
Hoofdstuk 2

Antwoorden

1 Wat is het onderwerp van tekst 2.1?

Antwoord A: niet goed want in de tekst staat niets over de procedure.
Antwoord C: niet goed, er staat maar één lijst, je kunt hem dus niet vergelijken met
een andere lijst om te beoordelen of het aantal promoties is gestegen of juist ge-
daald.
Antwoord D: niet goed, de lijst is een chronologische lijst en is niet gemaakt met
als doel het aantal promoties over een historisch onderwerp te onderstrepen.

Antwoord B: het goede antwoord; in de titel van de tekst staat dat het gaat om pro-
moties aan de Universiteit van Amsterdam, er staat niet bij over welke faculteit het
gaat. Maar uit de bron onder de tekst kun je afleiden dat het promoties aan de Fa-
culteit der Geesteswetenschappen zijn.

2 a In welke publicatie heeft deze tekst gestaan?
Het antwoord vind je onder de tekst: de tekst is gepubliceerd in de Nieuwsbrief
# 148 (mei 2012), Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amster-
dam.

b Welke informatie geeft dat je over de tekst?
De tekst komt uit de Nieuwsbrief voor een van de faculteiten van de Universiteit
van Amsterdam. Het gaat daarom alleen om promoties aan die faculteit. Verder
is het waarschijnlijk een Nieuwsbrief die is bedoeld voor alle medewerkers van
die faculteit, en misschien ook voor alle studenten van die faculteit.

3 a Is de tekst interessant voor masterstudenten van de Faculteit der Geesteswe-
tenschappen? Waarom wel of waarom niet?
Ja, voor een masterstudent Geschiedenis is het interessant om de promoties
van 8 mei en 30 mei te bezoeken; een masterstudent Mediastudies kan naar de
promotie op 31 mei.

b En voor docenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen? Waarom wel of
waarom niet?
Ja, docenten van de studierichting Literatuurwetenschappen bijvoorbeeld kun-
nen naar de promotie van 16 mei; voor docenten Wijsbegeerte kan de promotie
op 31 mei interessant zijn.

c En voor leerlingen van het vwo? Waarom wel of waarom niet?
Nee, voor vwo-leerlingen zijn deze promoties te moeilijk. Zij hebben nog niet ge-
noeg kennis om een promotie te kunnen volgen.

d En voor de medewerker van de universiteit die de Agnietenkapel beheert?
Waarom wel of waarom niet?
Waarschijnlijk heeft de medewerker die de Agnietenkapel beheert, al lang ge-
hoord wanneer er een promotie is en wanneer hij of zij moet zorgen dat alles
voor de promotie klaar staat. Deze lijst is waarschijnlijk niet bedoeld voor mede-
werkers van de Agnietenkapel.
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1 Welk deel van de tekst moet je lezen voordat je je tekst opstuurt naar de redactie 
van de Academische Boekengids?
Antwoord B is het goede antwoord: in het tweede deel van de tekst, onder het 
kopje Aanwijzingen voor auteurs, kan iemand die iets wil schrijven voor De Acade-
mische Boekengids, lezen waar hij op moet letten.

2 Waarom heeft De Academische Boekengids tekst 2.2 op de website geplaatst?
Antwoord B en C zijn niet goed: in de tekst wordt niets gezegd over abonnementen
of over de uitstekende kwaliteit van de artikelen die in De Academische Boeken-
gids staan.

3 Wat is de doelgroep van het tweede deel van de tekst?
Antwoord B en C zijn niet goed. Er staat duidelijk in het tussenkopje dat dit deel
van de tekst voor auteurs bedoeld is, niet voor de lezers en ook niet voor de redac-
teuren.

Antwoord A is het goede antwoord.

1 Wat is waarschijnlijk de herkomst van deze tekst?
Antwoord B is niet goed. Een persbericht, dus een tekst die iemand maakt en naar
de media (kranten, persbureaus, televisie, radio, nieuwssites op internet) stuurt,
heeft niet de vorm van een interview.
Antwoord C is niet goed: het Nederlands Wetenschappelijk Antropologisch Tijd-
schrift publiceert wetenschappelijke artikelen over antropologie, geen interviews
naar aanleiding van het krijgen van onderzoeksgeld.

Antwoord A is het goede antwoord. Er was bekend gemaakt dat de Spinozapremie
was toegekend. De journalist is naar de wetenschapper die de Spinozapremie
heeft gekregen, toegegaan en heeft haar een paar vragen gesteld. 

2 Wat is de aanleiding geweest om deze tekst te publiceren?
Antwoord A is niet goed. Het onderzoek gaat niet over de zeventiende-eeuwse filo-
soof Spinoza; de prijs die Annemarie Mol heeft gekregen, draagt de naam Spinoza-
premie.
Antwoord C is niet goed. Antropologen houden zich soms wel met eten bezig,
vooral met eten in niet-westerse samenlevingen en de laatste tijd zelfs ook in wes-
terse samenlevingen. Maar dat is niet de aanleiding dat Annemarie Mol is geïnter-
viewd.
Antwoord D is niet goed: in het interview zegt Annemarie Mol alleen dat we in de
Westerse traditie anders proeven dan in andere samenlevingen.

Antwoord B is het goede antwoord.
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3 Wat is het doel van de tekst?
Antwoord A is niet het goede antwoord. Het is een interview waarin niets wordt ge-
zegd over de vraag of Annemarie Mol of de journalist het terecht vindt dat de Spi-
nozaprijs aan haar is gegeven.
Antwoord C is niet goed: Annemarie Mol heeft de Spinozaprijs al gekregen!

Antwoord B is het goede antwoord. In de inleiding vertelt de journalist iets over An-
nemarie Mol en daarna wordt ze geïnterviewd over haar onderzoek.

1 Wat is het doel van tekst 2.4?
Antwoord B is niet goed: in de titel van de tekst, en aan het einde van de tweede
alinea staat precies wat de journalist wil controleren. Hij gaat niet controleren dat
90% van de Nederlanders nog nooit een e-book heeft gelezen.
Antwoord C is ook niet goed. Het is waar dat het niet zo goed gaat met de Neder-
landse boekhandels; er zijn veel boekhandels die zijn gesloten. Maar dat controle-
ren, is niet het doel van de tekst.
Antwoord A is het goede antwoord. De uitspraak in de kop ‘Eén op de tien Neder-
landers leest wekelijks een e-boek’ wordt in de tekst gecontroleerd.

2 Voor wie is deze tekst bedoeld?
Antwoord B, C en D zijn niet goed. De tekst is gepubliceerd in nrc-next dus de tekst
is in de eerste plaats bedoeld voor de lezers van die krant. Antwoord A is daarom
het goede antwoord.

3 Waar is deze tekst gepubliceerd?
Onder de tekst staat wat de bron is van deze tekst: de tekst is gepubliceerd in
nrc.next van 19 juli 2012. Antwoord A is het goede antwoord. Misschien is de tekst
ook op de site gezet, maar dat kun je niet zeker weten, het staat niet vermeld
onder de tekst.

1 Waar is deze tekst gepubliceerd?
Kijk onder aan de tekst, daar staat de bron. Antwoord A, B en D zijn niet goed. Ant-
woord C is het goede antwoord. 

2 Voor wie is deze tekst waarschijnlijk bedoeld? Waarom denk je dat?
De tekst is bedoeld voor mensen die internetbankieren bij de ASN-bank. 
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3 Waarom is de tekst gepubliceerd?
Antwoord A is niet goed. Criminelen storen zich niet aan zo’n mededeling als ze
verkeerde bedoelingen hebben.
Antwoord B is niet goed. In het bericht wordt nergens gesproken over een viruss-
can die de rekeninghouders zouden moeten kopen.
Antwoord D is niet goed. Het gaat in de tekst niet om een procedure om een reke-
ning te openen.

Antwoord C is het goede antwoord. Misschien hebben sommige rekeninghouders
een virus in hun computer. In dat geval zien ze een vreemd bericht op hun scherm.
Ze moeten dan de klantenservice van de ASN-bank bellen of een e-mail sturen.

4 Wat is het onderwerp van deze tekst?
Antwoord A en C zijn niet goed. In de tekst wordt niet gezegd dat het mailadres of
het telefoonnummer van de ASN-bank zijn veranderd.
Antwoord B is niet goed. De tekst geeft een procedure om in te loggen, maar dat is
niet een nieuwe procedure.

Antwoord D is het goede antwoord. Er staat een bepaald stappenplan dat je moet
volgen.

5 Als je een rekening hebt bij de ASN-bank en je wilt gaan internetbankieren omdat
je een rekening wilt betalen, moet je deze tekst heel precies, dus intensief lezen.
Het is belangrijk dat je controleert of je computer niet door criminelen met een
virus is besmet.
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