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Appendix 

 

A. Materials Experiment 1 

 

Index: a = implicit, b = daardoor, c = dus, d = dus + SoC-phrase 

 
(1) a. De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het vermeerderen van het aantal 

huurwoningen in Nederland. Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer variatie in 

het soort huis dat aangeboden wordt. Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen in 
waarde. Huiseigenaren zullen in bijna alle gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. Huren 

is een beter idee dan een huis kopen. 

 
b. De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het vermeerderen van het aantal 

huurwoningen in Nederland. Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer variatie in 

het soort huis dat aangeboden wordt. Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen in 

waarde. Daardoor zullen huiseigenaren in bijna alle gevallen slechter af zijn dan mensen die 
huren. Huren is een beter idee dan een huis kopen. 

 

c. De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het vermeerderen van het aantal 
huurwoningen in Nederland. Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer variatie in 

het soort huis dat aangeboden wordt. Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen in 

waarde. Dus zullen huiseigenaren in bijna alle gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. 
Huren is een beter idee dan een huis kopen.  

 

d. De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het vermeerderen van het aantal 

huurwoningen in Nederland.  Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer variatie 
in het soort huis dat aangeboden wordt. Ik ben er van overtuigd dat koopwoningen de komende 

jaren verder gaan dalen in waarde. Dus zullen huiseigenaren in bijna alle gevallen slechter af 

zijn dan mensen die huren. Huren is een beter idee dan een huis kopen. 
 

(2) a. Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om zich te beschermen. Het is 

echter de vraag of dergelijke diëten helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen 
of een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van kanker. Diëtisten kunnen nog 

geen adviezen geven over de effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft 

uitgewezen dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin.  

 
b. Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om zich te beschermen. Het is 

echter de vraag of dergelijke diëten helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen 

of een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van kanker. Daardoor kunnen 
diëtisten nog geen adviezen geven over de effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek 

heeft uitgewezen dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin.  

 

c. Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om zich te beschermen. Het is 
echter de vraag of dergelijke diëten helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen 

of een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van kanker. Dus kunnen diëtisten 

nog geen adviezen geven over de effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft 
uitgewezen dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin.  

 

d. Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om zich te beschermen. Het is 
echter de vraag of  dergelijke diëten helpen. Naar mijn mening heeft onderzoek nog niet 

duidelijk kunnen uitwijzen of een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van 

kanker. Dus kunnen diëtisten nog geen adviezen geven over de effecten van voedsel op kanker. 

Totdat onderzoek heeft uitgewezen dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten 
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geen zin. 

 

(3) a. Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het land 
heeft een verbod op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. Spaarlampen 

verbruiken aanzienlijk minder energie dan gloeilampen. Australische huishoudens hebben nu 

minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod op gloeilampen is een goede stap 
om de CO2 uitstoot te verminderen. 

 

b. Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het land 

heeft een verbod op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. Spaarlampen 
verbruiken aanzienlijk minder energie dan gloeilampen. Daardoor hebben Australische 

huishoudens nu minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod op gloeilampen is 

een goede stap om de CO2 uitstoot te verminderen. 
 

c. Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het land 

heeft een verbod op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. Spaarlampen 
verbruiken aanzienlijk minder energie dan gloeilampen. Dus hebben Australische huishoudens 

nu minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod op gloeilampen is een goede 

stap om de CO2 uitstoot te verminderen. 

 
d. Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het land 

heeft een verbod op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. Ik weet dat 

spaarlampen aanzienlijk minder energie verbruiken dan gloeilampen. Dus hebben Australische 
huishoudens nu minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod op gloeilampen is 

een goede stap om de CO2 uitstoot te verminderen. 

 

(4) a. Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter heeft afgelopen nacht de kust 
van Indonesië wakker geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten van Singapore. 

De beving vond plaats diep in de oceaanbodem. Er bestaat een grote kans op vloedgolven die de 

kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen onder water zorgen vaak voor hoge 
vloedgolven. 

 

b. Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter heeft afgelopen nacht de 
kust van Indonesië wakker geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten van 

Singapore. De beving vond plaats diep in de oceaanbodem. Daardoor bestaat er een grote kans 

op vloedgolven die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen onder water 

zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 
 

c. Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter heeft afgelopen nacht de kust 

van Indonesië wakker geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten van Singapore. 
De beving vond plaats diep in de oceaanbodem. Dus bestaat er een grote kans op vloedgolven 

die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen onder water zorgen vaak voor 

hoge vloedgolven.  
 

d. Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter heeft afgelopen nacht de 

kust van Indonesië wakker geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten van 

Singapore. Ik heb gelezen dat de beving plaatsvond diep in de oceaanbodem. Dus bestaat er een 
grote kans op vloedgolven die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen onder 

water zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 

 
(5) a. De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal mensen met overgewicht 

obesitas volksziekte nummer één in Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt 

deze stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse bevolking kampt nu met 

overgewicht. Ze hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een 
ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 
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b. De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal mensen met overgewicht 

obesitas volksziekte nummer één in Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt 
deze stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse bevolking kampt nu met 

overgewicht. Daardoor hebben ze een grotere kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt 

een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 
 

c. De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal mensen met overgewicht 

obesitas volksziekte nummer één in Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt 

deze stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse bevolking kampt nu met 
overgewicht. Dus hebben ze een grotere kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een 

ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

 
d. De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal mensen met overgewicht 

obesitas volksziekte nummer één in Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt 

deze stijging alleen maar toe. Ik heb gehoord dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking 
nu kampt met overgewicht. Dus hebben ze een grotere kans op hart- en vaatziekten. vergewicht 

vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

 

(6) a. Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van bemiddelaar tussen de westerse wereld 
en de islamitische wereld. De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in moeilijke 

kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa en de islamitische wereld. Het land is van groot 

belang voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese Unie een grote dienst 
bewijzen door toe te treden. 

 

b. Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van bemiddelaar tussen de westerse wereld 

en de islamitische wereld. De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in moeilijke 
kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa en de islamitische wereld. Daardoor is het land 

van groot belang voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese Unie een grote 

dienst bewijzen door toe te treden. 
 

c. Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van bemiddelaar tussen de westerse wereld 

en de islamitische wereld. De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in moeilijke 
kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa en de islamitische wereld. Dus is het land van 

groot belang voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese Unie een grote dienst 

bewijzen door toe te treden. 

 
d. Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van bemiddelaar tussen de westerse wereld 

en de islamitische wereld. De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in moeilijke 

kwesties. Naar mijn mening slaat Turkije een brug tussen Europa en de islamitische wereld. Dus 
is het land van groot belang voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese Unie 

een grote dienst bewijzen door toe te treden. 

 
(7) a. Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen die pleiten voor de invoering 

van de sociale dienstplicht. Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen dan 

in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats gaan werken. Er zal een eind komen aan het 

grote personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering van de sociale dienstplicht is een 
goed idee. 

 

b. Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen die pleiten voor de invoering 
van de sociale dienstplicht. Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen dan 

in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats gaan werken. Daardoor zal er een eind komen 

aan het grote personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering van de sociale 

dienstplicht is een goed idee. 
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c. Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen die pleiten voor de invoering 

van de sociale dienstplicht. Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen dan 

in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats gaan werken. Dus zal er een eind komen aan het 
grote personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering van de sociale dienstplicht is een 

goed idee. 

 
d. Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen die pleiten voor de invoering 

van de sociale dienstplicht. Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Ik heb gehoord dat 

jongeren dan in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats zullen gaan werken. Dus zal er een 

eind komen aan het grote personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering van de 
sociale dienstplicht is een goed idee. 

 

(8) a. In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege 
blikjes. Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor blikjes ingevoerd. De hoeveelheid 

zwerfvuil in Frankrijk is afgenomen. België doet er goed aan om het statiegeldsysteem in te 

voeren in de strijd tegen het afval. 
 

b. In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege 

blikjes. Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor blikjes ingevoerd. Daardoor is de 

hoeveelheid zwerfvuil in Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 
statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

 

c. In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege 
blikjes. Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor blikjes ingevoerd. Dus is de 

hoeveelheid zwerfvuil in Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 

statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

 
d. In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege 

blikjes. Ik weet dat Frankrijk recent een statiegeldsysteem voor blikjes heeft ingevoerd. Dus is 

de hoeveelheid zwerfvuil in Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 
statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

 

(9) a. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor het ongeboren kind. Artsen 
adviseren zwangere vrouwen met een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Veel 

werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof gaan. Werkende vrouwen hebben 

een grotere kans op het krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen makkelijker 

maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 
 

b. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor het ongeboren kind. Artsen 

adviseren zwangere vrouwen met een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Veel 
werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof gaan. Daardoor hebben werkende 

vrouwen een grotere kans op het krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 
 

c. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor het ongeboren kind. Artsen 

adviseren zwangere vrouwen met een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Veel 

werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof gaan. Dus hebben werkende 
vrouwen een grotere kans op het krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan.  

 
d. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor het ongeboren kind. Artsen 

adviseren zwangere vrouwen met een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Naar mijn 

idee laten veel werkgevers nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof  gaan. Dus hebben 

werkende vrouwen een grotere kans op het krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het 
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vrouwen makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 

 

(10) a. De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de toekomst van onze musea. Musea 
krijgen namelijk steeds minder bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 

toegankelijk te maken. Musea zullen minder geld te besteden hebben aan hun collectie. 

Wanneer musea gratis toegankelijk gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties achteruit 
gaan. 

 

b. De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de toekomst van onze musea. Musea 

krijgen namelijk steeds minder bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 
toegankelijk te maken. Daardoor zullen musea minder geld te besteden hebben aan hun 

collectie. Wanneer musea gratis toegankelijk gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties 

achteruit gaan. 
 

c. De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de toekomst van onze musea. Musea 

krijgen namelijk steeds minder bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 
toegankelijk te maken. Dus zullen musea minder geld te besteden hebben aan hun collectie. 

Wanneer musea gratis toegankelijk gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties achteruit 

gaan. 

 
d. De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de toekomst van onze musea. Musea 

krijgen namelijk steeds minder bezoekers binnen. Volgens mij ligt er nu een ingrijpend plan om 

musea gratis toegankelijk te maken. Dus zullen musea minder geld te besteden hebben aan hun 
collectie. Wanneer musea gratis toegankelijk gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties 

achteruit gaan. 

 

(11) a. Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. Uit onderzoek is gebleken 
dat mobiel bellen in het openbaar vervoer een grote bron van ergernis is. Sinds kort is het 

juridisch gezien mogelijk om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te leggen. De 

Nederlandse Spoorwegen zijn nu in staat om bellen in de trein te verbieden. Reizigers in het 
openbaar vervoer mogen niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende medepassagiers. 

 

b. Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. Uit onderzoek is gebleken 
dat mobiel bellen in het openbaar vervoer een grote bron van ergernis is. Sinds kort is het 

juridisch gezien mogelijk om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te leggen. 

Daardoor zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat om bellen in de trein te verbieden. 

Reizigers in het openbaar vervoer mogen niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende 
medepassagiers. 

 

c. Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. Uit onderzoek is gebleken 
dat mobiel bellen in het openbaar vervoer een grote bron van ergernis is. Sinds kort is het  

juridisch gezien mogelijk om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te leggen. Dus 

zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat om bellen in de trein te verbieden. Reizigers in het 
openbaar vervoer mogen niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende medepassagiers. 

 

d. Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. Uit onderzoek is gebleken 

dat mobiel bellen in het openbaar vervoer een grote bron van ergernis is. Ik weet dat het sinds 
kort juridisch gezien mogelijk is om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te 

leggen. Dus zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat om bellen in de trein te verbieden. 

Reizigers in het openbaar vervoer mogen niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende 
medepassagiers. 

 

(12) a. Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds meer te vervagen. Behalve 

moeders lopen tegenwoordig ook vaders met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen 
vaders de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof op te nemen. Werkende vaders zijn 
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volgend jaar in de gelegenheid om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 

geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 
b. Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds meer te vervagen. Behalve 

moeders lopen tegenwoordig ook vaders met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen 

vaders de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof op te nemen. Daardoor zijn werkende 
vaders volgend jaar in de gelegenheid om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 

geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 

c. Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds meer te vervagen. Behalve 
moeders lopen tegenwoordig ook vaders met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen 

vaders de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof op te nemen. Dus zijn werkende 

vaders volgend jaar in de gelegenheid om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 
geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 

d. Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds gelezen meer te vervagen. 
Behalve moeders lopen tegenwoordig ook vaders met een kinderwagen door de stad. Ik heb 

gelezen dat vanaf 2011 vaders de mogelijkheid zullen krijgen een maand geboorteverlof op te 

nemen. Dus zijn werkende vaders volgend jaar in de gelegenheid om meer tijd te besteden aan 

hun kind. Invoering van het geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling.  
 

(13) a. In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te stellen. Het aantal tasjesroven 

is de afgelopen maand namelijk meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen jongeren 
zich alleen onder begeleiding van hun ouders op straat mogen vertonen. Jongeren krijgen 

aanzienlijk minder mogelijkheden om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren worden 

door de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun sociale contacten. 

 
b. In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te stellen. Het aantal tasjesroven 

is de afgelopen maand namelijk meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen jongeren 

zich alleen onder begeleiding van hun ouders op straat mogen vertonen. Daardoor krijgen 
jongeren aanzienlijk minder mogelijkheden om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren 

worden door de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun sociale contacten. 

 
c. In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te stellen. Het aantal tasjesroven is 

de afgelopen maand namelijk meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen jongeren zich 

alleen onder begeleiding van hun ouders op straat mogen vertonen. Dus krijgen jongeren 

aanzienlijk minder mogelijkheden om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren worden 
door de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun sociale contacten. 

 

d. In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te stellen. Het aantal tasjesroven 
is de afgelopen maand namelijk meer dan verdubbeld. Ik weet dat jongeren zich na tien uur 's 

avonds alleen onder begeleiding van hun ouders op straat zullen mogen vertonen. Dus krijgen 

jongeren aanzienlijk minder mogelijkheden om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren 
worden door de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun sociale contacten. 

 

(14) a. Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om pedofielen geen creditkaart te 

verstrekken. Zo kunnen pedofielen niet meer online voor kinderporno betalen met hun 
creditkaart. Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen van bekende pedofielen. Het 

risico ontstaat dat die lijst in verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy van 

pedofielen op deze manier te schenden. 
 

b. Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om pedofielen geen creditkaart te 

verstrekken. Zo kunnen pedofielen niet meer online voor kinderporno betalen met hun 

creditkaart. Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen van bekende pedofielen. 
Daardoor ontstaat het risico dat die lijst in verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy 
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van pedofielen op deze manier te schenden. 

 

c. Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om pedofielen geen creditkaart te 
verstrekken. Zo kunnen pedofielen niet meer online voor kinderporno betalen met hun 

creditkaart. Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen van bekende pedofielen. Dus 

ontstaat het risico dat die lijst in verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy van 
pedofielen op deze manier te schenden. 

 

d. Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om pedofielen geen creditkaart te 

verstrekken. Zo kunnen pedofielen niet meer online voor kinderporno betalen met hun 
creditkaart. Volgens mij krijgen alle Belgische banken een lijst met namen van bekende 

pedofielen. Dus ontstaat het risico dat die lijst in verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de 

privacy van pedofielen op deze manier te schenden. 
 

(15) a. Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste tijd enkele belangrijke 

documenten op USB-sticks laten rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in 
handen gekomen van RTL Nieuws. Het ministerie is nu van plan USB-sticks te verbieden. De 

kans wordt kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke informatie ergens laten liggen. Het is een 

goed idee dat het ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige informatie te 

beschermen. 
 

b. Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste tijd enkele belangrijke 

documenten op USB-sticks laten rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in 
handen gekomen van RTL Nieuws. Het ministerie is nu van plan USB-sticks te verbieden. 

Daardoor wordt de kans kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke informatie ergens laten liggen. 

Het is een goed idee dat het ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige 

informatie te beschermen. 
 

c. Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste tijd enkele belangrijke 

documenten op USB-sticks laten rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in 
handen gekomen van RTL Nieuws. Het ministerie is nu van plan USB-sticks te verbieden. Dus 

wordt de kans kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke informatie ergens laten liggen. Het is een 

goed idee dat het ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige informatie te 
beschermen. 

 

d. Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste tijd enkele belangrijke 

documenten op USB-sticks laten rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in 
handen gekomen van RTL Nieuws. Ik heb gehoord dat het ministerie nu van plan is USB-sticks 

te verbieden. Dus wordt de kans kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke informatie ergens laten 

liggen. Het is een goed idee dat het ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige 
informatie te beschermen. 

 

(16) a. De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in Nederland. De tuinders hebben 
in die periode een grote financiële tegenvaller moeten verwerken. De overheid had een 

sproeiverbod voor tuinders ingesteld om het oppervlaktewater op peil te houden. De oogsten 

zijn voor een groot deel mislukt. De volgende keer zou de overheid geen sproeiverbod voor 

tuinders meer mogen instellen. 
 

b. De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in Nederland. De tuinders hebben 

in die periode een grote financiële tegenvaller moeten verwerken. De overheid had een 
sproeiverbod voor tuinders ingesteld om het oppervlaktewater op peil te houden. Daardoor zijn 

de oogsten voor een groot deel mislukt. De volgende keer zou de overheid geen sproeiverbod 

voor tuinders meer mogen instellen. 

 
c. De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in Nederland. De tuinders hebben 
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in die periode een grote financiële tegenvaller moeten verwerken. De overheid had een 

sproeiverbod voor tuinders ingesteld om het oppervlaktewater op peil te houden. Dus zijn de 

oogsten voor een groot deel mislukt. De volgende keer zou de overheid geen sproeiverbod voor 
tuinders meer mogen instellen. 

 

d. De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in Nederland. De tuinders hebben 
in die periode een grote financiële tegenvaller moeten verwerken. Ik weet dat de overheid een 

sproeiverbod voor tuinders had ingesteld om het oppervlaktewater op peil te houden. Dus zijn 

de oogsten voor een groot deel mislukt. De volgendekeer zou de overheid geen sproeiverbod 

voor tuinders meer mogen instellen. 
 

(17) a. Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor  de Nederlandse ziekenhuizen. 

Ondanks het contract dat de ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd miljoen 
meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel verlaagt de regering het 

toegeschreven budget met dertig miljoen euro. Ziekenhuizen kunnen volgend jaar veel minder 

geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een goede manier om ziekenhuizen 
efficiënter te laten werken. 

 

b. Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor de Nederlandse ziekenhuizen. 

Ondanks het contract dat de ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd miljoen 
meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel verlaagt de regering het 

toegeschreven budget met dertig miljoen euro. Daardoor kunnen ziekenhuizen volgend jaar veel 

minder geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een goede manier om 
ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

c. Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor de Nederlandse ziekenhuizen. 

Ondanks het contract dat de ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd miljoen 
meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel verlaagt de regering het 

toegeschreven budget met dertig miljoen euro. Dus kunnen ziekenhuizen volgend jaar veel 

minder geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een goede manier om 
ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

d. Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor de Nederlandse ziekenhuizen. 
Ondanks het contract dat de ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd miljoen 

meer uitgegeven dan was afgesproken. Ik weet dat de regering als strafmaatregel het 

toegeschreven budget verlaagd met dertig miljoen euro. Dus kunnen ziekenhuizen volgend jaar 

veel minder geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een goede manier om 
ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

(18) a. Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In Alkmaar zijn bijvoorbeeld 
zalen en lokalen naar de bedrijven vernoemd. Er zijn meerdere sponsoren die wat van de 

hogescholen eisen in ruil voor geld. Het gevaar bestaat dat hogescholen de inhoud van hun 

lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid van hogescholen zorgt ervoor dat 
de objectiviteit van onderwijs in gevaar komt. 

 

b. Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In Alkmaar zijn bijvoorbeeld 

zalen en lokalen naar de bedrijven vernoemd. Er zijn meerdere sponsoren die wat van de 
hogescholen eisen in ruil voor geld. Daardoor bestaat het gevaar dat hogescholen de inhoud van 

hun lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid van hogescholen zorgt ervoor 

dat de objectiviteit van onderwijs in gevaar komt. 
 

c. Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In Alkmaar zijn bijvoorbeeld 

zalen en lokalen naar de bedrijven vernoemd. Er zijn meerdere sponsoren die wat van de 

hogescholen eisen in ruil voor geld. Dus bestaat het gevaar dat hogescholen de inhoud van hun 
lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid van hogescholen zorgt ervoor dat 
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de objectiviteit van onderwijs in gevaar komt. 

 

d. Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In Alkmaar zijn bijvoorbeeld 
zalen en lokalen naar de bedrijven vernoemd. Ik ben er van overtuigd dat er meerdere sponsoren 

zijn die wat van de hogescholen eisen in ruil voor geld. Dus bestaat het gevaar dat hogescholen 

de inhoud van hun lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid van 
hogescholen zorgt ervoor dat de objectiviteit van onderwijs in gevaar komt. 

 

(19) a. De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter beschikking stellen aan 

schoolkantines. Op deze manier willen ze de strijd aangaan met vetzucht onder kinderen. Op 
school kunnen leerlingen dan gratis fruit eten. Ieder kind heeft de mogelijkheid voor een 

gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis fruit is een goed idee om kinderen aan te zetten 

tot een gezonder eetpatroon. 
 

b. De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter beschikking stellen aan 

schoolkantines. Op deze manier willen ze de strijd aangaan met vetzucht onder kinderen. Op 
school kunnen leerlingen dan gratis fruit eten. Daardoor heeft ieder kind de mogelijkheid voor 

een gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis fruit is een goed idee om kinderen aan te 

zetten tot een gezonder eetpatroon. 

 
c. De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter beschikking stellen aan 

schoolkantines. Op deze manier willen ze de strijd aangaan met vetzucht onder kinderen. Op 

school kunnen leerlingen dan gratis fruit eten. Dus heeft ieder kind de mogelijkheid voor een 
gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis fruit is een goed idee om kinderen aan te zetten 

tot een gezonder eetpatroon. 

 

d. De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter beschikking stellen aan 
schoolkantines. Op deze manier willen ze de strijd  aangaan met vetzucht onder kinderen. 

Volgens mij kunnen leerlingen dan op school gratis fruit eten. Dus heeft ieder kind de 

mogelijkheid voor een gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis fruit is een goed idee 
om kinderen aan te zetten tot een gezonder eetpatroon. 

 

(20) a. De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt ouderen niet aan te spreken. Sommige 
presentatoren van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen er steeds vaker 

voor om presentatoren met wat meer ervaring een contract aan te bieden. Meer ouderen zullen 

naar deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat presentatoren van vroeger weer op de 

buis te zien zijn. 
 

b. De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt ouderen niet aan te spreken. Sommige 

presentatoren van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen er steeds vaker 
voor om presentatoren met wat meer ervaring een contract aan te bieden. Daardoor zullen meer 

ouderen naar deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat presentatoren van vroeger 

weer op de buis te zien zijn. 
 

c. De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt ouderen niet aan te spreken. Sommige 

presentatoren van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen er steeds vaker 

voor om presentatoren met wat meer ervaring een contract aan te bieden. Dus zullen meer 
ouderen naar deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat presentatoren van vroeger 

weer op de buis te zien zijn. 

 
d. De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt ouderen niet aan te spreken. Sommige 

presentatoren van vroeger willen nu hun comeback maken. Naar mijn idee kiezen producenten 

er steeds vaker voor om presentatoren met wat meer ervaring een contract aan te bieden. Dus 

zullen meer ouderen naar deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat presentatoren van 
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vroeger weer op de buis te zien zijn. 

 

(21) a. De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt 

met de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte van de uitkering. De 

gezondheidsraad heeft de regeling afgekeurd. Het kabinet is genoodzaakt om met een nieuw 
voorstel te komen. De gang van zaken rondom de regeling laat zien dat het kabinet niet in staat 

is om goede regelingen te ontwerpen. 

 

b. De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt 

met de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte van de uitkering. De 

gezondheidsraad heeft de regeling afgekeurd. Daardoor is het kabinet genoodzaakt om met een 
nieuw voorstel te komen. De gang van zaken rondom de regeling laat zien dat het kabinet niet in 

staat is om goede regelingen te ontwerpen. 

 
c. De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde nieuwe 

arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt 

met de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte van de uitkering. De 

gezondheidsraad heeft de regeling afgekeurd. Dus is het kabinet genoodzaakt om met een nieuw 
voorstel te komen. De gang van zaken rondom de regeling laat zien dat het kabinet niet in staat 

is om goede regelingen te ontwerpen. 

 
d. De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde nieuwe 

arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt 

met de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte van de uitkering. Ik heb gehoord 

dat de gezondheidsraad de regeling heeft afgekeurd. Dus is het kabinet genoodzaakt om met een 
nieuw voorstel te komen. De gang van zaken rondom de regeling laat zien dat het kabinet niet in 

staat is om goede regelingen te ontwerpen. 

 
(22) a. Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en vijfenzeventig jaar. In Nederland 

wordt sinds een aantal jaren preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de vijftig jaar. Borstkanker wordt bij jonge 
vrouwen vaak in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al op jonge leeftijd uit 

te nodigen voor preventief onderzoek naar borstkanker. 

 

b. Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en vijfenzeventig jaar. In Nederland 
wordt sinds een aantal jaren preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de vijftig jaar. Daardoor wordt 

borstkanker bij jonge vrouwen vaak in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al 
op jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar borstkanker. 

 

c. Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en vijfenzeventig jaar. In Nederland 
wordt sinds een aantal jaren preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de vijftig jaar. Dus wordt borstkanker bij 

jonge vrouwen vaak in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al op jonge 

leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar borstkanker. 
 

d. Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en vijfenzeventig jaar. In Nederland 

wordt sinds een aantal jaren preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Ik weet dat 
preventief onderzoek nauwelijks plaatsvindt bij vrouwen onder de vijftig jaar. Dus wordt 

borstkanker bij jonge vrouwen vaak in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al 

op jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar borstkanker. 
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(23) a. De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen strenger te straffen en een 

heropvoeding te geven. Zij zouden na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien op de legerbasis. De criminelen 
worden gedwongen hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge criminelen een 

heropvoeding te geven in het leger. 

 
b. De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen strenger te straffen en een 

heropvoeding te geven. Zij zouden na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien op de legerbasis. Daardoor 

worden de criminelen gedwongen hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge 
criminelen een heropvoeding te geven in het leger. 

 

c. De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen strenger te straffen en een 
heropvoeding te geven. Zij zouden na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien op de legerbasis. Dus worden de 

criminelen gedwongen hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge criminelen 
een heropvoeding te geven in het leger. 

 

d. De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen strenger te straffen en een 

heropvoeding te geven. Zij zouden na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Ik heb gehoord 
dat het leger de jonge delinquenten zal heropvoeden door hen te laten meedraaien op de 

legerbasis. Dus worden de criminelen gedwongen hun leefwijze aan te passen. Het is een goed 

idee om jonge criminelen een heropvoeding te geven in het leger. 
 

(24) a. Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter spanwijdte en een gewicht van vier 

ton volledig door een 3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek kan 

deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. De zelfstandige 3D-robot produceert 
vliegtuigen volledig automatisch. Er worden bij de bouw van de vliegtuigen geen menselijke 

fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt de meest veilige vliegtuigen. 

 
b. Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter spanwijdte en een gewicht van vier 

ton volledig door een 3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek kan 

deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. De zelfstandige 3D-robot produceert 
vliegtuigen volledig automatisch. Daardoor worden er bij de bouw van de vliegtuigen geen 

menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt de meest veilige vliegtuigen. 

 

c. Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter spanwijdte en een gewicht van vier 
ton volledig door een 3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek kan 

deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. De zelfstandige 3D-robot produceert 

vliegtuigen volledig automatisch. Dus worden er bij de bouw van de vliegtuigen geen 
menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt de meest veilige vliegtuigen. 

 

d. Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter spanwijdte en een gewicht van vier 
ton volledig door een 3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek kan 

deze  robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. Volgens mij produceert de 

zelfstandige 3D-robot vliegtuigen volledig automatisch. Dus worden er bij de bouw van de 

vliegtuigen geen menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt de meest veilige 
vliegtuigen. 

 

(25) a. Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als huisdier te hebben. Wereldwijd 
vinden honderden baasjes per jaar echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels verboden. In Europa is het aantal 

reptielenhouders dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om ook in 

Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet toe te staan. 
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b. Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als huisdier te hebben. Wereldwijd 

vinden honderden baasjes per jaar echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels verboden. Daardoor is in Europa 
het aantal reptielenhouders dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om ook 

in Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet toe te staan. 

 
c. Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als huisdier te hebben. Wereldwijd 

vinden honderden baasjes per jaar echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels verboden. Dus is in Europa het 

aantal reptielenhouders dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om ook in 
Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet toe te staan. 

 

d. Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als huisdier te hebben. Wereldwijd 
vinden honderden baasjes per jaar echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. 

Volgens mij hebben veel Europese landen het houden van gifslangen inmiddels verboden. Dus 

is in Europa het aantal reptielenhouders dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed 
idee om ook in Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet toe te staan. 

 

(26) a. Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege 

belastingontduiking. Critici zeggen dat Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn 
topprestaties op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het Nederlandse 

rechtssysteem. Het is onmogelijk om mensen die topprestaties leveren anders te berechten dan 

anderen. Het is goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 
 

b. Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege 

belastingontduiking. Critici zeggen dat Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn 

topprestaties op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het Nederlandse 
rechtssysteem. Daardoor is het onmogelijk om mensen die topprestaties leveren anders te 

berechten dan anderen. Het is goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

 
c. Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege 

belastingontduiking. Critici zeggen dat Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn 

topprestaties op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het Nederlandse 
rechtssysteem. Dus is het onmogelijk om mensen die topprestaties leveren anders te berechten 

dan anderen. Het is goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

 

d. Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege 
belastingontduiking. Critici zeggen dat Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn 

topprestaties op voetbalgebied. Naar mijn mening vormt het gelijkheidsbeginsel de basis van het 

Nederlandse rechtssysteem. Dus is het onmogelijk om mensen die topprestaties leveren anders 
te berechten dan anderen. Het is goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is 

gemaakt. 

 
(27) a. Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets voor het basisonderwijs invoeren. 

Momenteel doet 70% van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf september 

gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte eindtoets. De minister zal dan een beter 

overzicht krijgen van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets is een goed 
middel om de kwaliteit van het basisonderwijs te meten. 

 

b. Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets voor het basisonderwijs invoeren. 
Momenteel doet 70% van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf september 

gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte eindtoets. Daardoor zal de minister een beter 

overzicht krijgen van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets is een goed 

middel om de kwaliteit van het basisonderwijs te meten. 
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c. Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets voor het basisonderwijs invoeren. 

Momenteel doet 70% van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf september 

gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte eindtoets. Dus zal de minister een beter 
overzicht krijgen van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets is een goed 

middel om de kwaliteit van het basisonderwijs te meten. 

 
d. Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets voor het basisonderwijs invoeren. 

Momenteel doet 70% van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Ik heb gehoord dat 

vanaf september alle basisscholen gaan meedoen aan de verplichte eindtoets. Dus zal de 

minister een beter overzicht krijgen van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte 
eindtoets is een goed middel om de kwaliteit van het basisonderwijs te meten. 

 

(28) a. Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken een onderschat gevaar voor de 
gezondheid vormt. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, maar ook om 

het televisiekijken zelf. Veel ouders staan toe dat hun kinderen te vaak naar de televisie kijken. 

Die kinderen hebben een groter risico op diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en 
bijziendheid. Ouders die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun ouderlijke 

verantwoordelijkheden. 

 

b. Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken een onderschat gevaar voor de 
gezondheid vormt. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, maar ook om 

het televisiekijken zelf. Veel ouders staan toe dat hun kinderen te vaak naar de televisie kijken. 

Daardoor hebben die kinderen een groter risico op diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en 
bijziendheid. Ouders die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun ouderlijke 

verantwoordelijkheden. 

 

c. Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken een onderschat gevaar voor de 
gezondheid vormt. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, maar ook om 

het televisiekijken zelf. Veel ouders staan toe dat hun kinderen te vaak naar de televisie kijken. 

Dus hebben die kinderen een groter risico op diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en 
bijziendheid. Ouders die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun ouderlijke 

verantwoordelijkheden. 

 
d. Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken een onderschat gevaar voor de 

gezondheid vormt. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, maar ook om 

het televisiekijken zelf. Ik ben van mening dat veel ouders toestaan dat hun kinderen te vaak 

naar de televisie kijken. Dus hebben die kinderen een groter risico op diabetes, slaapproblemen, 
zwaarlijvigheid en bijziendheid. Ouders die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich 

aan hun ouderlijke verantwoordelijkheden. 

 
(29) a. Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen voor stamcelonderzoek. 

Om meer eitjes te produceren krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen vanwege de risico's hun eicellen 
voor 250 pond aan onderzoekers verkopen. Meer eicellen worden aangeboden door arme 

vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme vrouwen te verleiden tot het 

verkopen van hun eicellen. 

 
b. Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen voor stamcelonderzoek. 

Om meer eitjes te produceren krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen vanwege de risico's hun eicellen 
voor 250 pond aan onderzoekers verkopen. Daardoor worden meer eicellen aangeboden door 

arme vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme vrouwen te verleiden tot het 

verkopen van hun eicellen. 

 
c. Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen voor stamcelonderzoek. 
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Om meer eitjes te produceren krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen vanwege de risico's hun eicellen 

voor 250 pond aan onderzoekers verkopen. Dus worden meer eicellen aangeboden door arme 
vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme vrouwen te verleiden tot het 

verkopen van hun eicellen. 

 
d. Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen voor stamcelonderzoek. 

Om meer eitjes te produceren krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

verlammingen kunnen veroorzaken. Ik geloof dat vrouwen sinds kort vanwege de risico's hun 

eicellen voor 250 pond aan onderzoekers mogen verkopen. Dus worden meer eicellen 
aangeboden door arme vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme vrouwen te 

verleiden tot het verkopen van hun eicellen. 

 
(30) a. Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is 

het voedselprobleem in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten van biobrandstoffen 

worden op vruchtbare aarde verbouwd. Er is wereldwijd minder vruchtbare grond beschikbaar 
om voedsel op te verbouwen. Het gebruik van biobrandstoffen zorgt voor nog meer honger in de 

wereld. 

 

b. Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is 
het voedselprobleem in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten van biobrandstoffen 

worden op vruchtbare aarde verbouwd. Daardoor is er wereldwijd minder vruchtbare grond 

beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik van biobrandstoffen zorgt voor nog meer 
honger in de wereld. 

 

c. Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is 

het voedselprobleem in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten van biobrandstoffen 
worden op vruchtbare aarde verbouwd. Dus is er wereldwijd minder vruchtbare grond 

beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik van biobrandstoffen zorgt voor nog meer 

honger in de wereld. 
 

d. Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is 

het voedselprobleem in de wereld nog niet opgelost. Ik ben van mening dat de basisingrediënten 
van biobrandstoffen op vruchtbare aarde worden  verbouwd. Dus is er wereldwijd minder 

vruchtbare grond beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik van biobrandstoffen 

zorgt voor nog meer honger in de wereld. 

 
(31) a. Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun begeleider te ontsnappen. Vanaf 

volgend jaar krijgen tbs'ers die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet automatisch in de 

hurkstand als de tbs'er te ver weg is van zijn begeleider. Het wordt moeilijker voor tbs'ers om er 
tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering van een knieslot voor tbs'ers is een goed idee. 

 

b. Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun begeleider te ontsnappen. Vanaf 
volgend jaar krijgen tbs'ers die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet automatisch in de 

hurkstand als de tbs'er te ver weg is van zijn begeleider. Daardoor wordt het moeilijker voor 

tbs'ers om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering van een knieslot voor tbs'ers is een 

goed idee. 
 

c. Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun begeleider te ontsnappen. Vanaf 

volgend jaar krijgen tbs'ers die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet automatisch in de 
hurkstand als de tbs'er te ver weg is van zijn begeleider. Dus wordt het moeilijker voor tbs'ers 

om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering van een knieslot voor tbs'ers is een goed 

idee. 

 
d. Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun begeleider te ontsnappen. Vanaf 
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volgend jaar krijgen tbs'ers die op verlof gaan een knieslot. Ik heb gehoord dat het slot 

automatisch in de hurkstand schiet als de tbs'er te ver weg is van zijn begeleider. Dus wordt het 

moeilijker voor tbs'ers om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering van een knieslot voor 
tbs'ers is een goed idee. 

 

(32) a. Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild voor navigatiesystemen. 
Ook particuliere autobezitters lijken niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel 

bestuurders vertrouwen volledig op de stem uit de computer. Ze letten bij het bepalen van hun 

route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is verstandiger om naast een 

navigatiesysteem ook je eigen verstand te gebruiken. 
 

b. Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild voor navigatiesystemen. 

Ook particuliere autobezitters lijken niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel 
bestuurders vertrouwen volledig op de stem uit de computer. Daardoor letten ze bij het bepalen 

van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is verstandiger om naast een 

navigatiesysteem ook je eigen verstand te gebruiken. 
 

c. Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild voor navigatiesystemen. 

Ook particuliere autobezitters lijken niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel 

bestuurders vertrouwen volledig op de stem uit de computer. Dus letten ze bij het bepalen van 
hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is verstandiger om naast een 

navigatiesysteem ook je eigen verstand te gebruiken. 

 
d. Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild voor navigatiesystemen. 

Ook particuliere autobezitters lijken niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Ik weet 

dat veel bestuurders volledig vertrouwen op de stem uit de computer. Dus letten ze bij het 

bepalen van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is verstandiger om naast een 
navigatiesysteem ook je eigen verstand te gebruiken. 
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B. Materials Experiment 2 and 3 

 

Index: a = subjective context, b = neutral context 

 
(1) a. Ruud stond op de bus te wachten. Het was ook altijd wat met die rotbussen! O wat baalde hij. 

Dat ding was al tien minuten te laat. Daardoor/Dus ging hij zijn aansluiting missen. Dit was de 

laatste keer dat hij met het openbaar vervoer ging. 
b. Ruud stond op de bus te wachten. Hij ging niet graag met het openbaar vervoer. De bus was 

tien minuten te laat. Daardoor/Dus ging hij zijn aansluiting missen. Hij belde zijn moeder om te 

zeggen dat hij later kwam. 
 

(2) a. Jan moest naar zijn werk. Tjonge, wat had hij er de pest in. Dit was zijn vrije dag! Waarom 

moest zijn baas zo nodig vandaag die bespreking plannen? En ja hoor, op de snelweg stond hij 

ook nog eens in de file. Daardoor/Dus kwam hij te laat. Shit, dat kon er ook nog wel bij.  
b. Jan moest naar zijn werk. Hij had een bespreking met zijn baas. Op de snelweg stond hij in de 

file. Daardoor/Dus kwam hij te laat. Zijn baas was niet blij met hem. 

 
(3) a. Lydia keek door het raam naar buiten. Zou het vandaag mooi weer worden? Ze had echt geen 

zin om een jas mee te slepen. Gelukkig, het zonnetje scheen heerlijk. Daardoor/Dus was het veel 

te warm voor een jas. Misschien kon ze vanavond zelfs wel lekker barbecueën. 
b. Lydia keek door het raam naar buiten. Ze trok geen jas aan. De zon scheen. Daardoor/Dus 

was het veel te warm voor een jas. Ze pakte haar tas en liep de deur uit.  

 

(4) a. Kees strompelde de kroeg uit. Wat voelde hij zich ellendig! Het was maar goed dat hij even 
lekker tegen die lantaarnpaal kon leunen. Zijn hoofd bonkte en wat was zijn maag allemaal aan 

het doen? Verdomme, hij had blijkbaar toch te veel gedronken. Daardoor/Dus kon hij niet meer 

zelf rijden. Dan maar met de taxi naar huis. 
b. Kees strompelde de kroeg uit. Hij leunde tegen een lantaarnpaal. Hij had te veel gedronken. 

Daardoor/Dus kon hij niet meer zelf rijden. De taxi zette hem netjes voor zijn deur af. 

 
(5) a. Ellen kwam aan bij het hotel. O wat was ze stom geweest! Waarom had ze niet gewoon, zoals 

altijd, vooraf een kamer gereserveerd? Dat prachtige hotel was nu helemaal volgeboekt. 

Daardoor/Dus kon ze geen kamer meer krijgen. Nu moest ze genoegen nemen met het vieze 

motel om de hoek. 
b. Ellen kwam aan bij het hotel. Ze had van te voren een kamer moeten reserveren. Het hotel 

was volgeboekt. Daardoor/Dus kon ze geen kamer meer krijgen. Ze moest op zoek naar een 

ander hotel. 
 

(6) a. Richard liep het restaurant binnen. Wat had hij een honger! En wat een geluk: de biefstuk was 

hier ook nog eens lekker goedkoop. Daardoor/Dus kon hij het wel betalen. Ja, een mals 

biefstukje, dat ging er wel in. 
b. Richard liep het restaurant binnen. Hij had honger. Biefstuk was hier goedkoop. 

Daardoor/Dus kon hij het wel betalen. Na de maaltijd ging hij naar huis. 

 
(7) a. Tom startte zijn auto. Maar wat was dat? Het leek wel of de auto niet naar links wilde. Hij 

voelde de banden gewoon wegslippen. Shit, het wegdek was spiegelglad. Daardoor/Dus had hij 

geen grip op de weg. Dat werd heel voorzichtig rijden.  
b. Tom startte zijn auto. De auto ging niet naar links en zijn banden slipten weg. Het wegdek 

was spiegelglad. Daardoor/Dus had hij geen grip op de weg. Het winterweer maakte de wegen 

onbegaanbaar. 

 
(8) a. Ruben reed naar de elektronica zaak. Asjemenou! Die vorm, die kleur, dat beeld, dat was het 

helemaal! Daar stond de televisie van zijn dromen. En wat een geluk: de winkel hield een 

geweldige kortingsactie. Daardoor/Dus was hij veel goedkoper uit dan normaal. Dat moest 
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voorbestemd zijn! 

b. Ruben reed naar de elektronica zaak. Hij ging een nieuwe televisie aanschaffen. De winkel 

hield een kortingsactie. Daardoor/Dus was hij veel goedkoper uit dan normaal. De LCD-
televisies waren sterk afgeprijsd.  

 

(9) a. Anna was op weg naar een vriend in Amsterdam. Wat had ze hem al lang niet meer gezien! 
Ze kon niet wachten tot ze er was. Ze kon verdorie niet de snelste route nemen. Die rotweg was 

nog steeds afgesloten. Daardoor/Dus moest ze omrijden. Dat ging haar weer tien minuten extra 

kosten. 

b. Anna was op weg naar een vriend in Amsterdam. Ze kon niet de snelste route nemen. De weg 
was afgesloten. Daardoor/Dus moest ze omrijden. De omleiding leidde haar via Hilversum naar 

Amsterdam. 

 
(10) a. Lisa fietste naar de supermarkt. Tjonge, wat ging dat zwaar! Dat ding was niet vooruit te 

krijgen! Dat was toch niet normaal? Ze kon beter even afstappen. Wat zag ze daar nou 

glinsteren in haar achterband? O nee, ze was blijkbaar door glas heen gereden. Daardoor/Dus 
was de band lek gegaan. Dat werd lopen naar de supermarkt! 

b. Lisa fietste naar de supermarkt. Het fietsen ging moeizaam. Ze stapte af en keek naar haar 

achterband. Er glinsterde iets. Ze was door glas heen gereden. Daardoor/Dus was de band lek 

gegaan. Ze zette de fiets neer en ging lopend verder naar de supermarkt. 
 

(11) a. Kim kwam aan op het feest. Wat was het druk zeg! Zoveel mensen had ze nog nooit in een 

café bij elkaar gezien. Nu maar hopen dat ze haar vrienden kon vinden. Gelukkig, daar waren 
ze. Maar wat zeiden ze nou tegen haar? Shit, de muziek stond ongelofelijk hard. Daardoor/Dus 

kon ze hen niet verstaan. Ach ja, gewoon knikken en lachen, zo belangrijk zou het wel niet 

geweest zijn. 

b. Kim kwam aan op het feest. Het was druk in het café. Er waren veel mensen. Haar vrienden 
waren er ook. De muziek stond hard. Daardoor/Dus kon ze hen niet verstaan. Na afloop suisden 

haar oren. 

 
(12) a. Sanne lag te zonnen op het strand. Ja ja, dit was het betere leven. Heerlijk om zo even van het 

mooie weer te genieten. Maar waarom begon haar huid zo strak aan te voelen? O wat stom! Ze 

was vergeten zich in te smeren. Daardoor/Dus was ze verbrand. Au, dat zou haar leren om in de 
zon in slaap te vallen. 

b. Sanne lag te zonnen op het strand. Haar huid trok strak. Ze was vergeten zich in te smeren. 

Daardoor/Dus was ze verbrand. Voorzichtig trok ze haar kleren aan en ging ze naar huis. 

 
(13) a. Sven stapte in zijn auto. Waarom had hij nou afgesproken om op zondagochtend in alle 

vroegte te gaan fitnessen! En waarom startte die rotauto niet? O nee, hij had de lampen van de 

auto de hele nacht aan laten staan. Daardoor/Dus was de accu leeg. Hij had toch gewoon in bed 
moeten blijven liggen. 

b. Sven stapte in zijn auto. Hij had afgesproken om die zondagochtend te gaan fitnessen. Hij 

had de lampen van de auto de hele nacht aan laten staan. Daardoor/Dus was de accu leeg. Hij 
belde de wegenwacht voor hulp. 

 

(14) a. Bas speelde een tenniswedstrijd. Wat ging het lekker! Zo goed had hij in geen tijden 

gespeeld! Al dat trainen deze zomer was niet voor niets geweest. Ja ja, hij was veel beter in 
vorm dan zijn tegenstander. Daardoor/Dus ging hij de wedstrijd winnen. Als hij dit kon 

vasthouden dan kon hij zelfs de finale halen! 

b. Bas speelde een tenniswedstrijd. Hij had gedurende de zomer hard getraind. Hij was beter in 
vorm dan zijn tegenstander. Daardoor/Dus ging hij de wedstrijd winnen. Na de wedstrijd 

bedankte hij zijn tegenspeler en liep hij de baan af. 

 

(15) a. Tamara kwam thuis van haar werk in het ziekenhuis. Wat was ze gesloopt zeg! Nooit meer 
zou ze een dubbele dienst draaien. Even snel in bad en dan gauw naar bed. O nee, haar 
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huisgenoot was net in bad geweest. Daardoor/Dus was er geen warm water meer. Dat kon er 

ook nog wel bij! 

b. Tamara kwam thuis van haar werk in het ziekenhuis. Ze had een dubbele dienst gedraaid. Ze 
liep naar de badkamer om in bad te gaan. Haar huisgenoot was net in bad geweest. 

Daardoor/Dus was er geen warm water meer. Ze liep haar slaapkamer in en dook in bed. 

 
(16) a. Alexander rende naar de keuken. Wat kon hij maken in 10 minuten? Zijn broer zou hem zo 

op komen halen en hij moest toch echt nog wat eten voordat ze gingen. Gelukkig, het fornuis 

was net nog gebruikt. Daardoor/Dus was de plaat nog warm. Dat scheelde weer tijd. 

b. Alexander rende naar de keuken. Zijn broer stond over 10 minuten voor de deur om hem op 
te halen en hij moest nog eten. Het fornuis was net nog gebruikt. Daardoor/Dus was de plaat 

nog warm. Hij zette er een koekenpan op en bakte een omelet.  

 
(17) a. Iris liet het bad vollopen. Hoorde ze nou de deurbel? Maar even naar beneden om te kijken. 

Potverdorie, het was zo’n verschrikkelijke verkoper en deze liet zich nog niet afpoeieren ook! 

Hè hè, het duurde wel tien minuten, maar hij was weg. Nu kon ze eindelijk van haar bad 
genieten. Maar wat was dat? De hele badkamer stond blank! O nee, ze had de kraan aan laten 

staan. Daardoor/Dus was het bad overstroomd. Gauw die kraan uitzetten en dan dweilen 

geblazen. 

b. Iris liet het bad vollopen. Ze hoorde de deurbel. Ze liep naar beneden om te kijken. Voor de 
deur stond een verkoper. Hij liet zich niet afpoeieren en vertelde zijn hele verhaal. Na 10 

minuten ging hij weg en kon ze weer naar boven. De hele badkamer stond blank. Ze had de 

kraan aan laten staan. Daardoor/Dus was het bad overstroomd. Snel zette ze de kraan uit. 
 

(18) a. Renate maakte een wandeling door het bos. Wat was het warm! Ze had nog zo gehoopt dat 

het hier koeler zou zijn, maar nee hoor. Waarom stonden er trouwens overal brandweerwagens? 

O natuurlijk, het had de hele maand al niet geregend. Daardoor/Dus konden er makkelijk 
bosbranden ontstaan. Hopelijk was er niemand zo dom om nu een kampvuurtje aan te steken. 

b. Renate maakte een wandeling door het bos. Het was warm en in het bos was het niet veel 

koeler. Er stonden overal brandweerwagens. Het had de hele maand niet geregend. 
Daardoor/Dus konden er makkelijk bosbranden ontstaan. Vorige week was er nog 2 hectare bos 

in vlammen opgegaan. 

 
(19) a. Freek zat bij de tandarts. Waarom had hij nou zo lang gewacht met een afspraak maken? Nu 

moest er geboord worden! O hij kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. Gelukkig, de verdoving 

begon te werken. Daardoor/Dus voelde hij niets meer. De volgende keer zou hij het niet meer zo 

ver laten komen! 
b. Freek zat bij de tandarts. Hij had lang gewacht met het maken van een afspraak. Er moest 

geboord worden. De verdoving begon te werken. Daardoor/Dus voelde hij niets meer. Pas toen 

hij weer thuis was raakte de verdoving uitgewerkt. 
 

(20) a. Vera stond af te rekenen bij de kassa. Waarom had ze nou geen boodschappentas 

meegenomen? Die plastic tasjes bij de kassa zagen er wel heel onbetrouwbaar uit. Ja hoor, dat 
dacht ze al: haar boodschappen waren veel te zwaar. Daardoor/Dus scheurden de tasjes. Ze had 

geen idee hoe ze al die spullen nu thuis moest krijgen. 

b. Vera stond af te rekenen bij de kassa. Ze was vergeten om een boodschappentas mee te 

nemen. De plastic tasjes bij de kassa zagen er onbetrouwbaar uit. Haar boodschappen waren te 
zwaar. Daardoor/Dus scheurden de tasjes. Alle spullen rolden over de grond. 

 

(21) a. Chantal stond de kozijnen te lakken. Wat was dit een rotklus zeg! En dan moesten ze straks 
nog een keer. Gelukkig, het was lekker warm buiten. Daardoor/Dus droogde alles heel snel. 

Misschien kon ze over twee uurtjes de volgende laag al doen en dan was ze toch nog vandaag 

klaar. 

b. Chantal stond de kozijnen te lakken. Het was een vervelende klus en er moesten twee lagen 
lak aangebracht worden. Het was warm buiten. Daardoor/Dus droogde alles heel snel. Na twee 
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uur kon de tweede laag er overheen.  

 

(22) a. Karolien rende naar de bushalte. Waarom moest het nou weer regenen? Had het nog niet 
genoeg geregend deze week? Ja hoor, nu stapte ze ook nog in een plas. O gadver, er zat een gat 

in haar schoen. Daardoor/Dus werd haar sok nat. Lekker dan, nu was ze letterlijk van top tot 

teen doorweekt! 
b. Karolien rende naar de bushalte. Zoals de hele week regende het nu ook weer. Ze stapte in 

een plas. Er zat een gat in haar schoen. Daardoor/Dus werd haar sok nat. De bus kwam 

aanrijden en ze stapte in. 

 
(23) a. Thomas moest zijn tentamen herkansen. Als hij het nu niet ging halen dan wist hij het ook 

niet meer. Zo hard had hij nog nooit voor iets geleerd! Wauw, hij snapte alle vragen direct. 

Daardoor/Dus was hij zo klaar. Wat een eitje! Die voldoende was binnen! 
b. Thomas moest zijn tentamen herkansen. Hij had hard geleerd voor de herkansing. Hij snapte 

alle vragen direct. Daardoor/Dus was hij zo klaar. Na 40 minuten leverde hij zijn antwoorden in 

en kon hij naar huis. 
 

(24) a. Johan liep zijn hotelkamer in. Waarom was het hier zo bloedheet? Het leek wel een sauna! 

Ging met dit knopje de airconditioning aan? Ja gelukkig, de ventilator boven zijn hoofd begon 

te werken. Daardoor/Dus werd het snel kouder in de kamer. Wat een verademing! Zonder zo’n 
airco was het echt niet te harden!  

b. Johan liep zijn hotelkamer in. Het was warm binnen. Hij zocht het knopje voor de 

airconditioning. De ventilator boven zijn hoofd begon te werken. Daardoor/Dus werd het snel 
kouder in de kamer. Na een half uur was het koud genoeg en zette hij de airconditioning uit. 

 

(25) a. Laura liep het fitnesscentrum binnen. Wat had ze zin om nog even lekker te sporten! Dat had 

ze echt even nodig na zo’n stressvolle dag op het werk. O nee hè, alle toestellen waren bezet. 
Daardoor/Dus kon ze niet gelijk starten. Balen, nou maar hopen dat er iemand bijna klaar was. 

b. Laura liep het fitnesscentrum binnen. Het was een stressvolle dag op het werk geweest en ze 

ging nog even sporten. Alle toestellen waren bezet. Daardoor/Dus kon ze niet gelijk starten. Na 
15 minuten wachten kwam er een loopband vrij en kon ze aan de slag. 

 

(26) a. Erik zette zijn net gekochte kast in elkaar. Wat een rothandleiding! Moest dit plankje nu hier 
of onderaan? En waar was het andere plankje? Nee hè, dat laatste plankje ontbrak. 

Daardoor/Dus kon hij de kast niet afmaken. Lekker dan, nou moest hij weer terug naar de 

winkel. 

b. Erik zette zijn net gekochte kast in elkaar. De handleiding was onduidelijk. Hij zocht naar de 
juiste planken. Het laatste plankje ontbrak. Daardoor/Dus kon hij de kast niet afmaken. Hij 

stapte in zijn auto en reed terug naar de winkel. 

 
(27) a. Tim was op kantoor aan het werk. Yes! Alleen nog even printen en dan was het klaar! Maar 

wat was dat? Er kwam niets uit het apparaat! O nee, er was weer zo’n verschrikkelijke 

netwerkstoring. Daardoor/Dus werkten de printers niet. Hopelijk konden die sukkels van de ICT 
het deze keer wel snel oplossen! 

b. Tim was op kantoor aan het werk. Hij was bijna klaar; hij moest alleen zijn werk nog 

uitprinten. Er kwam niets uit het apparaat. Er was een netwerkstoring. Daardoor/Dus werkten de 

printers niet. Hij zette zijn werk op zijn USB-stick zodat hij het thuis kon afdrukken. 
 

(28) a. Thijs trof voorbereidingen voor zijn feest. Poeh, wat een klus zeg! Het voelde alsof hij wel 

honderd ballonnen had opgeblazen. Maar alle versieringen hingen nu eindelijk! Huh, hoorde hij 
iets vallen? Ja hoor, dat rotplakband was natuurlijk veel te zwak. Daardoor/Dus waren de 

slingers naar beneden komen zetten. Hij had het kunnen weten! Dan maar met tape. 

b. Thijs trof voorbereidingen voor zijn feest. Hij had ballonnen opgeblazen en versieringen 

opgehangen. Het plakband was te zwak. Daardoor/Dus waren de slingers naar beneden komen 
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zetten. Hij pakte een trap en zette de slingers vast met tape. 

 

(29) a. Manon wilde de hond uitlaten. Waar was dat beest nou? Niet hier in de slaapkamer, niet in de 
woonkamer. Shit, één of andere idioot had de buitendeur open laten staan. Daardoor/Dus was de 

hond ontsnapt. Snel erachteraan, misschien was hij nog in de buurt.  

b. Manon wilde de hond uitlaten. Ze kon hem niet vinden. Hij was niet in de slaapkamer en niet 
in de huiskamer. Iemand had de buitendeur open laten staan. Daardoor/Dus was de hond 

ontsnapt. Ze rende de deur uit om hem te zoeken. 

 

(30) a. Ron zat in de auto. Wat ging het hier te keer zeg! Regen en windstoten, dat had de weerman 
toch niet zo voorspeld! Er waaiden zelfs hele bomen om. Daardoor/Dus werden sommige wegen 

afgesloten. Gelukkig, volgens de radio bleef zijn weg nog gewoon open.  

b. Ron zat in de auto. Hij had last van regen en windstoten. De weerman had dit weer niet 
voorspeld. Er waaiden bomen om. Daardoor/Dus werden sommige wegen afgesloten. 

Vooralsnog kon hij doorrijden. 

 
(31) a. Joost fietste naar de bakker. Jammie, het water liep hem al in de mond bij de gedachte aan 

zo’n lekker vers croissantje. Alleen nog het tunneltje onderdoor en dan was hij er. O wat stom, 

daar had hij even niet aangedacht! Het had de hele week keihard geregend. Daardoor/Dus stond 

de tunnel onder water. Dat water stond zo hoog, daar kwam hij met geen mogelijkheid 
doorheen!  

b. Joost fietste naar de bakker. Hij ging een croissant halen. Hij moest nog een tunneltje 

onderdoor en dan was hij bij de bakker. Het had de hele week hard geregend. Daardoor/Dus 
stond de tunnel onder water. Hij moest een andere weg nemen. 

 

(32) a. Nienke was aan het koken. Zou de kipfilet al klaar zijn? Even proeven. Bah, het leek wel een 

lap leer. Stom! Ze had het vlees veel te lang op het vuur laten staan. Daardoor/Dus was het taai 
geworden. Dit kon ze haar gasten echt niet voorzetten! 

b. Nienke was aan het koken. Ze proefde een stukje kipfilet om te kijken of het klaar was. Ze 

kreeg de kip niet weg. Ze had het vlees te lang op het vuur laten staan. Daardoor/Dus was het 
taai geworden. Ze pakte de pan van het vuur en gooide de kip in de vuilnisbak. 

 

(33) a. Robert speelde een voetbalwedstrijd. Wat was dat? Regende het nou? Het zou toch droog 
blijven vandaag? Ongelofelijk zeg, de regen kwam nu echt met bakken uit de lucht vallen. 

Daardoor/Dus veranderde het veld al snel in een modderpoel. De scheids zou nu zeker de 

wedstrijd staken.  

b. Robert speelde een voetbalwedstrijd. Het begon te regenen terwijl er droog weer was 
voorspeld. De regen kwam nu met bakken uit de lucht vallen. Daardoor/Dus veranderde het veld 

al snel in een modderpoel. De wedstrijd werd gestaakt. 

 
(34) a. Roos liep de keuken in. Zo, het hele huis was weer schoon. Die emmer met sopwater kon ze 

nu wel leeggooien. Huh, waarom bleef het water in de gootsteen staan? Ah nee hè, de afvoer zat 

verstopt. Daardoor/Dus liep het water niet weg. Gadver, nu moest ze dit ook nog doen vandaag. 
b. Roos liep de keuken in. Ze had alles schoongemaakt. Ze gooide de emmer met sopwater leeg. 

Het water bleef in de gootsteen staan. De afvoer zat verstopt. Daardoor/Dus liep het water niet 

weg. Ze pakte de ontstopper en ging aan de slag. 

 
(35) a. Luuk zat achter zijn computer. Waarom had hij nou geen internet? Net deed alles het nog! Hij 

was alleen maar iets gaan verzitten. O wat stom! Hij had de kabel per ongeluk uit de muur 

getrokken. Daardoor/Dus kon de computer geen verbinding maken. Wat een sukkel was hij 
toch. 

b. Luuk zat achter zijn computer. Het internet werkte niet meer. Hij was gaan verzitten. Hij had 

de kabel per ongeluk uit de muur getrokken. Daardoor/Dus kon de computer geen verbinding 

maken. Hij plugde de kabel weer in de muur en de verbinding was hersteld. 
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(36) a. Max kwam thuis van zijn werk. Wat had hij een dorst! Even lekker een glaasje melk drinken 

in de keuken. O nee! Hij had de melk vanochtend niet teruggezet in de koelkast. Daardoor/Dus 

was de melk bedorven. Dan maar een glaasje cola.  
b. Max kwam thuis van zijn werk. Hij had dorst en liep naar de keuken voor een glas melk. Hij 

had de melk vanochtend niet teruggezet in de koelkast. Daardoor/Dus was de melk bedorven. 

Hij gooide het pak in de kliko. 
 

(37) a. Eva pakte haar telefoon. Ze had het nummer van de pizzeria er toch instaan? Ja, daar was ie. 

Maar waarom deed die telefoon nou niks? O wat stom! Ze had helemaal geen beltegoed meer. 

Daardoor/Dus kon ze niet bellen. Verdikkie, nou moest ze er helemaal heen rijden. 
b. Eva pakte haar telefoon. Ze belde het nummer van de pizzeria. De telefoon deed niets. Ze had 

geen beltegoed meer. Daardoor/Dus kon ze niet bellen. Ze pakte haar laptop en bestelde de 

pizza online. 
 

(38) a. Sander maakte een tentamen. Poeh, hij was pas op de helft. Hoelang had hij nog? O nee, nog 

maar een half uur! En nou was ook nog eens zijn pen leeg. Daardoor/Dus kon hij niet verder 
werken. Wat moest hij doen? Gelukkig, de leraar had nog een pen over.  

b. Sander maakte een tentamen. Hij was op de helft. Hij had nog maar een half uur de tijd. Zijn 

pen was leeg. Daardoor/Dus kon hij niet verder werken. De leraar bracht hem een nieuwe pen. 

 
(39) a. Maaike reed met de auto op de provinciale weg. Waarom had ze de TomTom nou niet 

meegenomen. Nu was ze helemaal verdwaald. Moest ze deze afslag nou hebben? Wat stond er 

op dat bord? Shit, de letters waren veel te klein. Daardoor/Dus kon ze het niet lezen. Op hoop 
van zegen dan maar! 

b. Maaike reed met de auto op de provinciale weg. Ze had geen TomTom bij zich en twijfelde 

over welke afslag ze moest nemen. Ze keek op het bord langs de weg. De letters waren te klein. 

Daardoor/Dus kon ze het niet lezen. Ze reed door en nam de afslag erna. 

 
(40) a. Petra schrok wakker. O nee, het was al volop licht buiten! Hoe laat was het wel niet? Hoe had 

ze zich nou kunnen verslapen, ze had haar wekker toch gewoon gezet? Ongelofelijk, de stroom 

was uitgevallen. Daardoor/Dus was het alarm niet afgegaan. Tja, daar kon ze toch ook niets aan 

doen. Hopelijk was haar baas het met haar eens. 

b. Petra schrok wakker. Het was al volop licht buiten. Ze had zich verslapen terwijl ze wel haar 
wekker had gezet. De stroom was uitgevallen. Daardoor/Dus was het alarm niet afgegaan. Ze 

stapte uit bed en maakte zich klaar om te gaan werken. 
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C. Multiple choice cloze test Experiment 2 

 

Version 1, order 1 
 

Mei 2012 

 

Vragenlijst 

 
Instructie: 

Op de volgende volgende pagina’s staan korte teksten van ca. 5 zinnen. In deze teksten is steeds één 

woord weggelaten. Kies het woord dat volgens jou het beste in de tekst past. Als je je vergist bij het 

invullen, zet dan een kruis door het foute antwoord en kleur vervolgens het juiste bolletje. 

 
Voorbeeld: 

Peter was aan het schaatsten op de sloot voor zijn huis. Wat was dit prachtig! Jammer dat het 

morgen al weer ging dooien. Verrek, wat gebeurde er nu? Hij zakte ineens door het ijs! 

Gelukkig, de sloot was helemaal niet diep. [........] kon hij er makkelijk uitkomen. Wat had hij het 

koud gekregen, hij moest nu snel naar huis voordat hij ziek werd. 

 

0     Zo 

0     Daardoor 

0     Nu 

0     Dus 
 

Beantwoord de vragen in een redelijk snel tempo. Denk dus niet te lang na over je antwoord. 

Het gaat om de eerste indruk. Omdat het om je persoonlijke mening gaat,  

kan je antwoord nooit ‘fout’ zijn.  

 

Je mag niet terugbladeren in de vragenlijst om wijzigingen aan te brengen! 
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Start vragenlijst 

 

Leeftijd: ...... 
Geslacht: m / v 

 

 

1. Ruud stond op de bus te wachten. Het was ook altijd wat met die rotbussen! O wat baalde 

hij. Dat ding was al tien minuten te laat. [..........] ging hij zijn aansluiting missen. Dit was de 

laatste keer dat hij met het openbaar vervoer ging. 

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

2. Jan moest naar zijn werk. Hij had een bespreking met zijn baas. Op de snelweg stond hij in 

de file. [..........] kwam hij te laat. Zijn baas was niet blij met hem.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

3. Linda was een toegewijde huisvrouw. Op een dag deed ze de was in de wasmachine en 

deed er waspoeder bij. [..........] ging ze op de fiets naar de supermarkt. Onderweg viel ze viel 

van haar fiets en bezeerde haar arm.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

4. Lydia keek door het raam naar buiten. Zou het vandaag mooi weer worden? Ze had echt 

geen zin om een jas mee te slepen. Gelukkig, het zonnetje scheen heerlijk. [..........] was het 

veel te warm voor een jas. Misschien kon ze vanavond zelfs wel lekker barbecueën.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 
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5. Paul bewaarde alle familiejuwelen in de studeerkamer van zijn landhuis. Op een ochtend 

kwam hij de studeerkamer binnen en deed het raam ver open. [..........] liep hij direct naar de 

kluis in de hoek van de kamer. Tot zijn verrassing lag er een vreemde zwarte kat bovenop de 

kluis. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 

 

 

6. Kees strompelde de kroeg uit. Hij leunde tegen een lantaarnpaal. Hij had te veel gedronken. 

[..........] kon hij niet meer zelf rijden. De taxi zette hem netjes voor zijn deur af.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

7. Karin en Ankie zaten naast elkaar op school. Afgelopen maandag maakte Karin Ankie's 

pennendoos open en verstopte een dode kakkerlak. [..........] sloot ze de pennendoos 

onmiddellijk met een knal. Daarna ging ze naar buiten om Ankie te roepen.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

8. Ellen kwam aan bij het hotel. O wat was ze stom geweest! Waarom had ze niet gewoon, 

zoals altijd, vooraf een kamer gereserveerd? Dat prachtige hotel was nu helemaal volgeboekt. 

[..........] kon ze geen kamer meer krijgen. Nu moest ze genoegen nemen met het vieze motel 

om de hoek.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 
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9. Uit zijn werk ging Koen naar het huis van zijn ouders om met ze te dineren, maar zijn 

ouders waren nog niet thuis. Hij wachtte in de stille woonkamer, waar het tikken van de klok 

hem vergezelde. [..........] verliet hij de kamer snel weer. Hij sloot de deur en ging naar de 

studeerkamer.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 

 

 

10. Richard liep het restaurant binnen. Hij had honger. Biefstuk was hier goedkoop. [..........] 

kon hij het wel betalen. Na de maaltijd ging hij naar huis.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

  

11. Sanne liep in Los Angeles zomaar filmster George Clooney tegen het lijf. Onwillekeurig 

keek ze de andere kant op. [..........] zei hij hallo tegen haar. Daarna heeft ze nog een foto van 

hen samen laten maken. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

12. Tom startte zijn auto. Maar wat was dat? Het leek wel of de auto niet naar links wilde. Hij 

voelde de banden gewoon wegslippen. Shit, het wegdek was spiegelglad. [..........] had hij 

geen grip op de weg. Dat werd heel voorzichtig rijden.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 
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13. Jan zat rustig in een café en zag opeens een vent die eruit zag als een priester die hij op tv 

had gezien. [..........] pakte Jan zijn mobiele telefoon van de tafel. Hij belde onmiddellijk. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

14. Ruben reed naar de elektronica zaak. Hij ging een nieuwe televisie aanschaffen. De 

winkel hield een kortingsactie. [..........] was hij veel goedkoper uit dan normaal. De LCD-

televisies waren sterk afgeprijsd.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

15. Emma had een paar minuten in de menukaart zitten kijken in het Italiaans restaurant waar 

ze zat. Ze zag een man aan een tafeltje vlakbij die al een tijdje naar zijn splinternieuwe iPhone 

staarde. [..........] stopte ze haar telefoon in haar handtas. Ze riep de ober en bestelde. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

16. Anna was op weg naar een vriend in Amsterdam. Wat had ze hem al lang niet meer 

gezien! Ze kon niet wachten tot ze er was. Ze kon verdorie niet de snelste route nemen. Die 

rotweg was nog steeds afgesloten. [..........] moest ze omrijden. Dat ging haar weer tien 

minuten extra kosten.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 
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17. Lisa fietste naar de supermarkt. Het fietsen ging moeizaam. Ze stapte af en keek naar haar 

achterband. Er glinsterde iets. Ze was door glas heen gereden. [..........] was de band lek 

gegaan. Ze zette de fiets neer en ging lopend verder naar de supermarkt.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

18. De afgelopen twee weken heeft een bende criminelen veel diefstallen gepleegd in de 

Amsterdamse binnenstad, wat tot grote paniek leidde onder het winkelend publiek. De politie 

heeft onmiddellijk actie ondernomen. Vorige week probeerden ze uit te vinden waar de 

bendeleden 's nachts verbleven. [..........] konden ze allemaal gearresteerd worden bij een inval 

afgelopen nacht. De bende bleek te bestaan uit jongeren uit Oost-Europa. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

19. Kim kwam aan op het feest. Wat was het druk zeg! Zoveel mensen had ze nog nooit in 

een café bij elkaar gezien. Nu maar hopen dat ze haar vrienden kon vinden. Gelukkig, daar 

waren ze. Maar wat zeiden ze nou tegen haar? Shit, de muziek stond ongelofelijk hard. 

[..........] kon ze hen niet verstaan. Ach ja, gewoon knikken en lachen, zo belangrijk zou het 

wel niet geweest zijn.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

20. Een kleine donkerbruine hond liep over de stoep met een stukje touw om zijn nek dat over 

de grond sleepte. De hond beet op het touw. [..........] viel hij voorover op de grond. Daarna 

hinkte hij met een poot. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 
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21. Sanne lag te zonnen op het strand. Haar huid trok strak. Ze was vergeten zich in te 

smeren. [..........] was ze verbrand. Voorzichtig trok ze haar kleren aan en ging ze naar huis.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

22. Onlangs heeft Educatieve uitgeverij Zwijsen een serie nieuwe onderwijsmaterialen voor 

het talenonderwijs op het VMBO ontworpen. De nieuwe boeken werden eerst getest op 

geselecteerde scholen, waar veel discussie ontstond onder zowel leraren als scholieren. 

[..........] werden de nieuwe boeken snel in de handel gebracht. Dat gebeurde vorige maand. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

23. Sven stapte in zijn auto. Waarom had hij nou afgesproken om op zondagochtend in alle 

vroegte te gaan fitnessen! En waarom startte die rotauto niet? O nee, hij had de lampen van de 

auto de hele nacht aan laten staan. [..........] was de accu leeg. Hij had toch gewoon in bed 

moeten blijven liggen.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

24. Dokter Van der Laak zat achter zijn computer een brief te schrijven. Plotseling ging de 

deur open en drie skinheads verschenen op de drempel. [..........] pakte de dokter de telefoon 

die op zijn bureau stond. Hij belde de bewakingsdienst. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 
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25. Bas speelde een tenniswedstrijd. Hij had gedurende de zomer hard getraind. Hij was beter 

in vorm dan zijn tegenstander. [..........] ging hij de wedstrijd winnen. Na de wedstrijd 

bedankte hij zijn tegenspeler en liep hij de baan af.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

  

26. Tom verliet om 6 uur zijn kantoor. Hij was per telefoon uitgenodigd voor een 

verjaardagsfeestje dat om half zeven begon. [..........] ging hij langs de bloemist die hij 

onderweg tegen kwam. Jammer genoeg werd hij aangereden door een motorrijder toen hij de 

bloemenwinkel uitliep. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 

 

 

27. Tamara kwam thuis van haar werk in het ziekenhuis. Wat was ze gesloopt zeg! Nooit 

meer zou ze een dubbele dienst draaien. Even snel in bad en dan gauw naar bed. O nee, haar 

huisgenoot was net in bad geweest. [..........] was er geen warm water meer. Dat kon er ook 

nog wel bij!  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

28. Simone en Berend gingen naar een Chinese film met de titel Eat drink man woman. Ze 

waren onder de indruk van de delicatessen in de film. [..........] gingen ze na de film naar een 

Chinees restaurant. Ze bestelden vier rijstgerechten en een soep. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 
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29. Alexander rende naar de keuken. Zijn broer stond over 10 minuten voor de deur om hem 

op te halen en hij moest nog eten. Het fornuis was net nog gebruikt. [..........] was de plaat nog 

warm. Hij zette er een koekenpan op en bakte een omelet.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

30. Na zijn kerstvakantie kwam Mark terug in zijn flat om zijn examens voor te bereiden. Hij 

ruimde zijn studeerkamer op, die ijskoud was. [..........] deed hij de verwarming aan die onder 

zijn bureau zat. Na 5 minuten ontdekte hij dat de radiator niet goed werkte.  

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

31. Iris liet het bad vollopen. Hoorde ze nou de deurbel? Maar even naar beneden om te 

kijken. Potverdorie, het was zo’n verschrikkelijke verkoper en deze liet zich nog niet 

afpoeieren ook! Hè hè, het duurde wel tien minuten, maar hij was weg. Nu kon ze eindelijk 

van haar bad genieten. Maar wat was dat? De hele badkamer stond blank! O nee, ze had de 

kraan aan laten staan. [..........] was het bad overstroomd. Gauw die kraan uitzetten en dan 

dweilen geblazen.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

32. Eric was een ervaren detective. Hij volgde een tijd een vrouw en ze leek hem in de gaten 

te hebben. [..........] begon hij langzamer te lopen in een rustige winkelstraat. Hij trok snel een 

andere jas aan en zette een honkbalpet op.  

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 
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33. Renate maakte een wandeling door het bos. Het was warm en in het bos was het niet veel 

koeler. Er stonden overal brandweerwagens. Het had de hele maand niet geregend. [..........] 

konden er makkelijk bosbranden ontstaan. Vorige week was er nog 2 hectare bos in vlammen 

opgegaan.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

34. Freek zat bij de tandarts. Waarom had hij nou zo lang gewacht met een afspraak maken? 

Nu moest er geboord worden! O hij kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. Gelukkig, de 

verdoving begon te werken. [..........] voelde hij niets meer. De volgende keer zou hij het niet 

meer zo ver laten komen!  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

35. Gisteren werd weer iemand beroofd in Rio de Janeiro, een gewelddadige stad in Brazilië. 

Deze keer overkwam het de burgemeester, Mevrouw Robinho. Ze schrok geweldig [..........] 

de rovers haar plotseling in haar werkkamer bedreigden met een geweer. Ze stierf aan een 

hartaanval. Ze bleek al jaren te lijden aan een hartkwaal. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

36. Vera stond af te rekenen bij de kassa. Ze was vergeten om een boodschappentas mee te 

nemen. De plastic tasjes bij de kassa zagen er onbetrouwbaar uit. Haar boodschappen waren 

te zwaar. [..........] scheurden de tasjes. Alle spullen rolden over de grond.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 
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37. Dit was de situatie voordat het tragische ongeval plaats vond. De conducteur keek op de 

klok. Hij blies op zijn fluit. [..........] startte de machinist de trein naar Amsterdam. Binnen 5 

minuten botste de trein op een goederentrein uit de andere richting.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

38. Chantal stond de kozijnen te lakken. Wat was dit een rotklus zeg! En dan moesten ze 

straks nog een keer. Gelukkig, het was lekker warm buiten. [..........] droogde alles heel snel. 

Misschien kon ze over twee uurtjes de volgende laag al doen en dan was ze toch nog vandaag 

klaar.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

39. Daan en zijn vrienden waren op het jaarlijkse zomerfeest van de studentenvereniging. Ze 

vierden hun goede studieresultaten. [..........] lieten ze steeds nieuw bier op tafel zetten. Ze 

dronken flink en aten allerlei hapjes.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

40. Karolien rende naar de bushalte. Zoals de hele week regende het nu ook weer. Ze stapte in 

een plas. Er zat een gat in haar schoen. [..........] werd haar sok nat. De bus kwam aanrijden en 

ze stapte in.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 
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41. Johanna houdt van tuinieren. De achtertuin werd dit voorjaar bemest. [..........] lag het 

gazon er veel mooier bij in mei. De hele tuin bloeide fantastisch in de zomer.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

42. Thomas moest zijn tentamen herkansen. Als hij het nu niet ging halen dan wist hij het ook 

niet meer. Zo hard had hij nog nooit voor iets geleerd! Wauw, hij snapte alle vragen direct. 

[..........] was hij zo klaar. Wat een eitje! Die voldoende was binnen!  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

43. Liz is een uitstekende popzangeres, die er ook van houdt om naar concerten te gaan 

luisteren. Afgelopen vrijdag en zaterdag gaf ze drie popconcerten. [..........] begaf haar stem 

het op zondagavond tijdens een optreden in Rotterdam. Ze verontschuldigde zich bij het 

publiek en verliet het podium.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

44. Johan liep zijn hotelkamer in. Het was warm binnen. Hij zocht het knopje voor de 

airconditioning. De ventilator boven zijn hoofd begon te werken. [..........] werd het snel 

kouder in de kamer. Na een half uur was het koud genoeg en zette hij de airconditioning uit.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 



– Master Thesis RMA Linguistics Suzanne Kleijn (3114929) – 

Appendix  
34 

 

45. Nina en Jacob wonen niet meer in dat studentenhuis sinds ze getrouwd zijn. Ze hebben 

over de hele wereld veel geld verdiend. [..........] kochten ze een kapitale villa in Monaco. De 

villa werd zeer smaakvol ingericht met schilderijen en moderne meubels. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

46. Laura liep het fitnesscentrum binnen. Wat had ze zin om nog even lekker te sporten! Dat 

had ze echt even nodig na zo’n stressvolle dag op het werk. O nee hè, alle toestellen waren 

bezet. [..........] kon ze niet gelijk starten. Balen, nou maar hopen dat er iemand bijna klaar 

was.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

47. Erik zette zijn net gekochte kast in elkaar. De handleiding was onduidelijk. Hij zocht naar 

de juiste planken. Het laatste plankje ontbrak. [..........] kon hij de kast niet afmaken. Hij stapte 

in zijn auto en reed terug naar de winkel.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

48. Saskia had een erg gezellige verjaardag met haar tweelingzus Rose. Ze gingen winkelen 

en daarna eten in een Steak House. [..........] aten ze buitengewoon gekruide biefstuk. Ze 

bestelden tot drie keer toe water bij de ober. Als toetje namen ze ijs. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 
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49. Tim was op kantoor aan het werk. Yes! Alleen nog even printen en dan was het klaar! 

Maar wat was dat? Er kwam niets uit het apparaat! O nee, er was weer zo’n verschrikkelijke 

netwerkstoring. [..........] werkten de printers niet. Hopelijk konden die sukkels van de ICT het 

deze keer wel snel oplossen!  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

50. Kapitein Smulders kon zijn ervaringen in de oorlog in Afghanistan maar niet vergeten. Op 

een ochtend lagen ze plotseling onder vuur van scherpschutters. Hij hoorde kogels over zijn 

hoofd suizen. [..........]dook hij snel in een greppel. Een handgranaat viel vlakbij hem en hij 

verloor zijn linkerbeen.  

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

51. Thijs trof voorbereidingen voor zijn feest. Hij had ballonnen opgeblazen en versieringen 

opgehangen. Het plakband was te zwak. [..........] waren de slingers naar beneden komen 

zetten. Hij pakte een trap en zette de slingers vast met tape.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

52. Toen ik in het ziekenhuis lag, kwam mijn beste vriend Sam me opzoeken. We kregen een 

geweldige ruzie over de medicijnen die ik in moest nemen. [..........] verliet hij mijn kamer met 

grote stappen. In de deuropening botste hij ook nog tegen de dokter aan. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 
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53. Manon wilde de hond uitlaten. Waar was dat beest nou? Niet hier in de slaapkamer, niet in 

de woonkamer. Shit, één of andere idioot had de buitendeur open laten staan. [..........] was de 

hond ontsnapt. Snel erachteraan, misschien was hij nog in de buurt.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

54. Ik had een vreselijke nachtmerrie rond twee uur vannacht. Mijn kreet wekte mijn zus in de 

kamer naast me en zij overwoog te komen vragen wat er aan de hand was. [..........]werd ik 

abrupt gewekt uit mijn nachtmerrie. Ik nam een glas koud water en kalmeerde langzaam. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

55. Ron zat in de auto. Hij had last van regen en windstoten. De weerman had dit weer niet 

voorspeld. Er waaiden bomen om. [..........] werden sommige wegen afgesloten. Vooralsnog 

kon hij doorrijden.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

56. Die zonnige ochtend reed Rogier tevreden over de vaak door politie gecontroleerde 

kustweg naar Zuid-Wales, regelmatig stoppend voor de rode verkeerslichten. [..........]kwam er 

plotseling een politie-auto langszij. De auto stopte voor hem.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 
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57. Joost fietste naar de bakker. Jammie, het water liep hem al in de mond bij de gedachte aan 

zo’n lekker vers croissantje. Alleen nog het tunneltje onderdoor en dan was hij er. O wat 

stom, daar had hij even niet aangedacht! Het had de hele week keihard geregend. [..........] 

stond de tunnel onder water. Dat water stond zo hoog, daar kwam hij met geen mogelijkheid 

doorheen!  

 
0    Zo  

0    Daardoor 
0    Nu 

0    Dus 

 

 

58. De professor merkte niet dat ik zijn kantoor binnenliep. Ik zei hallo en hij keek even op 

van zijn computerscherm, maar toonde zich niet verrast om mijn komst. [..........]draaide hij 

me de rug toe. Hij bleef aan zijn computer doorwerken zonder een woord te zeggen. 

 
0    Toen  
0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

59. Nienke was aan het koken. Ze proefde een stukje kipfilet om te kijken of het klaar was. Ze 

kreeg de kip niet weg. Ze had het vlees te lang op het vuur laten staan. [..........] was het taai 

geworden. Ze pakte de pan van het vuur en gooide de kip in de vuilnisbak.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

60. Robert speelde een voetbalwedstrijd. Wat was dat? Regende het nou? Het zou toch droog 

blijven vandaag? Ongelofelijk zeg, de regen kwam nu echt met bakken uit de lucht vallen. 

[..........] veranderde het veld al snel in een modderpoel. De scheids zou nu zeker de wedstrijd 

staken.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 
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61. Het begon vroeg in de ochtend te sneeuwen en de grond was al helemaal bedekt met 

sneeuw toen Marie en ik thuis kwamen van het werk. Komend uit de ijzige wereld, dronken 

Marie en ik een hete kop koffie, en we voelden ons al minder koud. [..........] gingen we bij het 

vuur zitten met een lekker glas cognac. Marie pakte haar gedichtenbundel en begon hardop 

voor te lezen. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

62. Roos liep de keuken in. Ze had alles schoongemaakt. Ze gooide de emmer met sopwater 

leeg. Het water bleef in de gootsteen staan. De afvoer zat verstopt. [..........] liep het water niet 

weg. Ze pakte de ontstopper en ging aan de slag.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

63. Marcel had al een uur lang genoten van zijn kerstdiner. [..........] maakte hij zijn bord 

schoon, dronk zijn wijn en voelde zich heerlijk na dit overvloedige maal. Hij ging naar de 

slaapkamer met een kop thee. Op het bed vond hij tot zijn grote geluk een kerstkado van zijn 

vrouw.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 
0    Nu 

0    Ook 

 

 

64. Luuk zat achter zijn computer. Waarom had hij nou geen internet? Net deed alles het nog! 

Hij was alleen maar iets gaan verzitten. O wat stom! Hij had de kabel per ongeluk uit de muur 

getrokken. [..........] kon de computer geen verbinding maken. Wat een sukkel was hij toch.  

 
0    Zo  
0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 
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65. Leo besloot iets speciaals te koken voor de verjaardag van zijn vrouw. Hij smolt 50 gram 

boter in een braadpan en deed er de tongfilets bij. Hij bakte de filets een minuut of 10 en zag 

dat ze bruin begonnen te worden. [..........] zette hij onmiddellijk het vuur uit. Hij deed de vis 

op een bord en strooide er wat peper en zout over.  

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 

 

 

66. Max kwam thuis van zijn werk. Hij had dorst en liep naar de keuken voor een glas melk. 

Hij had de melk vanochtend niet teruggezet in de koelkast. [..........] was de melk bedorven. 

Hij gooide het pak in de kliko.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 

 

67. Terwijl hij op zijn vlucht zat te wachten op de luchthaven, zag Gerben een vrouw die 

sprekend op Julia Roberts leek. Hij staarde haar minutenlang onderzoekend aan, maar zij was 

zich niet bewust van zijn aanstootgevende gedrag. [..........] keek hij snel de andere kant op, 

met een rood hoofd. Hij realiseerde zich dat hij zich gedroeg als een idioot. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 

0    Ook 

 

 

68. Eva pakte haar telefoon. Ze had het nummer van de pizzeria er toch instaan? Ja, daar was 

ie. Maar waarom deed die telefoon nou niks? O wat stom! Ze had helemaal geen beltegoed 

meer. [..........] kon ze niet bellen. Verdikkie, nou moest ze er helemaal heen rijden.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 
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69. Sander maakte een tentamen. Hij was op de helft. Hij had nog maar een half uur de tijd. 

Zijn pen was leeg. [..........] kon hij niet verder werken. De leraar bracht hem een nieuwe pen.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

70. Mijn vader en ik gingen afgelopen weekend kamperen in Duitsland. We zetten onze tent 

op bij een meer en zetten de autoradio aan, die een storm op de aandelenmarkt voorspelde. 

[..........] gingen we terug naar de tent met een hamer. We zetten de tent extra stevig vast. 

 
0    Toen  

0    Vervolgens 

0    Nu 
0    Ook 

 

 

71. Maaike reed met de auto op de provinciale weg. Waarom had ze de TomTom nou niet 

meegenomen. Nu was ze helemaal verdwaald. Moest ze deze afslag nou hebben? Wat stond 

er op dat bord? Shit, de letters waren veel te klein. [..........] kon ze het niet lezen. Op hoop van 

zegen dan maar!  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 

0    Dus 

 

 

72. Petra schrok wakker. Het was al volop licht buiten. Ze had zich verslapen terwijl ze wel 

haar wekker had gezet. De stroom was uitgevallen. [..........] was het alarm niet afgegaan. Ze 

stapte uit bed en maakte zich klaar om te gaan werken.  

 
0    Zo  

0    Daardoor 

0    Nu 
0    Dus 

 
 

Dit is het einde van de vragenlijst. 

Hartelijk dank voor je deelname. 
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D. MLR final model Experiment 2 

 
Table D.1: MLR final model (Reference category = ‘daardoor’; redundant parameters are set to zero) 

Connective   β SE p Exp β 

zo Intercept -2.519 1.477 .088   

Perc. zo PPN .166 .034 .000 1.181 

Perc. nu PPN .012 .014 .381 1.012 

Perc. daardoor PPN -.018 .014 .182 .982 

Perc. dus PPN 0 . . . 

Perc. zo Item .111 .016 .000 1.117 

Perc. nu Item .002 .014 .864 1.002 

Perc. daardoor Item -.020 .012 .091 .980 

Perc. dus item 0 . . . 

Neutral context -1.615 .290 .000 .199 

Subjective context 0 . . . 

nu Intercept -1.133 1.032 .272   

Perc. zo PPN .010 .022 .658 1.010 

Perc. nu PPN .073 .011 .000 1.075 

Perc. daardoor PPN -.018 .009 .038 .982 

Perc. dus PPN 0 . . . 

Perc. zo Item .010 .013 .453 1.010 

Perc. nu Item .061 .010 .000 1.063 

Perc. daardoor Item -.026 .009 .006 .975 

Perc. dus item 0 . . . 

Neutral context -1.772 .206 .000 .170 

Subjective context 0 . . . 

dus Perc. zo PPN 11.029 .953 .000   

Perc. nu PPN -.052 .019 .006 .949 

Perc. daardoor PPN -.069 .011 .000 .933 

Perc. dus PPN -.085 .008 .000 .919 

Perc. zo Item 0 . . . 

Perc. nu Item -.065 .013 .000 .937 

Perc. daardoor Item -.065 .009 .000 .938 

Perc. dus item -.083 .008 .000 .920 

Neutral context 0 . . . 

Subjective context .042 .196 .831 1.043 

Perc. zo PPN 0 . . . 

 

 

 

 


