuwe 
winkels zodat er meer mensen in de buurt blijven om 
boodschappen doen. 

3 Wei 

In alinea 4 kun je lezen dat nieuwe winkels zorgen voor 
nieuwe werkgelegenheid. 

4 Niet

In geen van beide alinea's warden negatieve gevolgen 
van gentrificatie genoemd: in alinea 4 kun je vooral 
de economische voordelen voor de buurtbewoners 
vinden, en in alinea 5 kun je lezen dat gentrificatie ook 
de integratie bevordert en het ervoor zorgt dat arme 
buurten niet nog verder verpauperen en ge"isoleerd 
raken. 

11.c-a-b
Je moet hier gaan zoeken naar de volgorde van de
drie stukjes tekst. Daarvoor moet je vooral letten
op woorden als 'they', 'these', 'it' en dergelijke:
verwijswoorden die terug duiden op eerdergenoemde
begrippen, en die moeten dus in een eerder stukje
tekst genoemd zijn.

De eerste regel van alinea 6 is wel gegeven: blijkbaar
warden er in deze alinea de financiele argumenten
tegen gentrificatie bespraken- de redenen voor de
antipathy (weerstand) tegen gentrificatie.
Stukje b kan in ieder geval niet het eerste stukje zijn:
dat begint met 'these' en dat verwijst in deze tekst
nergens naar: in de inleidende zin wordt de huur
('these rents') niet genoemd. In stukje a en c gaat het
wel over huisprijzen: vooral in stukje a wordt de huur
genoemd, en het zou dus logisch zijn dat 'these rents'
verwijst naar de huur die bespraken wordt in stukje a,
en dat b dus volgt op a.

,J" 

In stukje a gaat het vooral over het bercentage huizen
dat 'rent-burdened' is: huizen waarvoor de eigenaren
meer dan een bepaald percentage van hun inkomen
kwijt zijn aan loon. Hoe armer mensen zijn, hoe grater
de kans is dat ze meer dan de helft van hun inkomen
kwijt zijn aan huur.



In stukje b gaat het vooral over die almaar stijgende 

huren, met de kanttekening dat dit niet per se de 

schuld is van de gentrifiers. 

.. 

In stukje c wordt er iets nader gespecificeerd: dat 'het' 

verbonden is met de woonkosten in Amerikaanse 

steden. Men is zich blijkbaar steeds meer zorgen aan 

het maken over deze stijgende kosten voor huur, en de 

aandacht voor gentrificatie (en het effect daarvan op 

de huren) past in deze trend. 

Oat 'het' uit stukje c verwijst naar die financiele reden 

voor de weerstand tegen gentrificatie. De schrijver 

zegt in de eerste regel van alinea 6 dat de eerste reden 

financieel is, en specificeert dat dan in stukje c door te 

zeggen dat het vooral gaat over de woonkosten. 

In stukje a, en daarna b, gaat het dan verder over die 

gestegen woonkosten: dat het deel van hun inkomen 

dat mensen kwijt zijn aan hun huur steeds groter is 

geworden in de afgelopen 10, 20 jaar, en dat dat vooral 

zo is voor armere mensen. 

Oftewel, stukje c is eerst: dat specificeert de exacte 

reden, en in stukje a en b wordt die reden verder 

uiteengezet. 

12.B

In alinea 7 gaat het over hoe de cultuur in een wijk

verandert door gentrificatie: 'the arrival of yuppie

professionals will alter the character of a place in an

unseemly way'. De schrijver zegt daar over dat het

echter vaak wel goed zou zijn voor een wijk als het

karakter wat verandert en wijken minder arm word en.

De schrijver zegt dus dat het misschien wel goed

zou zijn voor Detroit als het wat meer 'Brooklyn' zou

word en ('Detroit would ... more Brooklyn') omdat het

alternatief, arm blijven, niet zo goed is.

Niet A De schrijver accepteert die verschillen juist

niet: de schrijver kijkt alleen naar de financiele 

implicaties en suggereert dat het -economisch 

gezien- wel beter zou zijn als Detroit wat meer 

Brooklyn zou worden: wat rijker zou worden. 

De schrijver accepteert Detroit dus niet zoals 

het is: de schrijver zou liever zien dat het wat 

omhoog krabbelt. 

Niet C De schrijver zegt hier niet dat de mensen in 

Brooklyn of Detroit het zo zwaar hebben: 

wat er hier wordt gesuggereerd is dat door 

gentrificatie Detroit wat meer op Brooklyn 

zou gaan lijken, wat blijkbaar vanuit 

economisch oogpunt een verbetering zou zijn. 

(Brooklyn is in de beginjaren van deze eeuw 

gegentrificeerd, met aan de ene kant stijgende 

huizenprijzen, en aan de andere kant veel 

nieuwe (technologische) ondernemingen en 

startups als gevolg.) 

Niet D De schrijver zegt niet dat de mensen uit 

Detroit maar moeten verhuizen naar een 

betere buurt: de schrijver zegt dat de mensen 

uit Detroit blij zouden moeten zijn met 

gentrificatie omdat het hen veel nieuwe 

kansen kan bieden. 

13. E

Deze laatste alinea stelt dat ook al heeft gentrificatie

een slechte naam, het levert wel de gewenste

resultaten. De schrijver wil dus de aandacht

verplaatsen van de negatieve connotatie van het

woord 'gentrification' naar de resultaten die met

gentrificatie behaald worden.

Niet A Het gaat niet over hoe moeilijk of gemakkelijk

de term is: het gaat er gewoon om dat 

'gentrificatie' nu in een kwaad daglicht staat, 

maar dat het idee van renovatie of revitalisatie 

nog steeds goed blijft. De schrijver stelt niet 

dat er gewoon een te ingewikkeld woord is 

gebruikt, want 'revitalisation' or 'renaissance' 

zou wel werken, zegt de schrijver. 

Niet B De schrijver geeft verschillende andere termen 

die ook gebruikt zouden kunnen worden, 

maar het gaat hem niet zozeer om de term 

die gebruikt wordt: het gaat hem juist om 

de resultaten die behaald worden door 

gentrificatie of wijkverbetering. 

Niet C Het gaat er hier niet om dat we een ander 

woord zouden moeten gebruiken: de schrijver 

wil hier alleen duidelijk maken dat het niet 

gaat om het woord, maar om het effect, en 

dat het hem dan niet uitmaakt of je de term 

'gentrification' of 'renaissance' of 'renovation' 

gebruikt. 

Niet D De schrijver zegt niet gentrificatie nu te veel 

eer toebedeeld krijgt: de schrijver zegt a Ileen 

dat het veel goede resultaten boekt en dat dat 

is wat telt. 

Tekst 5 
If you want to run the world, 

Orientatie vooraf 

Dit is een opiniestuk uit de Financial Times: dat staat 

onder de titel, vlak boven de naam van de schrijfster, 

Sarah Churchwell. In een opiniestuk lees je de mening 

van de schrijfster. Vaak zijn ze anders opgebouwd 

dan informatieve stukken, omdat ze nou eenmaal het 

stand punt van de schrijfster willen verdedigen, en 

bevat de laatste alinea een korte samenvatting waarom 

de stelling van de schrijfster, meestal genoemd in de 

eerste alinea's, de juiste is. 



Soms kun je op basis van de naam van de schrijfster 

of zijn/haar functie al een beetje inschatten wat 

de inhoud van het opiniestuk (en de verkondigde 

mening) waarschijnlijk zal zijn - een directeur van 

Shell zal anders praten over het belang van fossiele 

brandstoffen dan, zeg, de woordvoerder van 

Greenpeace. Sarah Churchwell is chair (leerstoel / 

hoogleraar) of public understanding of the humanities 

(geesteswetenschappen, klassieke talen) at the School 

of Advanced Study, University of London. [Zie voet 

van de tekst] 

Als je de tekst even snel doorleest, kom je erachter 

dat het hier gaat om het nut van de studie filosofie, 

of breder dan dat, de 'liberal studies': de vakken op 

de universiteit als geschiedenis, literatuur, filosofie en 

psychologie. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen over een 

financier, Bill Miller, die 75 miljoen dollar heeft 

gedoneerd aan de Johns Hopkins University voor 

de studie filosofie. Zo'n grate gift trok natuurlijk de 

aandacht, maar, zegt de schrijfster, slechts weinig 

mensen benoemden het andere verrassende aan 

deze gift: dat iemand die filosofie heeft gestudeerd 

het schopte tot miljardair, en dat hij zijn studie 

belangrijk genoeg vond om anderen te stimuleren 

dezelfde studie te doen. 

2 In de eerste zin zegt de schrijfster dat Miller 

natuurlijk een uitzondering (anomalous), en dat, als 

je echt wilt kijken hoe je vanuit het niets een enorm 

fortuin kunt verkrijgen, je moet kijken naar iemand 

als George Soros. Die ook filosofie studeerde. Of 

investeerder Carl Icahn, die miljarden bezit, en ook 

filosofie studeerde. Het moge duidelijk zijn dat 

niet alle filosofen moreel gedrag vertonen, maar ze 

weten wel hoe ze moeten denken. [Het moge dus 

duidelijk zijn dat de schrijfster helemaal niet denkt 

dat Miller een uitzondering is: ze noemt hier twee 

andere steenrijke voormalig filosofiestudenten.] 

3 De hersenen, stelt de schrijfster, zijn net als je 

spieren: ze moeten getraind warden om ze in 

goede conditie te houden. In de humanities (alfa 

en gamma studies: talen, geschiedenis, filosofie, 

religie, archeologie, antropologie, geologie, ... ) 

krijgen die hersens die training omdat je geleerd 

wordt zowel inductively (uit waargenomen feiten 

afleidend) als deductively (deductief; redenerend 

vanuit een paar aannames om tot een conclusie te 

komen) leert redeneren. Ook in de wiskunde komt 

deze manier van leren redeneren voor, als er wordt 

gewerkt met imaginaire en irrationele getallen. 

4 Het woord 'arts' komt uit het Frans en betekent 

'manier' of 'kennis'. Het woord 'science' komt 

ook uit het oud Frans en betekent ook kennis. 

Tijdens the Enlightenment (de Verlichting) werd 

het concept van een 'liberal education' ('liberale 

scholing') populair, en in veel Amerikaanse 

universiteiten is het nog steeds gebruikelijk 

dat je voor een graad in de 'liberal arts' vakken 

volgt van alle disciplines, dus zowel de exacte 

wetenschappen als de sociale (gamma studies) en 

geesteswetenschappen (alfa studies). 

5 In de nabije toekomst komt er steeds 

meer behoefte aan mensen die op allerlei 

verschillende manieren kunnen denken: creatief, 

verbeeldingsrijk, logisch en lateraal (=vernieuwend; 

het opnieuw (anders) ordenen van de bestaande 

informatie om zodoende nieuwe informatie te 

laten ontstaan). De beperkte manier van den ken 

die momenteel vaak van studenten gevraagd 

wordt, levert op termijn mensen op die niet 

voorbereid zijn op die toekomst. De Britse regering 

lijkt daar echter anders over te den ken: zij stellen 

dat alle vakken op de universiteit gericht moeten 

zijn op baanzekerheid: mensen moeten getraind 

warden zodat ze geschikt zijn voor een bepaalde 

baan (employability). De regering zou vakken als 

middeleeuwse geschiedenis niet meer moeten 

subsidieren (incentive: stimulans / aansporing; iets 

om mensen aan te zetten dat te gaan doen). 

De schrijfster stelt dat er steeds gezegd wordt dat 

alfa- en gammavakken nutteloos zijn omdat het 

geen zin heeft om het verleden te bestuderen. 

6 Mr Halfon - de voormalig staatssecretaris van 

onderwijs, die de opmerkingen over het niet meer 

subsidieren van studies die geen baankansen 

gaven, heeft politiek gestudeerd (ook een van de 

menswetenschappen); veel andere politici hebben 

ook filosofie of een van de PPE (filosofie, politiek, 

economie) gestudeerd. 

7 Angela Merkel is de grote uitzondering, zij 

studeerde kwantumchemie (in de kwantumchemie 

wordt kwantummechanica toegepast op 

chemische verschijnselen), maar ook dat is, stelt 

de schrijfster, een heel theoretische studie en niet 

meteen gericht op het vinden van een baan in dat 

vakgebied. De schrijfster stelt dat de scheiding 

niet ligt tussen nuttige en nutteloze s,tuaies, maar 
0 

-

tussen specifieke, vakgerichte opleidingen en meer 

theoretisch vakken waarbij zelf denken noodzakelijk 

is. Zelfs Trump heeft economie gestudeerd, ook al 

koos hij voor een business school die wel gericht 

was op een 'nuttige' opleiding in de makelaardij. 



8 Voor de conclusie heb je geen diploma in de 

filosofie nodig: als je een baan wilt vinden, moet je 

iets 'nuttigs' studeren; als je een wereldleider wilt 

warden, d;rn moet je kiezen voor liberal education. 
� 

Uitwerking van de vragen 

14.Alinea 5

In de eerste vier alinea's kun je vooral lezen

over de voordelen van een studie in de alfa of

gammawetenschappen: het traint je brein, je gaat

er creatiever en scherper van den ken, je leert op

verschillende manieren redeneren, en veel invloedrijke

(en rijke) zakenlui hebben het oak gestudeerd. Echter, 

in de vijfde alinea wordt er, door een voormalig

staatssecretaris van Onderwijs in Groot-Brittannie

gesteld dat de Britse regering 'nutteloze' studies die

niet direct opleiden voor een baan, niet meer zou 

moeten subsidieren. Dit is de eerste keer dat we direct 

horen waarom je juist geen filosofie zou moeten gaan

studeren.

15.B

In de rest van de tweede alinea lees je a Ileen

maar over heel succesvolle mensen die allemaal

filosofiestudenten waren. Oat geeft aan dat Mr Miller

dus helemaal niet anomalous (een uitzondering) was:

er zijn veel meer mensen die, net als hij, filosofie

gestudeerd hebben en 'desondanks' succesvol en rijk

zijn geworden.

Niet A Er klinkt hier geen bezorgdheid in door: de

schrijfster is niet bezorgd omdat Mr Miller niet 

type rend zou zijn voor de groep voormalig 

filosofiestudenten. Zij wil in deze alinea juist 

duidelijk maken dat Mr Miller niet de enige 

succesvolle, rijke voormalig filosofiestudent is, 

en daarmee aantonen dat je niet automatisch 

een onverstandige keuze maakt als je besluit 

filosofie te gaan studeren. 

Niet C Zij is niet verwijtend (reproachful): zij stelt niet 

dat het op de een of andere manier niet eerlijk 

is om dit voorbeeld te gebruiken. lntegendeel: 

zij probeert hier juist te bewijzen dat Mr 

Miller niet de enige succesvolle voormalig 

filosofiestudent is. 

Niet D Het woord 'anomalous' is niet bedoeld 

als belediging; de schrijfster beschrijft met 

het woord Mr Miller niet op een negatieve 

manier. Zij suggereert hier dat Miller een 

buitenbeentje is, maar bedoelt dat ironisch, 

omdat zij in de rest van de alinea juist met 

allerlei voorbeelden aankomt van andere 

succesvolle voormalig filosofiestudenten. 

Niet E De opmerking is niet onbetekenend. Hij heeft 

als functie om ons even op het verkeerde 

been te zetten en extra alert te ma ken, 

omdat je daarna meteen allerlei voorbeelden 

16.D

leest van andere succesvolle zakenmannen 

die oak filosofie hebben gestudeerd. Dus in 

eerste instantie kun je misschien den ken door 

die eerste zin dat Mr Miller werkelijk een 

uitzondering is, maar als je iets verder leest 

kom je erachter dat dat juist helemaal niet 

blijkt te kloppen. 

In de derde alinea kun je lezen over hoe studies

als filosofie de hersens trainen door verschillende

soorten van denken en redeneren te oefenen.

De kloof tussen de exacte wetenschappen en de

geesteswetenschappen wordt hier oak deels gedicht:

de schrijfster stelt dat in de abstracte wiskunde

deze manier van den ken oak getraind wordt. Het

gaat hier dus om het belang van abstract denken,

en dat dit zowel in de humanities als in de exacte

wetenschappen getraind wordt.

Niet A De schrijfster stelt hier niet dat de ene studie

moeilijker of intellectueel uitdagender is 

dan de andere: zij zegt alleen dat zowel de 

liberal arts als exacte wetenschappen als 

geavanceerde wiskunde het redeneren, 

denken en voorstellingsvermogen trainen. 

Niet B Deze alinea gaat niet over het belang van 

empirisch (= gebaseerd op eigen ervaring in 

plaats van theoretisch) bewijs: het gaat hier 

om het belang zowel deductief als inductief 

redeneren, en het tot conclusies komen 

door op verschillende wijzes over dingen te 

redeneren. 

Niet C De schrijfster stelt hier juist dat alle mogelijke 

vormen van redeneren en denken van belang 

zijn om de hersenen te trainen: er wordt hier 

niet gesuggereerd dat creativiteit ('creatieve 

neigingen') het academische redeneren in de 

weg zitten. 

17.C

De schrijfster probeert in deze alinea en in alinea

3 juist duidelijk te ma ken dat de kloof tussen de

exacte wetenschap en de alfa en gamma studies

niet zo groat is als men denkt. In alinea 3 zegt zij

dat het abstracte denken dat men nodig heeft bij

geavanceerde wiskunde (als het over denkbeeldige

en negatieve getallen gaat), vergelijkbaar is met het

abstracte redeneren dat je nodig hebt in de filosofie.

In alinea 4 probeert zij duidelijk te ma ken dat zowel

'arts' als 'science' komen van het oud-Franse woord

voor 'kennis', en dat beiden dus dezelfde basis hebben,

en dat veel liberal arts studies aan Amerikaanse

universiteiten nog steeds van hun studenten

verwachten dat ze vakken doen in zowel de exacte

wetenschap als de alfa en gammawetenschappen.

Door de scheiding (division) tussen die twee

groepen dus heel zwart-wit te ma ken, creeer je dus



een incorrecte tegenstelling (false dichotomy): de 
verschillen tussen de twee zijn, denk technisch gezien, 
niet zo groot. 
Niet A Het gaat hier niet om het feit dat de woorden 

'arts' en 'science' uit het Frans komen; het 
gaat er hier om dat de woorden dezelfde basis 
hebben: dat ze allebei naar 'kennis' verwijzen 
en misschien niet zo verschillend zijn als soms 
gedacht wordt. Die Franse basis zou juist 
eerder suggereren dat de twee verschillende 
soorten wetenschappen juist niet zo 
verschillend zijn: dat de latere scheiding juist 
eerder een Brits of Amerikaans initiatief zou 
zijn dan een Frans / continentaal initiatief. 

Niet B De schrijfster vindt de strikte scheiding tussen 
de twee wetenschapsvormen niet nodig, 
maar dat wil niet zeggen dat zij vindt dat de 
scheiding zoveel schadelijke (detrimental)

gevolgen heeft gehad. Zij zegt alleen dat de 
twee meer overeenkomsten hebben dan 
je zou denken, dus dat het niet nodig is om 
6f de geesteswetenschappen, 6f de exacte 
wetenschappen te promoten. 

Niet D Er is juist geen logische red en aan te wijzen 
waarom er zo'n strikte scheiding is tussen 
de exacte en de menswetenschappen: 

18.C

de schrijfster komt hier met redenen en 
voorbeelden die suggereren dat ze meer 
overeenkomsten hebben dan de meeste 
mensen schijnen te denken. 

De schrijfster stelt hier dat Robert Halfon het niet
begrepen heeft als hij zegt dat de Britse regering alleen 
studies die mensen opleiden voor specifieke banen 
moet subsidieren. Zij stelt juist dat we voor de banen 
van de toekomst mensen nodig hebben die op veel 
verschillende manieren kunnen denken en redeneren,
en dat je door a Ileen te investeren in mensen die heel
beperkte vaardigheden (narrow skillset) hebben die 
a Ileen gericht zijn op een bepaalde baan, je mensen te
kwetsbaar maakt. Juist een academische achtergrond
waarin meer op algemene vaardigheden zoals creatief
den ken en abstract redeneren wordt getraind zou,
volgens haar, mensen voorbereiden op de banen van
de toekomst.
Niet A Dit is juist het punt dat de Britse regering

maakt: Robert Halfon, de voormalig 
staatsecretaris van Onderwijs, is degene 
die zegt dat de regering niet zou moeten 
investeren in opleidingen die toch geen 
baankans opleveren. De schrijfster van dit 
artikel is het daar niet mee eens: die vindt dat 
de manier van abstract den ken die je geleerd 
wordt bij meer theoretische, niet baan
gerichte studies, juist van belang is voor de 
banen van de toekomst. 

Niet B De schrijfster zegt hier juist dat de manier van 
den ken en redeneren die je aangeleerd wordt 
bij abstractere studies van belang is voor de 
banen van de toekomst. Zij zegt a Ileen dat de 
meer simpele banen steeds vaker door robots 
worden overgenomen, maar dat abstract 
denken en redeneren juist in de toekomst van 
groot belang wordt voor de banen die dan nog 
overblijven. 

Niet D De schrijfster stelt hier niet dat er overbodige 
(superfluous) studies zijn. Mr Halfon stelt 

19.1 Wei 

dat er studies zijn die geen nut hebben, maar 
de schrijfster denkt juist dat die 'overbodige' 
studies wel nuttig zijn omdat ze je een 
academische manier van den ken onderwijzen 
en dat die vaardigheid juist van belang is in de 
toekomst. 

Mr Halfon is de voormalig staatssecretaris van 
Onderwijs, en hij maakte de opmerking dat de regering 
alleen nog maar baan-gerichte opleidingen zou 
moeten subsidieren. Hij heeft zelf echter politicologie 
gestudeerd: een studie die niet direct opleidt tot een 
baan, maar juist ook meer theoretisch/academisch 
is. Die opmerking is dus inderdaad spottend bedoeld, 
want Halfons studie zou, volgens zijn eigen opmerking, 
juist een 'useless' (nutteloze) opleiding zijn. 

2 Niet 

Dit is a Ileen een beschrijving van de PPE-vakken en de 
constatering dat veel politici een van die drie vakken 
hebben gestudeerd. Het geeft a Ileen maar aan dat 
veel politici een studie in de filosofie, politicologie of 
economie als achtergrond hebben. 

3 Niet

Dit is ook alleen maar een beschrijving van een feit: 
Angela Merkel heeft geen filosofie, politicologie of 
economie gestudeerd, maar wel een andere erg 
theoretische studie gedaan. Daarmee heeft ze dus 
geen 'nuttige' baangerichte studie gedaan volgens 
de definitie van Halfon, maar wel een nuttige studie 
gedaan volgens de definitie van de schrijfster (want 
een dergelijke theoretische wetenschappelijke studie 
traint ook het denkvermogen). 

4 Wei 

Zij haalt hiermee nog even uit naar de mensen 
die vinden dat a Ileen baangerichte studies geld 
zouden moeten krijgen van de overheid,, en dat je 

"
-

niet gestudeerd hoeft te hebben orri te begrijpen 
dat een abstracte studie je juist kan helpen om een 
wereldleider te worden. 



Tekst 6 

The allure of the British 

seaside 

Orientatie vooraf 

Dit lange aangepaste artikel gaat over de 

aantrekkingskracht (allure) van de Britse kust. Het 

is gebaseerd op een artikel van Arwa Haider, voor 

bbc.co.uk, en wordt vergezeld van een fotootje van 

iets dat 'Dismaland' heet. Als je het artikel vluchtig 

doorleest, zul je ontdekken dat het hier vooral 

gaat om de aantrekkingskracht van de Britse kust 

vanwege zijn dubbele karakter: aan de ene kant de 

aantrekkingskracht van vakantie aan het strand, en aan 

de andere kant het verval en de duistere kant van deze 

kustplaatjes. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea beschrijft de auteur een 

beeld dat voor de ingang van het Dreamland 

attractiepark* in Margate staat. Het beeld heeft als 

titel 'be entranced' (wordt betoverd) en bestaat uit 

allerlei kleurrijke onderdelen van een strandkermis, 

met in het midden een rode duivel die uit de 

vlammen opdoemt. Ze vindt dit beeld uitermate 

passend (apt) voor de Britse kust: aan de ene kant 

probeert het mensen te verleiden met het beeld 

van zon, uitjes en zoete verleidingen, en aan de 

andere kant is er altijd de gevaarlijke kant (edge) 

van escapisme (de drang om uit de werkelijkheid 

te ontsnappen) en overdaad. Die edge is nou 

juist hetgeen wat de Britse kust zo aantrekkelijk 

(alluring) maakt voor artiesten, schrijvers en 

filmmakers. 

2 Die edge is deels het resultaat van economische 

haperingen. In de jaren 60 en 70 verloor de Britse 

kust aan populariteit, en recentere recessies 

maken het nu moeilijk voor andere kustplaatsen. 

Tegelijkertijd trekken deze plaatsen oak 

hoogstaande kunstlocaties aan, waaronder het 

eerdergenoemde Dreamland. 

3 Kustplaatsen warden in films en boeken (popular 

culture) doorgaans geportretteerd als duister 

en overweldigend. Brighton wordt in meerdere 

films en boeken neergezet als de plaats waar 

allerlei duistere, gewelddadige gebeurtenissen 

plaatsvinden. 

4 Andy Medhurst, een cultureel commentator, 

stelt dat de kustplaatsen van oudsher de zonde / 

overschrijding (transgression) stimuleren en ervan 

profiteren. De regels die in het normale leven 

gelden, tell en niet meer als je op vakantie bent, en 

oak de normale fatsoensnormen lijken vaak weg te 

vallen. De plaatsen liggen letterlijk en figuurlijk aan 

de rand van de maatschappij en doen de bezoekers 

realiseren dat de dingen niet zo vastliggen als het 

lijkt in het 'normale' leven. 

5 Kustplaatsjes zijn de bran van verschillende 

muziekgenres, stelt de auteur, al zijn de eens zo 

drukke pieren en paviljoenen in verval geraakt. 

Maar het tij lijkt nu te keren, en nieuwe paviljoenen 

en ontmoetingsplaatsen - wederom, zoals 

Dreamland - beginnen te openen. 

6 De komst van deze nieuwe plekken roept oak 

kritiek op van mensen die vrezen voor een invasie 

van hipsters die a Ileen uit zijn op goedkoop 

onroerend goed. De auteur zegt echter dat de 

kustplaatsen wel tegen een dergelijke invasie 

kunnen (the British seaside exudes a defiant 

strength - de Britse kust straalt een uitdagende 

kracht uit). Veel van deze plaatsen herbergen 

ongebruikelijke evenementen, zoals het 

voorbeeld van de tweejaarlijkse Goth bijeenkomst 

en bemusement park (verbijsteringspark 

naargeestigheidspark) Dismaland van Banksy 

aantonen. Ze stelt dat de Britse kust prima in staat 

is om zijn duistere kant te handhaven (retain). 

*) Dreamland is een soort ouderwetse kermis, met 

traditionele attracties. 

Uitwerking van de vragen 

20. B

Arwa Haider maakt hier duidelijk dat de

aantrekkingskracht van de Britse kust tweeledig is:

aan de ene kant is er het zoete imago van zon, ijsjes

en vakantie, en aan de andere kant is de duistere

zijde; het loslaten van normen en waarden en het

escapisme: het achterlaten van je normale leven. Het

gaat dus om het tweeledige karakter (dual nature) van

de Britse kust.

Niet A De auteur zegt niet dat de Britse kust een

slechte reputatie heeft: de auteur zegt alleen 

dat je altijd een dubbel gevoel erbij krijgt: aan 

de ene kant de 'zoete' kant van vakantie en 

uitjes en zon en strand, aan de andere kant 

het gevoel van losbandigheid en het loslaten 

van regels. 

Niet C De auteur noemt het heropenen van 

Dreamland omdat het beeld bij de ingang zo 

goed het gevoel (the image feels apt) bij de 

Britse kust weergeeft: aan de ene kant de 

kleurrijke pret van de kermisattracties, maar 



aan de andere kant ook de duistere kant, 

verbeeld door de rode duivel. 

Niet D De auteur zegt nergens dat de herwonnen 

populariteit te danken is aan lokale artiesten: 

alleen dat de Britse kust altijd aantrekkelijk 

21. A

is geweest voor artiesten, schrijvers en 

filmmakers omdat het zo'n duistere kant heeft. 

De Britse kust is duidelijk 'gewend' aan economische

achteruitgang: de tekst maakt duidelijk dat

verschillende kustplaatsen al een vermindering in

populariteit merkten in de jaren 60 en 70 van de vorige

eeuw, toen meer en meer mensen liever naar het

buitenland vlogen, en het voor anderen te moeilijk

werd om de plaatsen te bezoeken omdat de treinen

naar die plaatsen niet meer reden. En recentelijk

werden ook juist de kustplaatsen zwaar getroffen door

de economische recessies. Desalniettemin krabbelen

ze nu toch ook weer overeind, door de komst van dure

kunstgaleries en projecten als Dreamland. Oftewel, ook

al krijgen de kustplaatsjes het vaak zwaar te verduren,

ze vinden toch vaak wel weer een manier om weer

overeind te komen.

Niet B Recentelijk zijn plaatsen als Margate weer

populair bij een aantal galeriehouders, maar 

er wordt hier niet gezegd dat de plaatsen 

zelf hard hun best doen om kunstenaars of 

artiesten aan te trekken. 

Niet C De schrijver zegt wel dat in veel kustplaatsen 

de armoede schrikbarend is gestegen 

('increasing deprivation in the poorest 

spots'), maar dat is niet het punt dat de 

auteur hier wil ma ken. De auteur wil hier 

vooral mee aantonen dat de plaatsen het vaak 

zwaar hebben gehad in economisch opzicht, 

maar dat ze dan ook telkens weer een manier 

vinden om zichzelf toch weer op de kaart te 

zetten. 

Niet D Er staat nergens dat er buitenlandse 

investeerders zijn die geld willen steken in de 

kustplaatsen; je zou hooguit kunnen zeggen 

dat er een aantal buitenstaanders, mensen die 

niet uit de kustplaatsen komen, zich zijn gaan 

vestigen in Margate en andere kustplaatsen 

met hun kunstgalerie of andere projecten. 

22.D

In de introductie van de film wordt het echte Brighton

beschreven als een 'grote, gezellige kustplaats', en het

maakt duidelijk dat er in de film een andere Brighton

is, met duistere steegjes en stinkende verpauperde

wijken, met misdaad, geweld en bendeoorlogen.

De film wijst er dus overduidelijk op dat het echte

Brighton in niets lijkt op het Brighton in de film: ze

proberen dus de reputatie van het echte Brighton te

beschermen en niet aan te tasten.

Niet A De film beschrijft het echte Brighton op 

een positieve manier, maar dat is niet 

omdat ze mensen enthousiast willen ma ken 

over Brighton als vakantiebestemming of 

woonplaats: dat is omdat ze niet willen 

dat mensen denken dat het echte Brighton 

lijkt op het Brighton in hun film. Ze willen 

duidelijk ma ken dat de film niet op de realiteit 

gebaseerd is. 

Niet B Ze geven we/ (let op het gebruik van not in de 

zin dat dan gevolgd zou worden door disclose 

(openbaar maken) information on) informatie 

over het echte Brighton: ze omschrijven het 

namelijk als een leuke, gezellige kustplaats 

die in niets lijkt op het Brighton uit de film. Ze 

doen dus niet geheimzinnig over het 'echte' 

Brighton: ze willen alleen duidelijk maken dat 

de twee niet op elkaar lijken. 

Niet C De film beschrijft het echte Brighton op een 

positieve manier, maar dat is niet omdat ze 

het toerisme naar Brighton willen bevorderen: 

dat is omdat ze niet willen dat mensen den ken 

dat het echte Brighton lijkt op het Brighton in 

hun film. Ze willen duidelijk maken dat de film 

niet op de realiteit gebaseerd is. 

23.D

In de vierde alinea kun je lezen over hoe de kust

de ultieme plek is voor de zonde en overschrijding

(transgression). Het is de plek waar de normale

regels even in de ruststand gaan (are put on hold).

Het geeft mensen de gelegenheid om hun eigen

regels te bedenken en het kan betekenen dat de

normale fatsoensnormen niet meer zo belangrijk

zijn. Kustplaatsen zitten letterlijk en figuurlijk 'op het

randje', (er is een spanningsveld - tension between) en

het feit dat ze op het kantelpunt zitten van wat wel en

niet kan en mag, maakt ze zo aantrekkelijk.

Niet A Het gaat hier niet zozeer om de bewoners

van de kustplaatsen, maar om de bezoekers. 

Als mensen naar de zee gaan, is dat meestal 

voor vakantie of een dagje uit, en laten ze 

hun werkende 'ik' achter zich, en daarmee 

blijkbaar ook de regels die voor thuis gelden. 

Niet B Het gaat hier niet om de lokale bevolking 

en hun slechte arbeidsomstandigheden: 

het gaat hier vooral om degenen die naar 

de kustplaatsen trekken in de zomer. De 

kust is een plek waar alles anders is (all 

bets are off): het is de plek waar je nieuwe 

regels kunt stellen of gewoon d,e, r�gels kunt 

overschrijden. 1
0 

• 

Niet C De tekst beschrijft hier inderdaad dat de 

kustbezoekers een groot effect kunnen 

hebben op de kustplaatsen, omdat het voor 

hen vakantie is en ze daardoor een andere 

levensinstelling lijken te krijgen. Het gaat hier 



24.D

er echter niet om wat voor effect die mogelijke 

bandeloosheid heeft op de lokale bevolking, 

maar om de zekere spanning die ontstaat 

doordat deze bezoekers zich realiseren dat aan 

zee alles anders is en ze hun dagelijkse keurslijf 

van zich af kunnen werpen. 

In het eerste deel van deze alinea wordt omschreven

hoe in eerste instantie de muziekcultuur van de 

kustplaatsjes in verval raakte ('once-packed piers and 

pavilions have lapsed into seasons of washed-up

entertainers'), maar daar nu toch een kentering in 

komt: that trend may be shifting, die ontwikkeling lijkt

nu te verschuiven, want er warden nu weer nieuwe

artiesten op het programma gezet in verschillende

plekken in kustplaatsen.

In het tweede deel van de alinea lees je echter dat de 

hit van Morrissey over 'the coastal town/they forgot

to shut down' nog steeds naklinkt als je denkt aan

kustplaatsjes.

Het gaat er hier dus om dat, ook al is er nu een

opleving, veel mensen nog steeds vooral aan het verval

den ken als ze aan kustplaatsen den ken of ze bezoeken .

Het woordje 'still' (toch, nochtans, niettemin) past dan

het beste: dat geeft het contrast het beste weer.

Niet A Besides (daarnaast) gebruik je om extra

informatie toe te voegen die een eerder 

gemaakte bewering bevestigt. Die eerder 

gemaakte bewering is degene over de 

ontwikkeling die nu lijkt te wijzigen: dat 

er weer een nieuwe muziekcultuur lijkt te 

beginnen in kustplaatsjes. Dat wordt echter 

niet bevestigd met de zin over de seaside 

lament (de klaagzang / jammerklacht / 

gejammer over de kustplaatsL die suggereert 

juist dat alles in verval is geraakt. 

Niet B Je gebruikt for instance (bijvoorbeeld) om 

een voorbeeld aan te dragen dat je bewering 

bevestigd. Dat is hier niet het geval: de zin 

over Morrissey suggereert juist dat er geen 

herstel is. 

Niet C Je gebruikt similarly (op dezelfde wijze; net 

zo) als je iets wilt vertellen dat ook past in 

het eerdere plaatje: een extra voorbeeld of 

bevestiging. Dat is hier niet het geval, het feit 

dat de schrijver nog steeds een weeklacht 

over de kustplaats in zijn hoofd heeft, 

suggereert dat hij nog maar moet zien of de 

muziekcultuur in kustplaatsjes inderdaad een 

opleving krijgt. 

25.C

De twee evenementen die hier beschreven worden

zijn voorbeelden van de vreemdere, donkerdere kant

van de kustplaatsen. Ze laten zien dat, ondanks de 

gentrificatie van veel kustplaatsjes, de duistere kant er 

nog steeds is. Ze bevestigen de defiant strength (de 

uitdagende / opstandige kracht) van de kustplaats. 

Beide voorbeelden zijn dingen die de duistere, en 

ietwat bevreemdende kant van de mens belichten. 

Niet A De twee voorbeelden zijn juist niet traditionele 

evenementen die horen bij de gemiddelde 

vakantie: beiden trekken een eigen publiek en 

belichten juist de duistere kant van de mens. 

Niet B De auteur suggereert niet dat de twee 

evenementen die warden beschreven hier al 

dan niet modern hypes zijn: de auteur noemt 

ze a Ileen omdat ze niet de meest stereotype 

activiteiten zijn die mensen op vakantie 

bezoeken, maar juist de aandacht vestigen op 

de duistere kant - die blijkbaar dus ook bij de 

kust hoort. 

Niet D Het gaat hier niet over de bewoners van 

de kustplaatsen, maar om de steer en het 

imago van de kustplaatsen. De auteur wil hier 

duidelijk ma ken dat het juist kustplaatsen 

zijn die ietwat duisterdere evenementen en 

plekken als een Goth Weekend en Banksy's 

Dismaland verwelkomen. 

Tekst 7 
Rebooting the real 

Orientatie vooraf 

Deze aangepaste tekst uit New Scientist bevat twee 

recensies. In een recensie bespreekt de recensent een 

boek door op de inhoud in te gaan en een mening over 

de manier waarop de schrijver het boek geschreven 

heeft te geven. Die twee punten kun je dus in ieder 

geval verwachten. De twee boeken gaan waarschijnlijk 

over min of meer hetzelfde onderwerp: over hoe het 

internet ons heeft veranderd, en hoe niemand weet of 

die veranderingen van belang zijn. Dat staat te lezen 

in het stukje direct onder de titel. De titel is rebooting 

the real, de realiteit opnieuw opstarten, en verwijst 

dus waarschijnlijk naar die 'nieuwe' mensen die we zijn 

geworden door het internet. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste drie alinea's wordt het eerste boek, 

Virtual Unreality van Charles Seife behandeld. 

Daarin wordt gesteld dat informatie zich 

momenteel razendsnel over de wereld verspreidt. 

Seife noemt informatie 'het meest besmettelijke 

(contagious) ding op aarde'. 

2 Misinformatie verspreidt zich echter even snel: 

heel veel foto's en informatie die je op het internet 

kunt vinden, blijkt niet te kloppen. Seife neemt 

ons in zijn boek mee op een onderhoudende 



(entertaining) reis langs de vele verschillende 
manieren waarop we online warden voorgelogen. 

3 In de praktijk is het democratische ideaal van 
Wikipedia, waarbij iedereen kan redigeren, een 
anarchie. Seife vraagt zich af wie we zijn on line, 
en wie er nu een expert (authority) is als alle 
meningen even belangrijk zijn. 

4 In de vierde en vijfde alinea wordt het tweede boek 
behandeld: The Fourth Revolution van Luciano 
Floridi, een professor in filosofie en ethiek aan de 
universiteit van Oxford. In dit boek stelt Floridi dat 
onze activiteiten op internet (online narratives: de 
verhalen die we on line delen) veranderen hoe we 
onszelf zien. Oat hoeft niet per se iets slechts te 
zijn, omdat het sowieso al lastig vast te stellen is 
wat 'de echte ik' is. 

5 Communicatie op het internet maakt het wel 
gemakkelijker om het beeld dat je van jezelf maakt 
te manipuleren, maar het is wel ingewikkeld 
(complex). Als mensen den ken dat je een bepaald 
iemand bent, komt dat terug in hoe zij op jou 
reageren, en dat verandert weer wie we zijn. 

6 Beide boeken zijn interessant maar ze zijn beiden 
vijf jaar de laat en vijf jaar te vroeg. We weten al 
dat het internet ons verandert. [Deelzin met gat 
wordt behandeld in vraag 30]. En ondertussen 
blijven we ook veranderen. 

Uitwerking van de vragen 

26. C
In het eerste deel van deze alinea kun je lezen dat
Seife ons in zijn boek laat zien op hoeveel manieren
we warden voorgelogen op het internet. In het laatste
deel, na het gat, kun je lezen dat een derde van de
recensies on line nep zijn, en dat er vaak nepfoto's
warden gebruikt bij nieuwsberichten en op sociale
media.
In de zin met het gat wordt gezegd dat vroeger alleen
totalitaire staten een alternatieve realiteit konden
creeren. Deze alinea en de alinea's ervoor en erna
suggereren dat dankzij het internet iedereen dat kan
doen: het is gemakkelijk om nepfoto's of informatie te
verspreiden en dat gebeurt dan ook massaal. Oftewel,
het probleem is dat tegenwoordig iedereen a lies kan 
posten op internet, en dat het zomaar overgenomen
kan warden/ wordt en miljoenen mensen het voor
waarheid aan kunnen gaan nemen.
Niet A Als dit het correcte antwoord zou zijn, zou je

verwachten dat de rest van de alinea iets zou 
zeggen over hoe (en waarom) die regeringen 
nepberichten plaatsen. De rest van de alinea 

(en de alinea's die volgen) zeggen echter niets 
over wie die berichten nu posten; het gaat 
vooral over nepfoto's en neprecensies en 
hoe iedereen bij kan dragen aan websites als 
Wikipedia. 

Niet B Het is niet geheel duidelijk waar 'these' naar 
zou kunnen verwijzen in dit antwoord, maar 
als het naar 'alternative reality' verwijst, 
is dat nog niet helemaal het geval. De 
auteur zegt dat een derde van de recensies 
op internet nep lijkt te zijn en dat er veel 
nepfoto's circuleren, maar niet dat het 
internet is overgenomen door die 'alternatieve 
werkelijkheden' en dat je geen juiste info meer 
kunt vinden. Het is a Ileen moeilijker geworden 
om echt (feit) van fictie te onderscheiden. 

Niet D De auteur zegt niet dat mensen de voorkeur 
geven aan de alternatieve werkelijkheden die 
gecreeerd warden op het internet: alleen dat 
ze er zijn. 

27.B
De auteur heeft het over een 'information famine', een
informatiehongersnood, omdat het steeds moeilijker
wordt om erachter te komen wat voor informatie
klopt en wat verzonnen is. Dus ook al hebben we min
of meer onbeperkt toegang tot informatie, we weten
niet welke van die informatiebronnen we echt kunnen
vertrouwen.
Niet A De auteur geeft niet de internetgebruiker 

de schuld: de auteur zegt niet dat mensen 
te goedgelovig (gullible) zijn en zomaar a lies 
vertrouwen. De auteur zegt dat de huidige 
verspreiding van informatie het gewoon heel 
moeilijk maakt voor mensen om betrouwbare 
informatie te vinden. 

Niet C De auteur suggereert niet dat mensen minder 
zullen gaan vertrouwen op informatie van 
het internet in de toekomst. Ook al wordt de 
informatie steeds minder betrouwbaar en ook 
al wordt het steeds moeilijker om fictie van 
feiten te scheiden, de auteur zegt nergens dat 
mensen naar andere bronnen van informatie 
zullen overstappen. 

Niet D Het gaat hier niet over hoe misinformatie de 
wereld in komt: de auteur suggereert niet 
dat mensen die valse informatie verspreiden 
eigenlijk alleen maar hun mening willen 
geven, of dat mensen opiniestukken verkeerd 
interpreteren: er staat hier alleen dat de 
informatie op het internet steeds minder 
betrouwbaar wordt. ," "" 

28. /n practice ... (alinea 3)

In deze eerste zin van alinea 3 wordt er gezegd dat
het democratische principe van Wikipedia, waarbij
iedereen kan bijdragen, feitelijk uitmondt in anarchie:



oftewel, wetteloosheid. ledereen kan bijdragen 

ongeacht zijn of haar achtergrond. Dat komt overeen 

met het idee dan 'ontbreken van gezagsregels' dat aan 

het eind van aJin�a 3 genoemd wordt . 
.,, 

29.A

De belangrijkste zin am deze vraag te beantwoorden is

'Who people think you are feeds back into who you

think you are, which feeds into who we actually are'.

Oftewel, als je je op internet op een bepaalde manier

presenteert, reageren mensen op een bepaalde

manier op je, waardoor jij als persoon weer verandert.

Oftewel, je manier van jezelf presenteren op internet

verandert op termijn oak wie je echt bent als persoon.

Niet B De auteur suggereert hier wel dat veel mensen

zich op het internet anders voordoen dan dat 

ze werkelijk zijn. Dat is echter wel een lastig 

punt, omdat het moeilijk is am te stellen wie 

we werkelijk zijn ('what counts as 'genuine' 

[ ... ] is already slippery'), en omdat (alinea 5) 

onze eigen ik oak verandert door interactie 

online; onze persoonlijkheid verandert 

doordat we ons op een bepaalde manier 

presenteren. Dus het punt is dat authenticiteit, 

echtheid, sowieso een lastig begrip is en dat 

mensen oak veranderen in de persoon die ze 

lijken te zijn doordat ze zich zo presenteren -

dus dat het misschien wel weer 'echt' wordt. 

Niet C Deze bewering klopt misschien wel, maar 

het is niet een probleem dat hier besproken 

wordt. De auteur zegt niet dat mensen die zich 

anders voordoen dan ze werkelijk zijn, zich 

misdragen op het internet. 

Niet D De auteur zegt niet dat het internet heeft 

bijgedragen aan een gebrek aan ethiek: hij 

zegt a Ileen dat veel mensen zich anders 

voordoen dan ze werkelijk zijn omdat dat 

gemakkelijk is op het internet: niet dat veel 

mensen zich misdragen op het internet. 

30.A

De auteur zegt dat de boeken beiden vijf jaar te vroeg

zijn en vijf jaar te la at. Te laat, omdat we allang weten

dat het internet ons verandert, maar (blijkbaar dus) te

vroeg omdat we nag niet weten welke veranderingen

van belang zijn. We missen de afstand, het perspectief,

am terug te kijken am te zien hoe we warden

veranderd, daarvoor is het nag te vroeg.

Niet B Het probleem is niet dat we het lef 

(audacity) niet hebben am te zeggen welke 

veranderingen belangrijk zijn: het probleem 

is dat de beweging nag niet lang genoeg 

gaande is am aan te kunnen wijzen welke 

veranderingen nou echt belangrijk zijn. We 

missen die vijf jaar: over vijf jaar kunnen 

we misschien terugkijken en zien welke 

veranderingen die we hebben ondergaan nou 

echt belangrijk zijn: nu is dat nag niet zo ver 

want we zitten er nag middenin. 

Niet C De auteur zegt niet dat het niet nuttig / 

noodzakelijk zou zijn am te weten welke 

veranderingen van belang zijn: hij suggereert 

dat het wel degelijk goed zou zijn als we 

zouden weten welke gedragsveranderingen 

belangrijk zouden zijn maar dat we dat nu nag 

niet kunnen vertellen. Daar verwijst de 'five 

years too early' opmerking naar. Hij denkt dat 

we pas over een jaar of vijf kunnen zeggen 

welke veranderingen belangrijk waren, en dat 

we vijf jaar geleden al wisten dat het internet 

ons zou veranderen. 

Niet D De auteur zegt niet dat we toestemming 

moeten krijgen van iets of iemand am te 

ontdekken welke veranderingen van belang 

zijn. Het gaat er hier a Ileen am dat we nu nag 

midden in de transitie zitten en dus nag niet 

genoeg afstand hebben (de 'five years') am 

te kunnen vaststellen welke veranderingen 

nu echt belangrijk zijn en welke er niet zo toe 

doen. 

Tekst 8 

Hot Milk 

Orientatie vooraf

Deze tekst is een fragment van een roman. In het 

cursief gedrukte stukje tekst bovenaan kun je lezen 

dat het gaat am een aangepast (adapted) fragment 

van het eerste hoofdstuk van de roman Hot Milk van 

Deborah Levy. 

Daar vlak onder kun je lezen dat het speelt in 

Almeria, Spanje, en (het eerste hoofdstuk tenminste) 

plaatsvindt in augustus 2015. 

Op de foto van de voorpagina van het boek zie je een 

vrouw in bikini, wiens gezicht verborgen is door haar 

haar, op het strand staan, vlakbij het water, met achter 

haar hoge bergen. 

Een roman heeft, anders dan een nieuwsbericht, niet 

het doel am 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. 

I' 

I 



lnhoud per alinea 

1 De ik-persoon vertelt hier dat ze vanmorgen haar 

laptop heeft laten vallen op de betonnen vloer 

van een strand bar: hij gleed uit zijn beschermende 

hoes. Het scherm is nu stuk maar hij werkt nog wel. 

De laptop bevat haar hele I even en weet meer over 

haar dan wie dan ook. 

2 Als de laptop kapot is, is zij, de ik-persoon, ook 

gebroken. 

3 Haar screensaver is een plaatje van de nachtlucht, 

met sterren en sterrenbeelden (constellations) 

en de Melkweg. Haar moeder had haar vroeger 

verteld dat Aristoteles de Melkweg bestudeerde 

vanuit Chalcidice, 34 mijl verwijderd van waar 

Thessaloniki tegenwoordig ligt, en waar haar vader 

geboren was. De oudste ster is 13 biljoen jaren 

oud maar de sterren op haar beeldscherm nog 

maar twee jaar en van Chinese makelij, en dat hele 

universum ligt nu in diggelen. 

4 Er is een internetcafe in een stadje verderop, waar 

de eigenaar naar het schijnt (apparently) ook kleine 

reparaties verricht aan laptops. Maar een nieuw 

scherm laten opsturen zou een maand duren en de 

ik-persoon weet niet of ze over een maand nog hier 

is, omdat ze niet weet hoelang haar moeder nog 

ziek blijft. Die ligt nu nog onder een muskietennet 

op bed in de kamer naast die van haar en vraagt 

haar steeds om water, maar welk water ze ook 

brengt, het is nooit goed. We komen hier er wel 

achter dat de ik-persoon Sofia heet, omdat haar 

moeder haar zo noemt. 

5 Sofia zegt hier dat het nog maar 11 uur 's avonds is 

en dat ze nu ook op haar rug in de zee zou kunnen 

liggen om naar de echte nachtlucht te staren, maar 

dat durft ze niet meer vanwege de kwallen. Ze is de 

dag ervoor gestoken door een kwal en heeft daar 

een grate pijnlijke bult (welt) aan overgehouden 

waarmee ze naar de injury hut (eerste hulp hut) 

moest rennen. De student die daar de hele dag een 

soort zalf (ointment) op de kwallenbeet smeerde, 

vertelde haar dat in Spanje, kwallen ook wel 

medusa's werden genoemd. Sofia stelt dat zij dacht 

dat dat een Griekse godin was die mensen die ze 

aankeek in steen kon veranderen en dat het dus 

een vreemde naam voor een kwal was. De student 

verklaarde dat de tentakels van de kwallen lijken 

(resemble) op het haar van medusa. 

6 Sofia had op de zijkant van de hut een gele 

'gevaar' -vlag gezien met een cartoonachtige 

Medusa erop. 

7 De student vertelt haar dat als die vlag gehesen is, 

het beter is om niet het water in te gaan, maar dat 
het aan de toerist zelf is om de (juiste) beslissing te 

ma ken (at your own discretion). 

8 De student behandelt haar kwallenbeet en vraagt 

haar om iets te tekenen dat op een petitie lijkt. 

Het was een lijst met mensen die die dag waren 

gestoken. Hij vroeg haar om 'm in te vullen, 

zodat de eerste hulp hut open zou kunnen blijven 

ondanks de economische recessie. Als de toeristen 

geen eerste hulp meer nodig zouden hebben, zou 

de hut gesloten warden en zou de student zijn baan 

kwijt zijn, dus hij was om die reden wel blij met de 

kwallen. 

9 Als Sofia naar de lijst kijkt, ziet ze dat er mensen 

van alle leeftijden op staan; grotendeels uit Spanje 

maar ook uit het Verenigd Koninkrijk en een uit 

Trieste. De ik-persoon bedenkt dat ze altijd nog een 

keer naar Trieste wil omdat het haar doet den ken 

aan tristesse, wat ze zo'n luchthartig woord vindt, 

ook al betekent het 'droefheid'. 

10 Ze zegt dat ze helemaal geen kwallen in het water 

had gezien, maar de student vertelde haar dat ze 

transparant zijn en hele lange tentakels hebben. En 

er zijn er zoveel van omdat er te veel gevist wordt. 

Hij zegt haar ook niet aan de bult te krabben omdat 

er dan meer gif (venom) vrij kan komen, en vraagt 
haar om het formulier te tekenen. 

Uitwerking van de vragen 

31.1 Niet 

Ze zegt dat de computer nog werkt, maar dat het 

scherm kapot is: 'The digital page is shattered but at 

least it still works'. De harddrive doet het dus nog, 

maar ze heeft een nieuw scherm nodig. 

2 We/ 

Ze maakt hier duidelijk dat de computer haar hele 

I even bevat en meer over haar weet dan wie dan ook, 

dus dat als haar computer stuk is, zij ook stuk is. Haar 

universum ligt aan diggelen, en dat wijst zowel op haar 

scherm (en de screensaver) als op haar eigen !even, 

omdat haar laptop haar hele !even bevatte. 

3 Niet 

Het woord 'apparently' maakt duidelijk dat ze het 

internetcafe nog niet zelf heeft bezocht. Ze heeft wel 
0 

' 

informatie ingewonnen en ontdekt dat het bestaat, 

maar door het gebruik van de woorden 'naar het 

schijnt' wordt duidelijk dat ze het internetcafe nog niet 

in het echt gezien heeft. 



4 Wel/Niet 

De ik-persoon weet dat een nieuw scherm er een 

maand over doet om hier te arriveren, en ze weet niet 

of het dan handig 1is om dat te bestellen: ze maakt 

duidelijk dat ze niet weet of ze over een maand nog 

daar is, want 'it depends on my sick mother' - het 

hangt af van haar zieke moeder. Het lijkt erop dat de 

Sofia, zolang haar moeder nog ziek is, daar nog blijft, 

maar dat ze als die beter is, weer verder wil trekken 

of naar huis wil gaan, echter het blijft uiteindelijk 

onduidelijk wat ze zal doen aangezien haar moeder 

ook veeleisend is en ze voelt dat ze uit de situatie weg 

moet. (I often float out of time ... ) 

32.B

Sofia maakt duidelijk dat ze best in de zee zou kunnen

liggen, maar dat ze het niet aandurft nadat ze de dag

ervoor is gestoken door een kwal: 'I am nervous about

jellyfish'. Ze beschrijft in alinea's 5-7 wat er gebeurde

toen ze gestoken werd, en wat ze daarna moest doen:

de kwallenbeet had duidelijk veel indruk op haar

gemaakt.

Niet A Sofia zegt nergens dat ze vindt dat er beter

gewaarschuwd zou moeten worden: ze ziet bij 

de eerste hulp hut wel een vlag met de kwal 

erop en hoort van de student dat als die vlag 

gehesen is, het beter is om het water niet in te 

gaan, maar ze zegt nergens dat ze vindt dat dat 

duidelijker gemaakt had moeten worden, of 

dat dat niet gedaan was toen zij gestoken was. 

Niet C Sofia vindt de benaming juist niet kloppen 

(apt: gepast). Ze weet van de god in Medusa 

dat die vaak afgebeeld wordt met slangen als 

haren, en dat ze een Griekse god in was wier 

blik mensen in steen kon veranderen: ze vindt 

het vreemd dat een kwal naar haar wordt 

vernoemd, ook al zouden de tentakels van de 

kwal op de haren kunnen lijken. 

Niet D Nergens wordt gesuggereerd dat Sofia zich 

bewust liet steken: ze is duidelijk niet blij 

met de bult, en uit niets blijkt dat ze zich 

aangetrokken voelt tot de student. 

33.B

Het formulier dat Sofia moet tekenen lijkt op een

petitie, maar is het niet: het is een overzichtje van

alle mensen die die dag gestoken zijn en behandeld

moesten worden door de student in de hut, zodat

de autoriteiten weten hoeveel mensen er gebruik

maken van de hut, en om te bewijzen dat de hut een

belangrijke functie heeft en dus niet geschrapt moet

worden in het kader van bezuinigingen tijdens de

recessie. Het gaat er dus om dat er bijgehouden wordt

(to keep tabs on) hoeveel mensen er een kwallenbeet

hebben gehad en daarom behandeld moesten worden

in de hut.

Niet A Het lijkt op een petitie, maar dat is het niet: 

het is a Ileen een overzicht van mensen met 

kwallenbeten en daarom behandeld moesten 

worden. 

Niet C Er wordt nergens gesproken over beta ling voor 

de behandeling: de student wordt betaald 

door de lokale overheid, maar de lijst is nodig 

om vast te stellen of de hut (en de student) 

nog wel degelijk nodig zijn: of er nog wel 

mensen gebruik maken van de hut. 

Niet D Ze hoeft niets te ondertekenen: ze moet alien 

haar persoonlijke gegevens invullen zodat de 

lokale autoriteiten weten dat er echt mensen 

zijn die gebruik ma ken van de eerste-hulphut. 

34.1 - c (personificatie) 

Sofia doet hier voorkomen dat haar laptop als een 

persoon is: een persoon die meer over haar weet dan 

wie dan ook. De laptop kan echter niets over haar 

weten: de laptop slaat alleen alle informatie op die zij 

in het ding heeft gestopt. 

2 - d (vergelijking) 

Sofia vergelijkt hier de bewegingen die de lippen van 

de student maken met de pulsaties van de kwal. 

De andere twee opties a en b doen zich hier niet voor. 

[Extra info]: 

Eufemisme = verbloemde/ verzachtende benaming 

Bijvoorbeeld voor doodgaan of sterven: heengaan, 

naar een betere were Id gaan, verscheiden, inslapen, 

ontslapen, de ogen sluiten, de weg van alle vlees gaan, 

de grote reis aanvaarden 

Paradox= een uitspraak (meestal een hele zin) 

waarvan de onderdelen op het eerste gezicht met 

elkaar in tegenspraak zijn. Wat gezegd of geschreven 

wordt schijnt dus tegen de verwachting in te gaan. 

Echter als je er even over nadenkt, zit er t6ch een 

logische of soms zelfs wijze gedachte achter. De 

bedoeling van de spreker of schrijver komt dus pas op 

het tweede gezicht naar voren. 

Bijvoorbeeld: 'Er is een constante in het !even: dat alles 

voortdurend verandert.' / 'Niets is geheel waar, en zelfs 

dat niet.'] 

Tekst 9 
Can you be friends with your 
coffee maker? 

Orientatie vooraf 

Deze tekst uit The Atlantic heeft een vraag als titel 

'kun je vrienden zijn met je koffiemachine?' en als 

ondertitel 'waarom mensen apparaten en gadgets 



personificeren'. Oftewel, het gaat over de gewoonte 

van mensen om de apparaten die ze gebruiken 

menselijke karaktertrekken en gebruiken toe te 

dichten. 

Deze tekst bevat weer een aantal gaps - plekken waar 

een woord of zin is weggelaten. Orn erachter te komen 

wat daar logischerwijze zou kunnen staan, moet je de 

context dus goed begrijpen. 

lnhoud per alinea 

1 In deze eerste alinea kun je lezen dat je tegen 

steeds meer apparaten kunt praten (en dat ze je 

dan begrijpen). [Gap 1] Een app developer (app 

ontwikkelaar) zei daarover dat zijn peuter, nadat 

deze dingen had gevraagd aan Alexa [de speaker 

met kunstmatige intelligentie die ontwikkeld is 

door Amazon en die vragen en commando's van 

zijn eigenaar kan beantwoorden/uitvoeren], ook 

tegen de onderzetters (coasters) begon te praten. 

Maar zelfs zonder pratende of luisterende gadgets 

(apparaatje, snufje, ding(etje)) hebben mensen de 

neiging om dingen te personificeren, 

2 [Gap 2]. Mensen die zich eenzaam voelen, hebben 

eerder de neiging om voorwerpen vrije wil en 

bewustzijn toe te dichten aan voorwerpen. Je 

verbonden voelen met voorwerpen kan ook 

eenzaamheid verminderen. 

3 We kunnen ook producten personificeren om ze 

beter te begrijpen: veel mensen vloeken tegen hun 

computer en dichten hen hun eigen overtuigingen 

en wensen toe naarmate ze meer problemen 

geven. 

4 Hier wordt de vraag behandeld hoe mensen 

dan karaktereigenschappen toedichten aan 

voorwerpen. Voor een deel wordt dat bepaald door 

uiterlijke kenmerken van het voorwerp. Bredere, 

wijdere voorwerpen worden geassocieerd met 

dominantie en verdienen daarom vaak de voorkeur. 

Auto's met menselijke uiterlijkheden (koplampen 

die op dichtgeknepen ogen lijken, een grille (de 

ventilatieruimte voorop een auto) die op een 

lachende mond lijkt) worden vaker verkocht. 

5 Daarom is het niet verwonderlijk dat zoveel merken 

mascottes gebruiken. Mensen of mensachtige 

mascottes zijn het meest populair, gevolgd door 

vogels, huisdieren, wilde dieren en verschillende 

soorten planten. 

6 [Gap 3]. Toen een koffiemachine werd 

gepersonificeerd in een reclame voelden mannen 

(niet vrouwen) zich verraden omdat de prijs van het 

product omhoogging. De schrijver suggereert dat 

nu er ook koffiemachines zijn met spraakfunctie, 

deze zich misschien weer met mooie praatjes een 

wit voetje kunnen halen bij de mannen. 

Uitwerking van de vragen 

35. 35-1 - b - Children are likely to grow up thinking

everything is sentient, or at least interactive.

In deze eerste alinea gaat het over apparaten waar

je tegen kunt praten en die dan op je reageren:

smartphones met spraakherkenning, auto's, en nu ook

allerlei andere appliances (apparaten). In het gedeelte

na de weggelaten zin lees je een anekdote over iemand 

wiens peuter tegen de onderzetters begon te praten 

nadat hij/zij had geleerd dat je tegen Alexa kon praten. 

Het gaat er hier dus om dat er nu kinderen op groeien

die gaan geloven dat alles bewustzijn heeft (everything

is sentient), en dat je overal tegen kunt praten.

Zin 'b' past het beste bij de anekdote en de eerste

zin over de toename in het aantal apparaten met

spraakherkenning.

35-2 - e - Sometimes we see things as human because

we're lonely.

Deze alinea gaat vooral over mensen die zich eenzaam

voelen en hoe die reageren op voorwerpen. Het ligt

dus voor de hand dat de eerste zin dat onderwerp

moet inleiden. Deze zin is de enige die kort samenvat

waar de alinea over gaat: eenzaamheid, en hoe

een pratend of taal-begrijpend apparaat dat kan

verminderen.

35-3 - d - Personifying products and brands can

backfire, however.

In de vijfde alinea kun je lezen dat het lucratief is 

voor merken om een gepersonificeerde mascotte te

gebruiken: een mens, of een dier, of zelfs een plant

met menselijke trekjes. In de laatste alinea kun je

echter lezen dat toen een koffieapparaat producent

zijn koffiemachine personificeerde, dat niet zo goed

uitpakte: mannen waren ge"irriteerd omdat de machine 

duurder was geworden. De schrijver suggereert dat,

als het apparaat voorzien wordt van kunstmatige

intelligentie, het misschien door effectief te vleien

(sweet talk) weer in de gratie kan komen bij die

mannen. Oftewel, de schrijver suggereert hier dat 

het niet altijd een goede tactiek is om je product te

personificeren.

36. B

Je moet hier gaan zoeken naar een observatie over

anthropomorphism (=het toedichten van menselijke

eigenschappen aan objecten) die in de tekst gedaan

wordt. Daarvoor zul je dus elke observatie moeten 



bekijken om te zien of die voorkomt in de tekst. 

Deze observatie stelt dat mensen bepaalde 

karaktereigenschappen aan objecten toedichten op 

basis van de me11,sachtige uiterlijkheden die ze den ken 

te zien in die objecten. Oat wordt wel genoemd, en wel 

in alinea 4, over de auto's. Daarin wordt gezegd dat 

auto's die er op de een of andere manier uitzagen alsof 

ze menselijke gezichten had den, beter verkochten: 

auto's met een gekromde grille, zodat het lijkt alsof ze 

lachen en vriendelijk uitzien, of auto's met koplampen 

die leken op toegeknepen ogen (en die er daardoor 

agressief uit gaan zien}. 

Het goede antwoord lijkt dus B te zijn, maar we 

bestuderen toch nag even observatie AC en D, om 

te zien of die niet met een nag completere/betere 

observatie komen, en om zeker te weten of we niet 

iets fout hebben gelezen of ge"interpreteerd. 

Niet A Deze observatie stelt dat het moeilijker is om 

een object of apparaat te vervangen als je het 

een persoonlijkheid hebt gegeven. Oat kan 

zeker waar zijn, maar dat wordt niet genoemd 

in de tekst: hier kun je wel lezen dat mensen 

als ze eenzaam zijn, vaak tegen dingen gaan 

praten en vaker doen alsof het apparaat hen 

kan horen en begrijpen, maar niet dat mensen 

daardoor het apparaat niet weg kunnen doen. 

Niet C Hierin wordt gesteld dat je, door aan een 

object een eigen ik toe te schrijven, je oak 

morele afwegingen moet gaan ma ken voor 

het object. Er wordt hier echter nergens 

gesuggereerd dat apparaten met artificiele 

intelligentie of spraakherkenning oak een 

bepaald moreel kompas hebben of zouden 

moeten hebben, noch dat mensen in de 

omgang met deze apparaten zich op een 

bepaalde moreel-goede manier zouden 

moeten gedragen. 

Niet D Hier wordt gesuggereerd dat 'we' ons in 

groeiende mate niet meer op ons gemak 

voelen bij machines die menselijk gedrag 

vertonen. Oat wordt echter nergens gezegd; 

er wordt juist gesuggereerd dat het aantal 

apparaten met Al (kunstmatige intelligentie} of 

spraakherkenning a Ileen maar toe zal nemen 

('the number of devices you can talk to is 

multiplying'), en er wordt niets over gezegd 

dat mensen dat niet fijn zouden vinden. 

Tekst 10 
Mole hunting 

Orientatie vooraf 

Deze aangepaste tekst uit de New Statesman is 

een ingezonden brief. De traditionele aanhef, 'Sir', 

ontbreekt, maar aan de ondertekening ('Denis Watkin'} 

kun je wel afleiden dat het hier om een ingezonden 

brief gaat. 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 gaat het waarschijnlijk over mole hunting 

(mollenjacht}, al zou zo'n titel natuurlijk oak figuurlijk 

bedoeld kunnen zijn. 

lnhoud van de tekst 

In dit geval gaat het echter heel letterlijk over de 

mollenjacht. (Nature ; een tijdschrift en animal 

geven dat o.m. al aan}. De schrijver reageert op een 

eerder artikel over de mol, die nagezeten (persecute} 

wordt: de schrijver noemt de mol onschadelijk en 

nuttig (harmless and beneficial} en vindt het een 

schande dat hij nag steeds door mensen die een 

perfect glad gazon willen hebben, warden gedood. 

Hij zegt dat het niet zou moeten kunnen dat deze 

dieren zonder enige wettelijke bescherming van de 

dierenbeschermingswetten ongestraft (with impunity} 

warden gedood in een land dat zegt zoveel van dieren 

te houden. John Burnside, die in Nature opkomt voor 

de achternagezeten mol, wordt genoemd door Denis 

Watkin en die geeft aan dat dit soort van 'opkomen 

voor' al lang eerder had moeten gebeuren (an overdue 

defence}. 

Uitwerking van de vraag 

37. C 

Je moet hier uitvinden wat er duidelijk wordt over 

mollen in deze brief. Als je de brief leest, wordt 

duidelijk dat de mol blijkbaar een van de grate 

vijanden is van de liefhebbers van gladde gazons en 

dat die er alles aan doen om de mollen in hun tuin te 

doden. En blijkbaar mag dat oak, want er zijn geen 

dierenbeschermingswetten (no protection under 

cruelty to animals laws} die de mollen beschermen, 

dus mollendoders kunnen straffeloos (with impunity} 

hun gang gaan. Oftewel, ze kunnen uitgeroeid 

(exterminated} warden zonder dat iemand de daders 

voor zal aanklagen (without condemnation - zonder 

vervolging}. 

Niet A Het probleem is dat ze niet eens wettelijk 

beschermd zijn: de briefschrijver maakt 

duidelijk dat ze juist geen enkele bescherming 

hebben van de cruelty to animals laws -

mollen vallen blijkbaar niet onder de wet 

tegen dierenmishandeling. 

Niet B De schrijver stelt niet dat ze 'prooi' zijn 

voor de Britse adel: hij zegt dat ze warden 



doodgemaakt 'by those proud of their perfect 

lawns'. Dat hoeft niet per definitie de (Britse) 

adel te zijn. 

Niet D De briefschrijver suggereert niet dat het een 

soort nationale hobby is om mollen dood te 

maken: alleen dat mensen die een perfect 

groen en glad gazon willen hebben, de neiging 

schijnen te hebben om mollen dood te maken. 

Dat is voor hem al erg genoeg. 

Tekst 11 

A tizz about fizz 

Orientatie vooraf 

Dit aangepaste artikel uit The Economist gaat over The 

House of Lords: het Hogerhuis, het bestuurlijk orgaan 

dat qua functie min of meer te vergelijken is met de 

Eerste Kamer: het controleren van wetten. De House of 

Lords bestaat echter, zoals de naam al zegt, volledig uit 

Lords: mensen die de titel Lord hebben. 

Extra informatie: 

[Een klein deel (26 van de ruim 800} van de House of 

Lords bestaat uit geestelijken; een ander, iets grater 

deel (ruim 90} zijn hereditary peers: mensen die de 

titel van Lord hebben geerfd. Het leeuwendeel (zo'n 

600) bestaat uit life peers - mensen die de titel van

Baron of Baroness hebben gekregen van de kroon en

daarmee een zetel voor het leven in de House of Lords

hebben. Er zijn verder nog een klein aantal rechters

en een aantal people's peers: mensen die door een

onafhankelijke commissie zijn aangedragen voor

benoeming.]

Peers (edelmannen) zijn hier mensen van een bepaald 

hoge rang: niet leeftijdsgenoten of collega's (de andere 

betekenis van 'peers'). 

In dit artikel gaat het over A tizz about fizz - opwinding 

/ over z'n toeren zijn over bubbels. De ondertitel 

verklaart dat een beetje nader: het gaat hier over 

peers of the realm (leden van de House of Lords} 

die niet willen dat er iets aan de kwaliteit van hun 

champagne (de bubbels, de fizz) verandert. 

lnhoud per alinea 

1 Hierin kun je lezen dat het een paar drukke weken 

waren voor degenen die de klassenstrijd volgen. 

De schrijver noemt een voormalig minister, die een 

rechtszaak wegens smaad verloor van een krant 

die had beweerd, dat hij een politieman die 10 

Downingstreet [de ambtswoning van de minister

president] bewaakte, 'plebs' (gepeupel; laag volk) 

had genoemd. Een paar dagen eerder was er een 

soortgelijk incident waarbij een taxichauffeur een 

bijdehante sukkel werd genoemd ('smart-arsed 

little git'). Maar beiden verbleken bij het verhaal 

over de champagne van de edelmannen (peers): 

2 In december werd er aan een voormalig clerk of 

the House of Commons (Griffier van het Lagerhuis) 

gevraagd waarom er, om kosten te besparen, 

nooit was besloten om de catering van de twee 

Kamers samen te voegen (merge). Hij antwoordde 

daarop dat dat nooit gedaan was omdat de Lords 

bang waren dat de champagne dan niet meer 

zo goed zou zijn. De commissievoorzitter die de 

vraag had gesteld was verbijsterd (astonished) 

over dit antwoord en vroeg of dat echt waar was, 

(dat verzin je toch niet - 'Did you make that up?' 

waarop de griffier bevestigde dat dat echt waar 

was. 

3 Dit feit doet bepaalde vragen -gap 39- rijzen. Tony 

Blair zorgde ervoor dat de meeste hereditary peers 

(mensen die hun titel en plaats in het Hogerhuis 

niet verdienden, maar erfden van hun ouders) 

uit het Hogerhuis verdwenen, maar verdere 

pogingen orri veranderingen door te voeren werden 

geblokkeerd door traditionele Conservatieven (Tory 

traditionalists). 

4 Een columnist (rubriekschrijver) van The 

Independent had echter wel een oplossing voor 

het verschijnsel van champagne drinkende Lords: 

hij suggereerde dat ze gewoon koolzuurhoudende 

limonade (fizzy lemonade} aan een fles goedkope 

Duitse wijn (plonk: goedkope, niet erg goede wijn} 

zouden kunnen toevoegen, omdat je na drie glazen 

toch het verschil niet meer proeft. 

Uitwerking van de vragen 

38.D

De drie voorbeelden laten vooral zien dat er inderdaad

nog een soort klassenoorlog woedt in Groot-Brittannie,

waarbij de hogere klasse, de Lords, duidelijk lijken neer 

te kijken op de gewone burger en niet van plan zijn

om hun eigen gedrag aan te passen. Er is inderdaad

sprake van een golf van onbegrip (incomprehension)

tussen de heersende klasse - de House of Lords - en de 

'gewone man'. 

Niet A Het probleem is niet of en dat ze warden

teruggefloten of beboet - al gebeurde ook 

dat alleen in de eerste anekdote, smaadzaak 
.. 

" 

(libel action) verloren) - het probleem is dat 

ze hun gedrag niet als ongepast of abnormaal 

beschouwen. 

Niet B Het gaat hier niet over de hoeveelheid geld die 

de peers of the realm te besteden hebben: 



het gaat hier over de arrogantie van de macht. 

Alleen het derde voorbeeld gaat in beperkte 

mate over geld, maar het probleem daar is 

niet
.
�ens dat het budget van de peers nader 

moet worden bekeken (under close scrutiny -

kritisch bekijken): het probleem is dat de peers 

niet instemden met een kostenbesparing 

omdat ze vreesden dat ze dan goedkopere 

champagne zouden moeten drinken. 

Niet C Het ging in het debat in eerste instantie niet 

over champagne: het ging over een regulier 

dull (saai) onderwerp. De eerste twee 

anekdotes uit alinea 1 hadden al helemaal 

niets te ma ken met champagne. 

39.C

Het gaat er in dit artikel om dat er een enorme kloof zit

tussen het Hogerhuis, met al zijn Lords die geen enkele

binding met de realiteit lijken te hebben, en de gewone

mensen (waarvan de vertegenwoordigers gekozen

worden in het Lagerhuis, the House of Commons). Het

feit dat de Lords zich niet willen verlagen tot dezelfde

wijnkaart als het Lagerhuis laat zien dat ze zich ver

verheven voelen boven het gewone volk en roept

dus inderdaad de vraag op waarom Groot-Brittannie

uberhaupt nog een dergelijk niet-verkozen Hogerhuis

heeft.

Niet A Het artikel suggereert helemaal niet dat

mensen het soort arrogantie (snobbery) 

van het Hogerhuis op prijs stelt: de schrijver 

suggereert dat 'class warfare' (klassenstrijd) 

een populaire hobby is in Groot-Brittannie. 

De meeste mensen zullen de verbijstering 

van Jack Straw (alinea 2) dus goed kunnen 

begrijpen. 

Niet B Het probleem is niet dat de underprivileged 

(kansarmen) politieke invloed krijgen: het 

probleem is dat de adel zoveel invloed heeft. 

De House of Lords is het probleem, en dat is 

een niet-verkozen orgaan. 

Niet D Het probleem is niet dat Groot-Brittannie zijn 

parlement probeert te moderniseren: het 

probleem is dat dit proces niet ver genoeg 

gaat, en dat het wordt gefrustreerd door 

traditional Tories (leden van de Conservatieve 

Partij) die niet willen dat er iets verandert. 

Blair heeft een deel gemoderniseerd door een 

heel groot gedeelte van de hereditary peers 

(mensen die niet eens iets speciaals voor 

40. E

het land hadden gedaan, maar de titel 'Lord' 

gewoon van hun ouders hadden geerfd) te 

schrappen. 

De laatste alinea is snerend / spottend (sneering)

bedoeld: de journalist doet een spottende suggestie

over hoe het champagneprobleem wat kan worden

verlicht. Hij suggereert dat er wellicht op de kosten kan 

worden bespaard door de champagne te vervangen 

door goedkope wijn gemengd met priklimonade, 

omdat de Lords het verschil na een paar glazen toch 

niet meer zullen proeven. Dat is natuurlijk niet echt 

een oplossing, maar meer een sneer naar de Lords en 

hun arrogantie. 

Niet A De journalist is niet arrogant: hij bespot de 

Lords, maar hij doet niet alsof hij, of zijn 

klasse, beter is dan het Hogerhuis. 

Niet B De journalist is niet teleurgesteld 

(disappointed) in het Hogerhuis: hij lijkt 

ze sowieso bespottelijk te vinden. Hij 

suggereert dan ook dat ze maar gewoon wijn 

met priklimonade moeten uitdelen. Als hij 

teleurgesteld was geweest, had de nadruk veel 

meer gelegen op de hoge verwachtingen die 

hij van ze had, en hoe die zijn gefrustreerd. 

Niet C Een impertinent (brutale) reactie zou veel 

meer een directe aanval hebben ingehouden. 

Hij bespot nu de Lords indirect, maar valt ze 

niet direct aan op hun gedrag: hij maakt ze 

belachelijk. 

Niet D Als hij presumptious (aanmatigend: 

overmoedig en niet respectvol) was geweest, 

had hij veel meer de directe aanval geopend. 

Hij toont nu ook weinig respect, maar veel 

meer op een spottende manier. 

Niet F Het is niet bepaald verfijnd (sophisticated) om 

een groep mensen te bespotten, ook al kan 

het een effectieve manier zijn om je frustratie 

te uiten als blijkt dat er verder erg weinig 

dingen helpen om die groep te veranderen. 

Tekst 12 
Vacancy: President of the 
Fondation Ipsen 

Orientatie vooraf 

Deze laatste tekst uit The Guardian Weekly is 

behoorlijk lang, maar je kunt er betrekkelijk snel 

doorheen lezen omdat het geen 'gewone' tekst 

is, maar een vacature (vacancy). Het is dus een 

advertentie om iemand te vinden voor een bepaalde 

functie binnen een organisatie, in dit geval Fondation 

Ipsen. In een vacature staat de functie waar iemand 

voor gezocht wordt doorgaans bovenaan (in dit geval: 

President of the Fondation Ipsen). Vervolgens wordt 

meestal kort de organisatie omschreven, daarna een 

opsomming van wat de functie inhoudt, en wat er van 

een kandidaat verwacht wordt. Vaak wordt er ook een 

indicatie gemaakt van het te verwachten salaris. Tot 

slot wordt vermeld hoe, aan wie en tot welk moment 

je een sollicitatiebrief kunt insturen. 



Bij de meeste teksten moet je echt de hele tekst goed 
bestuderen en snappen; bij een dergelijke tekst kun 
je ook eerst de vragen bekijken om te zien wat je nou 
precies moet weten. Lees wel de tekst een keer door, 
voor het geval er nog extra informatie op een wat 
minder logische plek staat. 

lnhoud van de tekst 

Functie: 
Het gaat hier om de functie van President van de 
Fondation Ipsen. 

Organisatie: 
De Fondation Ipsen observeert de voortgang die 
gemaakt wordt in biomedisch onderzoek met als 
doel belangrijke stappen voorwaarts (fundamental

advances) te markeren. Hun belangrijkste doel is dus 
in de gaten houden waar grote vooruitgang wordt 
geboekt in het biomedische veld en veelbelovende 
projecten en samenwerkingsverbanden te steunen. 
Orn dat te bereiken organiseert en begeleidt (facilitate)

de organisatie interdisciplinaire groepen van klinische 
beroepsbeoefenaars en academies die basisonderzoek 
doen. 

Van de President wordt algemeen leiderschap 
verwacht met een strategische blik, kennis van 
projectontwikkeling, financieel management en 
monitoring, contacten met de gemeenschap en 
corn mu n icatiestrategieen. 

Verantwoordelijkheden van de President: 
Leiderschap tonen en de vergaderingen voorzitten 
De zichtbaarheid en reputatie van de organisatie 
vergroten 
Leiderschap tonen en leidinggeven aan het 
personeel van de Fondation en optimaliseren van 
het toewijzen van de middelen 
Zorgdragen voor de ontwikkeling en het 
onderhoud (nurture) van een ambitieuze 
communicatiestrategie, zowel intern als extern 

- Voldoen aan de regels omtrent ethiek en naleving
(compliance) van de geldende regels.

Functie-eisen: 
Als kandidaat moet je zowel buitengewoon vaardig 
zijn in een medisch wetenschappelijke omgeving met 
daarnaast een aantoonbare kennis in biologische 
wetenschappen (life sciences: studies zoals biologie, 
zoi:ilogie, botanie die het leven op aarde bestuderen) 
met erkenning van collega's, als vaardigheden en 
ervaring in medisch wetenschappelijk schrijven en 
wetenschappelijke communicatie. [Waarna nog een 
hele lijst aan specifiekere eisen volgt] 

Uitwerking van de vragen 

41. D

Fondation Ipsen is blijkbaar een organisatie die
onderzoek in het biomedische veld op de voet volgt
(highlighting fundamental advances: de aandacht
vestigen op belangrijke doorbraken) en wiens doel het
ook is om veelbelovende projecten te stimuleren (to
foster the most promising interconnections), en om
onderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar
te brengen (to promote the interactions needed

between specialists in different fields of research). De
organisatie probeert dus doorbraken in hun vakgebied
bekendheid te geven en veelbelovende onderzoeken te
ondersteunen, en om dat doel te bereiken organiseren
ze vaak bijeenkomsten om mensen uit verschillende
vakgebieden bijeen te brengen.
Niet A Het doe I is niet om de discussie te starten

over medische doorbraken: het doel is om 
die bekendheid te geven en onderzoek dat er 
veelbelovend uitziet, verder te ondersteunen. 
Ze willen niet het nut van de onderzoeken ter 
discussie stellen: ze willen ervoor zorgen dat er 
meer doorbraken komen in hun vakgebied, en 
steunen daarom de onderzoekers op velerlei 
manieren. 

Niet B Het is geen lab of medisch onderzoeksbureau: 
ze ondersteunen onderzoekers en brengen 
onderzoekers uit verschillende disciplines 
bij elkaar om zo tot (snellere) resultaten te 
komen. 

Niet C Het artikel suggereert nergens dat de 
organisatie eigenlijk een internationaal bedrijf 
is: het is een organisatie met internationale 
contacten, maar nergens wordt gesuggereerd 
dat ze zich bezig houden met (onderzoek naar) 
medicijnen: ze zijn alleen bezig met kijken naar 
wat voor onderzoeken er gedaan warden. 

42.1 Niet 

De kandidaat moet een doctorstitel hebben, maar 
er staat nergens dat hij/zij ook als hoogleraar moet 
hebben gewerkt. Je moet minstens al 15 jaar ervaring 
hebben in je vakgebied, maar dat betekent niet dat je 
op een universiteit moet hebben onderwezen, dat kan 
ook elders in het medisch wetenschappelijk veld zijn. 

2 Niet 

Er wordt gezegd dat ervaring met wetenschappelijke 
publicaties een pre is, en dat hij/zij in staat moet zijn 
om basiswetenschap om te zetten l')jlar:de' medisch/ 
klinische praktijk. Dat betekent echter niet dat de 
President zelf artikelen of studies moet gaan schrijven 
of herschrijven; zijn taak is juist dat hij moet begrijpen 
wat de gevolgen zijn van bepaalde ontwikkelingen voor 
het gebied van de stichting. 



3 We/ 

De kandidaat moet kunnen aantonen dat zijn/ 

haar werk gerespecteerd wordt door collega's 

(external peers' recognition). In het lijstje 

vereisten (qualifications) staat dat de kandidaat 

aantoonbaar invloed moet hebben in verscheidene 

wetenschappelijke of medische sectoren, en dat 

de kandidaat aantoonbaar ervaring moet hebben 

met het opzetten, ontwikkelen en onderhouden van 

netwerken binnen de wereldwijde wetenschappelijke 

gemeenschap. Dat maakt duidelijk dat hij of zij veel 

mensen moet kennen en in veel sectoren die van 

belang zijn voor de Fondation Ipsen een flink netwerk 

moet hebben. 

4 Niet

De President is hier verantwoordelijk voor (zie 'your 

responsibilities'), maar dat betekent niet per se dat 

hij of zij dat zelf moet gaan doen. Hij moet vooral 

aansturen, leidinggeven en delegeren. 


