o 20

II

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2
tekstfragment 3
Waarom geld niet gelukkig maakt
(1) Uit een beroemd onderzoek uit 1978 naar loterijwinnaars blijkt dat
winnaars net zo gelukkig zijn als niet-winnaars. Dat komt doordat we
veel sneller aan nieuwe situaties wennen dan we zelf denken. Dus ook
aan een nieuwe levensstandaard.
(2) Voor je het weet, is een luxe jacht ineens de normaalste zaak van de
wereld. En probeer dan nog maar eens te genieten op de camping! Al
blijft dromen wel zo leuk natuurlijk… Wat zou jij doen met de jackpot
van een paar miljoen?
naar: Marten van Garderen
uit: www.ing.nl
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Geef drie benamingen uit tekst 1 voor het fenomeen dat in tekstfragment 3
wordt beschreven.
In tekstfragment 3 is een visie te vinden op het hebben van veel geld.
In tekst 1 staat een citaat dat aansluit bij de visie op het hebben van veel
geld uit tekstfragment 3. Citeer bedoeld citaat.
Citeer een uitspraak uit tekst 2 die aansluit bij de visie op het hebben van
veel geld uit tekstfragment 3.
Hieronder staan vier onderwerpen uit tekst 2.
Komen deze onderwerpen wel of niet aan de orde in alinea 10 tot en met 15
van tekst 1? Neem de nummers van de onderwerpen over op je
antwoordblad en zet achter elk nummer wel of niet.
1 de invloed van rijkdom op geluksbeleving
2 de negatieve sfeer die een gebrek aan geld oproept
3 de schaamte die het hebben van geld oproept
4 de verslavende werking van geld
In tekst 1 en 2 komt de invloed van geld op geluksbeleving aan de orde.
Vat voor het tekstgedeelte dat bestaat uit alinea 13 tot en met 19 van tekst 1
samen wat de invloed van geld is op geluksbeleving en vat dit voor tekst 2 in
zijn geheel samen.
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je totale
antwoord niet meer dan 60 woorden.
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In alinea 10 van tekst 1 is sprake van “de wet van de dalende
meeropbrengst”.
Beargumenteer of je alinea 1 van tekst 2 wel of niet als een illustratie van die
wet van de dalende meeropbrengst kunt zien.
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.
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