
Herexamen havo 2013 

Uinverkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde passages 
uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

Dit examen bestaat uit 11 teksten en 41 vragen. Je kunt er maximaal 4 7 scorepunten voor behalen: 
per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je meer dan l punt scoren . 
In de uitwerkingen van de meerkeuzevragen is niet aleen vermeld welk antwoord goed is en 
waarom, maar meestal ook waarom de andere antwoorden fout zijn. Bij de open vragen is de 
tekst opgenomen uit het officiële correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 
In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 
aantal punten. 

Tekst 1 Roadside noise 

1 A De briefschrijver vindt het idee dat de noodzakelijk geachte geluidsgenerators op stille 
elektrische auto's straks voor reclamedoeleinden gebruikt kunnen worden verontrustend. 

Hij wordt eigenlijk nog liever overreden (r. 12: 'I .. . over'). 
® Een negatieve lading is dus op de open plek noodzakelijk, en deze ontbreekt bij (B) 

vermakelijk, (C) modieus en (D) duidelijk. 

Tekst 2 Kissing 

2 C Deze zin geeft feitelijke, wetenschappelijk aangetoonde infonnatie over de positieve 
hormonale gevolgen van kussen (r. 12-13: 'Kissing has been shown to ... ') . 

® A en B zijn niet fout: alinea 2 leidt met 'One idea' (r. 5) juist voorbeelden in van het 
speculeren over 'why so many ofus do it and why it feels so dam good' (r. 3). 
Ook D is speculatief: 'may' (r. 16) geeft aan dat onze partnerkeuze via het kussen zóu 

kunnen worden bepaald. 

Tekst 3 Is there such a thing as school phobia? 

3 A Het betoog loopt als volgt: de meeste volwassenen kunnen zich goed herinneren dat zij 
soms absoluut niet naar school wilden, maar uiteindelijk toch maar gingen (r. 1-4). 
Velen (r. 4: 'many') zullen dus (gevolgtrekking!) betwijfelen dat er zoiets als schoolfobie 
bestaat, maar (r. 6: 'But') schoolfobie bestaat volgens Nigel Blagg toch echt. 

® B of C zijn fout: een vervolg met (B) op dezelfde wijze of (C) bovendien is hier onlogisch. 

4 lvfaximwnscore 2 punten 

l )  Juist. Zie r. 8-9: 'They are off school, typically with their parents' knowledge and 
approval.' 

2) Juist. Zie r. 11-12: 'quite extreme behaviour �temper tantrums, screaming and kicking'. 
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3) Juist. Er zijn immers ook veel sceptici. Zie r. 4-5 en r. 13 (sommige sceptici noemen 
schoolfobie gewoon spijbelen). Het ongeloof komt ook tot uiting in r. 27 ('whether 
it exists at all') en in r. 32, waar 'Even ifyou do accept' impliceert dat erin geloven 
niet vanzelfsprekend is. 

4) Onjuist. In r. 17-18 wordt wel gesproken over 'delinquent behaviour', maar dan gaat 
het over de groep spijbelaars, en niet over degenen die aan de fobie lijden. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

5 A De hoofdgedachte in alinea 5 is dat een combinatie van verscheidene zorgen (r. 21: 'an 
accumulation of stresses') kan resulteren in schoolfobie (r. 22: 'cause the child to become 
troubled '). 

® In deze alinea wordt nergens gezegd dat (B) kinderen met schoolfobie hulp nodig hebben 

0111 hun angsten te overwinnen, (C) schooljobie door te veel huiswerk kan worden 
veroorzaakt, of dat (D) er een gemakkelijke en effectieve behandeling van schoolfobie is. 

6 A Dat Frank Furedi niet overtuigd is betreffende 'whether it exists at all' (r. 27) blijkt uit 
r. 27-31. Volgens Furedi wordt er van een begrijpelijke bezorgdheid een ziekte gemaakt: 

'take an ... a disease' (r. 28). 
® Uit niets valt af te leiden dat Furedi (B) ergens optimistisch over blijft- waarover dan? -

of (C) bedrog vermoedt. 

7 A Het vervolg van de alinea (de confrontatie, het kind weer naar school zien te krijgen, het 
hulpprogramma om achterstand weg te werken en weer te wennen op school) geeft aan 
hoe we volgens Nigel Blagg met schoolfobie om moeten gaan. 

® Het is geen uitweiding over hoe we deze moeten (B) opsporen, (C) voorkomen, (D) 
rapporteren of (E) onderzoeken. 

8 C Er zijn anderzijds mensen als Ann Newstead die schoolfobie geen 'psychological 
aberration requiring a cure' (r. 38-39) vinden, zoals Nigel Blagg in alinea 6. Ze wil 
de schoolfobie immers niet genezen (zie r. 43-45), maar juist voorkomen via 'home 
education' (r. 46). 

® Aan deze tegenstelling wordt voorbijgegaan met de verbindingswoorden (A) als gevolg 

hiervan, (B) kortom en (D) bovendien. 

9 C V óór de open plek wordt gezegd dat sommige basisscholen het een goede zaak vinden 
om hun leerlingen te laten wennen aan het vervolgonde1wijs. Professor Furendi vindt een 
dergelijke behandeling echter (r. 50: 'however') niet altijd zo gunstig, omdat het kinderen 
'more anxious' (r. 53) kan maken. 

® Er is op de open plek dus een positieve lading nodig en die ontbreekt bij (A) beschikbaar, 

(B) te vermijden of (D) schadelijk. 

10 A1aximumscore 1 punt 

(alinea) 5. 
Toelichting: Furendi's argument is dat je kinderen geen angsten moet aanpraten. Dat 
geluid liet hij ook al horen in alinea 5, waar hij waarschuwt tegen ' ... encourage children 

to think in these terms' (r. 30-31). 
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Tekst 4 How to add 90 billionths of a second to your life 

11 A Alinea 1 kan je doen hopen dat je in een kelder langer zou leven. Het effect hiervan is in 
werkelijkheid volgens alinea 2 echter nagenoeg nihil. 

® Deze tegenstelling tussen hoop en realiteit komt niet uit de verf bij een keuze voor (B) 
inderdaad, (C) in plaatst daarvan, (D) bovendien of (E) zodoende. 

12 A Alinea 4 verduidelijkt de informatie die in alinea 3 wordt gegeven. Alinea 3 stipt 'one 
of the strangest consequences ofEinstein's theories ofrelativity' aan. In alinea 4 wordt 
duidelijk gemaakt dat het gaat over het feit dat klokken op grote hoogte sneller lopen dan 
op de grond. 

® Het is dus niet zo dat alinea 4 de informatie uit alinea 3 (B) in een historisch perspectief 

plaatst, (C) deze herhaalt, (D) het belang ervan benadrukt, of (E) deze samenvat. 

13 Jvfaximumscore 2 punten 
1) Onjuist. De resultaten van het onderzoek zijn zonder meer in overeenstemming met 

Einsteins voorspellingen (r. 1-5). Er wordt geen enkel verband met de ontwikkeling 
van onze gemiddelde levensverwachting gelegd. Er staat slechts dat wie in een kelder 
zijn levensjaren doorbrengt, slechts 90 miljardste deel van een seconde langer leeft. 
(r. 12-15). 

2) Onjuist. Dit staat nergens. Er wordt in r. 30-31 enkel zijdelings verwezen naar een 
horloge dat voorloopt, omdat het kapot is. 

3) Onjuist. Over ouderdomskwaaltjes wordt helemaal niet gesproken. In r. 44-46 staat 
slechts dat mensen op de bovenste verdieping 'age more quickly', maar een goede 
lezer weet inmiddels dat het gaat om een fractie van een seconde. 

4) Juist. Zie r. 48-50. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Tekst 5 Feeling lucky? 

14 A In geluk (hebben) geloven is een manier waarop mensen de realiteit inte1preteren. Een 
dag met veel prettige gebeurtenissen bestempelen we bijvoorbeeld als een 'lucky day' 
(r. 12) en we kunnen ook een 'unlucky day' hebben. 

® Van geluk (hebben) wordt nergens gezegd dat (B) het mensen helpt de risico s die ze 

nemen te rechtvaardigen (r. 6: 'feeling lucky didn't come into it'), (C) het een onderwe1p 

is dat wetenschappers niet uitgebreid hebben bestudeerd, of (D) sommige mensen er meer 

op vertrouwen dan ze zouden moeten. 

15 A Uitspraak 1 is juist: mensen die geloven dat ze geluk hebben, zijn bereid hun voordeel te 

doen met wat hun kant uit komt. Immers, ' ... they are more willing to take advantage of 
opportun iti es' (r. 19). 
Uitspraak 2 is onjuist: mensen die geloven dat ze fortuinlijk zijn, hebben echt niet meer 

invloed op wat er daadwerkelijk gebeurt. Aitken zegt hiervan dat de gedachte dat dit wél 
zo zou zijn 'a much harder belief to justify' (r. 15-16) is, en lijkt niet te geloven dat 'luck 
influences external events' (r. 14). 
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16 Ji.1aximumscore 1 punt 

'l balanced' (alinea 2). 

Toelichting: In de bedoelde zin (r. 6-8) vertelt de schrijfster dat ze een afweging maakte 
met haar gezonde verstand (dus 'head'). Zij waagde zich in een straat die 'unexpectedly 
isolated' (r. 7-8) was (= een minpunt). Maar het was pas vroeg in de avond en er was 'street 
lightning' (r. 7) (=twee pluspunten). Toch koos ze verkeerd, want haar tas werd geroofd. 

17 B Geloven in geluk helpt mensen om negatieve ervaringen (zoals 'being involved . . .  natural 
disaster' in r. 26-27) het hoofd te bieden (r. 27: 'help people feel more optimistic'). 

® Nergens in de laatste alinea staat dat in geluk geloven (A) mensen de kracht geeft iets 
gevaarlijks te doen, (C) mensen ervan weerhoudt zich onverantwoordelijk te gedragen, 

of (D) mensen stimuleert geld aan gokken uit te geven. 

18 D De opmerking is speels van toon, omdat de schrijfster heus wel weet dat de dag waarop je 
een lot koopt geen rol speelt . Maar in geluk geloven 'can help people feel more optimistic' 
(r. 27), en dat is natuurlijk mooi meegenomen zal ze denken. 

® Er is geen aanleiding om de toon van deze zin te typeren als (A) geërgerd, (B) teleur

gesteld of (C) zakelijk. 

Tekst 6 Tetris, trauma and the brain 

19 C Uit de eerste alinea wordt duidelijk dat mensen die aan traumatische ervaringen lijden 
misschien ooit een succesvolle behandeling kunnen ondergaan. Zie r. 6-7: 'some are . . .  
(PTSD)'. Die behandeling zou bestaan uit het uitwissen van de 'painful memories' (r. 2). 

® Er wordt niet gezegd dat PTSS patiënten (A) een nieuwe start kunnen maken na een 

professionele hersenspoeling, (B) een beter geheugen hebben dan degenen die geen 
PTSS hebben, of (D) neurologisch onderzoek zouden moeten ondergaan het onderzoek 
waarover in r. 3-5 gesproken wordt, gaat over geheugenvorming in het algemeen. 

20 D Holmes probeerde de impact, die een traumatische enJCtring kan hebben, te verminderen. 

In haar experiment werd met behulp van het spel Tetris de opslag in het geheugen van 
pijnlijke herinneringen verstoord, waardoor 'the impact of recalled trauma' (r. 13) 
opzienbarend werd verminderd. 

® Uit niets blijkt dat Holmes (A) een spel onf\vie1p voor slachtoffers van verkeersongelukken 
- het spel bestond al - en het waren PTSS-patiënten die zij wilde helpen, en geen verkeers
slachtoffers, (B) wilde vaststellen hoeveel schade een traumatische gebeurtenis kan 

veroorzaken, of (C) de tijd�panne waarin herinneringen worden gevormd, vergrootte 

- deze bleef 'six hours' (r. 14)-, want daarop had ze geen invloed. 

21 D Uitspraak 1 is onjuist, aangezien nergens wordt gezegd dat Tetris je vermogen om belang
rijke zaken te onthouden, zal vergroten. Er staat overigens wél dat het spelen van Tetris 
tijdens de opslagfase in het geheugen de intensiteit van pijnlijke herinneringen vermindert 
(r. 25-27). Uitspraak 2 is onjuist, omdat nergens staat dat Tetris werd onflvikkeld met als 

doel processen op te starten die de hersenen voor de gek houden. Tetris is een spel dat al 
bestond- zie 20A! - en dat een beroep doet op hersenfuncties die ook zijn betrokken bij 
de opslag van herinneringen in het geheugen (r. 22-25). 

291 2013-11 



22 C Het wordt in alinea 4 duidelijk dat Dr. Sacktor vanuit een andere invalshoek kijkt naar 

hetfimctioneren van de hersenen dan D1: Ho/mes. De eerstgenoemde kijkt immers naar 

'the bio-chemica! processes involved' (r. 29) bij de opslag van herinneringen, terwijl de 

laatstgenoemde zich bezig houdt met de vraag 'which areas of the brain are involved in 

laying down memory'(r. 28). 

® Uit niets valt af te leiden dat Dr. Sacktor (A) vraagtekens zet bij het onderzoek van D1: 

Ho/mes, (B) ervan overtuigd is dat uitgebreide dierenproeven nodig zijn om betrouwbare 

gegevens te krijgen - er staat enkel dat hij met ratten heeft gewerkt-, of dat hij (D) denkt 

dat mensen helpen hun pijnlijke herinneringen te boven te komen, levenslange medicatie 

noodzakelijk maakt. Bij ratten was een eenmalige toediening van Zip juist voldoende om 

ervoor te zorgen dat 'memories never come back' (r. 37-38). 

23 C Alinea 5 plaatst de experimenten die in alinea 3 en 4 worden genoemd in een breder 

perspectief Verwijzend naar het onderzoek uit alinea 3 en 4, verruimt de schrijver de 

discussie met het stellen en beantwoorden van de vraag ' . . .  what does it 

mean for our identity and humanity? (r. 40-41 ). 

® Het is dus niet zo dat in alinea 5 met betrekking tot deze experimenten (A) uitgelegd 
wordt waarom ze uitgevoerd werden, (B) verdere details worden gegeven, of (D) het 

belang ervan wordt afgezwakt. 

24 Maximu111score 2 punten 
Het opwindende vooruitzicht (r. 39: 'an exciting prospect') heeft betrekking op het in 

r. 36 genoemde 'controlling unwanted or intrusive memories'. De vraag is hier dus welke 

van de genoemde personen enthousiast zijn over de mogelijkheid invloed te kunnen 

uitoefenen op traumatische herinneringen. 

1) Wel. Dr. Holmes' onderzoek ligt in lijn met het hierboven genoemde streven. Zie 

vraag 2. 
2) Wel. Dr. Sacktors onderzoek richt zich op het hierboven genoemde streven (r. 38: 

'true erasing'). 

3) Wel. Sandberg 'feels nobody . . .  like PTSD' (r. 44-46) en is dus een voorstander van 

interventie in het getraumatiseerde menselijk geheugen. 
4) Niet. Grayling heeft ernstige bedenkingen bij het verwijderen van herinneringen: 'on 

the whole . . .  we've had' (r. 48-50). 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Tekst 7 Mail call 

25 Maximumscore 2 punten 
1) Onjuist. Dat balie111edetverkers naar klanten toe onvriendelijk en niet behulpzaam 

zouden zijn, strookt niet met r. 7-9: ' . . .  pleased to give ... open'. 

2) Juist. Dat Britse postkantoren veel tijdrovende diensten verlenen die niets met 

postale zaken te maken hebben, blijkt uit r. 10-12. De schrijver vindt het prettig dat 

Amerikaanse postkantoren 'deal only with postal matters' (r. 9). 

3) Onjuist. De schrijver zegt nergens dat postkantoren in Amerika een te groot deel van 
hun budget aan promotionele activiteiten besteden. 'Customer Appreciation Day' 

(r. 17-18) noemt hij juist een 'wonderful custom' (r. 19). 
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4) Onjuist. De Amerikaanse posterijen zijn een overheidsinstelling (r. 24: 'government 

bureaucracy') en dus niet een op commerciële basis geleide ondememing. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

26 A1aximwnscore 2 punten 

Er is sprake van ironie als de spreker of schrijver iets anders bedoelt dan wat hij letterlijk 

zegt. De strekking wijkt dus af van de letterlijke betekenis, en het effect is spottend. 

1) Niet. Dat de schrijver het postkantoor 'attractive' (r. 3) vindt, moet letterlijk worden 

genomen. Het behoort immers tot een van de lokale 'pleasures' (r. 1) en is 'agreeable' 

(r. 3). En bovendien ruikt het er lekker (r. 4-6). Van spot is dus geen sprake. 

2) Niet. De schrijver heeft geen spottende bijbedoelingen als hij zegt dat het personeel 

efficiënt en hulpvaardig is. Die gunstige beoordeling past prima in de lofzang op dit 

type postkantoor. 
3) Wel. Hier gaat het over Britse postkantoren. De schrijver laat tussen de regels door 

duidelijk blijken dat hij zich nogal kan ergeren aan de lange wachttijden (r. 12: 'all

day event') en het geklets en getreuzel van de klanten. 

4) Wel. Letterlijk wordt hier gezegd dat de baliemedewerkers hoogopgeleide en toe

gewijde personen zijn die de hele dag fouten in hun werk zitten te maken. Voor de 

goede lezer is het duidelijk dat hij met dat contrast en met die enorme overdrijving de 

spot met hen drijft. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Tekst 8 T he banier to black actors 

27 C De zwarte acteurs die voor de rollen worden gekozen moeten passen binnen het kader van 

de stedelijke en rauwe "black' plays' (r. 6). 

® Het zou vreemd zijn als werd gezocht naar zwarte acteurs die dit concept zouden moeten 

(A) veranderen of (B) negeren, of (D) zich hiertegen verzetten moeten. 

28 E In r. 18 verwijst 'this situation' naar de nadelige situatie waarin Oost-Aziatische acteurs 

zich bevinden. Want 'East Asian actors are still largely invisible on stage and screen' (r. 14). 

Er wordt hen slechts een 'narrow repertoire' (r. 16) aan rollen geboden, waardoor hun 

carrièrekansen 'limited' (r. 17) zijn. 

® Na de open plek suggereert de briefschrijver hoe we deze nadelige situatie kunnen verhelpen, 

en dus niet hoe we deze kunnen (A) accepteren, (B) uitbuiten, (C) handhaven, of (D) 

bevorderen. 

29 A Uitspraak 1, Ook vandaag de dag nog zijn belangrijke theaterproducenten overwegend 

blank, is juist: zie r. 4-6. 

Uitspraak 2, Zwarte en Aziatische acteurs moeten vaak concurreren om dezelfde rollen, is 

uit de lucht gegrepen. Deze twee groepen acteurs worden nergens in één adem genoemd. 

Tekst 9 'King of the apes' swings again 

30 Maximumscore 1 punt 

Nee 
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31 Maximumscore 1 punt 

'How pop' (r. 10). Of: 'it is' (r. 11). 

Toelichting: Een dergelijke verklaring moet dicht in de buurt van de uitspraak staan 

die verklaard moet worden en inhoudelijk daarop aansluiten. Beide zijn het geval. Het 

interessegebied van het museum is onder andere de Afrikaanse cultuur, en het fenomeen 

Tarzan laat zien hoe er in de eerste helft van de twintigste eeuw vanuit de populaire 

Westerse cultuur werd gekeken naar Afrika. 

32 B Er staat dat de Tarzanverfilming uit 1932 scènes bevat die niet door de daarna ingevoerde 

censuur zouden zijn gekomen. Die filmcensuur was de manier waarop Hollywood de 

erotiek op het scherm (r. 22: 'screen eroticism') stevig aanpakte, en er dus niet (A) 

beroemd door werd, (C) de regels erop versoepelde, of deze juist (D) begon te promoten. 

33 Afaximumscore 1 punt 

'And also' (r. 28). 
Toelichting: Het verbindingswoord 'also' (r. 29) geeft aan dat er hierop nog een ander 

onderdeel van 'the success of Tarzan' (r. 27) volgt, dan de eerder genoemde 'sensuality' 

van r. 25-28. En dat is dus het krachtige en prikkelende beeld van Afrika dat de film 

projecteerde. 

34 A1aximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

zijn verhouding tot (zwarte) Afrikanen. 

Of: hoe hij met Afrikanen / donkere mensen omging. 

Toelichting: Er zijn mensen die enige 'queasiness' (r. 36) aan de dag leggen ten aanzien 

van Tarzans 'relationship to black Africans' (r. 35). Deze overgevoeligheid is enkel 

gebaseerd op de verfilmingen, want in de boeken zijn er behalve kwaadwillende zwarte 

mensen ook 'bad white guys' (r. 39) waarmee Tarzan het aan de stok krijgt. 

35 A Zoals zo vaak heeft de titel met 'swings again' een woordspeling in zich. Tarzan slingert 

zich aan lianen door het bos, maar is, mede dankzij de tentoonstelling, nog helemaal 'in'. 

En dat strookt met deze quote(= uitspraak). 

De quotes (B), (C) en (D) sluiten niet aan bij de nog altijd ongekende populariteit en 

invloed van dit personage. 

Tekst 10 Please speak with your mouth full 

36 A De schrijfster vindt het schandelijk dat mensen beledigende advertenties (discriminerend 

ten aanzien van geslacht, ras of leeftijd) accepteren (r. 3-5), terwijl ze klagen over 

onsmakelijke, maar onschuldige advertenties (zoals in r. 5-6 advertenties waarin met volle 

mond wordt gepraat). 

® Het is niet zo dat de schrijfster het schandalig vindt dat mensen (B) niet in staat zijn om 

onderscheid te maken tussen humoristische en serieuze reclames, (C) het feit negeren 
dat praten onder het eten duidelijke veel voordelen heeft, of (D) zich wenden tot de ASA 

wanneer een product hen niet bevalt. 
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37 Maxi111u111score 2 punten 
3 + d, Goed omgaan met je tijd. 

Toelichting: In deze passage zijn 'hours' (r. 14) en 'time' (r. 16) goede aanwijzingen. 

Door tegelijk te praten en te eten wordt veel tijd bespaard. 
4 + b, Matige porties. 

Toelichting: De porties die je binnen krijgt, bevatten meer lucht (r. 21 ), waardoor je 

minder eet en zult afvallen (r. 19). 

5 + a, Karaktervol. 

Toelichting: Je disgenoten zullen je een 'memorabele figuur' vinden wanneer de voedings

waren die je al pratend rondspuwt, in hun oog belanden. 

Punten: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of minder goed: 0 punten. 

Tekst 1 1  People wash their hands more when they're watched 

38 A De hoofdgedachte van alinea 1 is dat de recente bevindingen voor wat betreft het handen
wasgedrag overeenstemt met wat vooraf al algemeen werd verondersteld. Er is immers 

sprake van 'Science-Confinns- the-Obvious wisdom' (r. 2-3). 

® Het is dus niet zo dat de onderzoeksresultaten (B) als een verrassing komen voor veel 

gedragswetenschappers, (C) hebben aangetoond dat er geen verschil is tussen mannen 

en vrouwen - dat is er volgens r. 3-4 wél -, of dat deze resultaten (D) de noodzaak om een 

Wereldwijde Handenwasdag te organiseren, onderstrepen. 

39 B De schrijfster wijst op het feit dat 95 procent van de ondervraagden zegt de handen te 

wassen na toiletbezoek en vervolgens op het feit dat een veel lager percentage dit ook 

daadwerkelijk doet. Hiermee toont ze de inconsistentie aan tussen woorden en daden. 

® De functie van het noemen van deze percentages is dus niet om (A) verbazing uit te 

drukken over de onderzoeksmethodiek (al ze is wél onder de indruk van het aantal 

onderzochte wc-bezoekers, 200.000!), (C) lezers te stimuleren informatie in te winnen 

over het onderwerp, of (D) te benadrukken dat er meningsverschil bestaat over de 

conclusies van de onderzoekers. 

40 Maximumscore 1 punt 

'Yep, public' (of: 'public shame') (r. 23) 

Toelichting: De gevoelens van schaamte tegenover degenen die in de buurt zijn, 

'increased the wash rate across both genders' (r. 22). 

41 D Het argument van deze commentator is dat ons immuunsysteem verzwakt naarmate we 

onze handen vaker wassen: 'It seems to me . . .  and parasites' (r. 39-42). 

De overige personen zeggen niet dat het wel wat minder kan. 

A) Laura Allen, de schrijfster, is voor méér wassen: 'take hygiene . . .  greater good' 

(r. 29-30). 

B) Robert Aunger laat zich er niet direct over uit, maar gaf wel leiding aan het 

onderzoek om de beste slagzin te vinden om het handenwassen te stimuleren. 

Hij was de 'study lead' (r. 26). 

CID) STAUFF en ROBERT zeggen niets over handenwassen. 

E) CUT EY97 wijst erop dat in plaats van zeep ook een desinfectie- of ontsmettings

middel ( 'sanitizer' of 'disinfectant') gebruikt kan worden. 
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