
Dutch prime minister
7. Welke reden geeft Rutte voor zijn gebruik van zo veel 
Engelse woorden?
b. Met zijn spraak volgt hij zijn gedachten die vooral in het 
Engels zijn.

Rutte verdedigt zich tegenover de critici door hen erop te 
wijzen dat zijn spraak anders zijn gedachten niet kan volgen. 
Dit doet denken aan Jan Peter Balkenende, die beweerde 
dat hij lettergrepen oversloeg doordat hij snelle gedachte
sprongen maakte. 

http://www.onzetaal.nl/homofkuit/h1104.php 

FBI zoekt hulp! 
8. Wat is een voorbeeld van cryptografie in het dagelijks 
leven?
a. Een buitenlandse taal.

Het gebruik van een vreemde taal wordt vooral  aange
grepen door ouders die niet willen dat hun kinderen be
grijpen wat ze zeggen. Maar ook voor militair gebruik heeft 
deze methode zich bewezen: de Verenigde Staten gebruik
ten Navajo, een indianentaal, in de oorlog tegen Japan. 
Ze hadden daarvoor een team van Navajo’s opgeleid die 
radioboodschappen in hun eigen taal doorgaven.

http://www.kennislink.nl/publicaties/kraak-jij-de-code
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptografie 
 

Klein maar fijn
4. Welk woord spreken we in het Nederlands het vaakst uit?
d. Ja.

In tellingen van geschreven Nederlandse teksten is de het 
vaakst gebruikte woord. Sinds enkele jaren bestaan er ook 
grote verzamelingen opnamen van gesproken Nederlands 
die je kunt doorzoeken: telefoongesprekken, gesprekjes bij 
de bakker, opnamen van vriendinnen die op de bank klet
sen, etc. Daarin blijkt ja het meestgebruikte woord te zijn. 
We kunnen ja dan ook voor allerlei betekenissen gebruiken. 
Van positief (‘Ben je blij?’ – ‘Ja!’) tot negatief (‘Ik hou van je.’ 
– ‘Jaja.’)

http://www.onzetaal.nl/advies/frequent.php 
http://www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=347&Itemid=505 

Van toekomstig belang
5. Welke activiteit heeft een positief effect op je latere 
carrière?
a. Boeken lezen.

Meisjes die op hun zestiende regelmatig boeken lazen, 
bleken op latere leeftijd 39 procent kans op een professio
nele of leidinggevende baan te hebben – terwijl meisjes die 
niet lazen, daar slechts 25 procent kans op hadden. Voor 
jongens steeg deze kans van 48 naar 58 procent. Uit het 
onderzoek bleek verder dat tieners die vaak computergames 
spelen en hiernaast geen andere dingen doen, juist hun 
kansen op een universitaire studie verlagen.

http://www.nu.nl/boek/2490191/lezende-tieners-krijgen-later-
betere-baan.html
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2011/110804.html 

Taaleis 
6. Wat is deze extra voorwaarde?
d. Nederlands kunnen spreken.

Wie geen Nederlands spreekt, moet zo snel mogelijk een 
cursus volgen en goed afronden, anders wordt de uitkering 
verlaagd of stopgezet. Hiermee wil de minister de regels 
aan scherpen voor arbeidsmigranten uit andere lidstaten 
van de Europese Unie. Dat het spreken van de nationale taal 
als voorwaarde aan immigranten wordt gesteld, beperkt 
zich niet tot Nederland. Zo wil ook de Franse minister van 
Binnenlandse Zaken de taaleisen voor immigranten ver
hogen.

http://www.nu.nl/politiek/2492572/nederlands-spreken-
wordt-eis-bij-bijstand.html 

taal / talen / taalwetenschap

Boekenprijs
1. Wie won de prijs dit jaar?
d. Yves Petry.

Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat de eer naar een 
Vlaming. Vorig jaar was Dimitri Verhulst de winnaar van de 
prestigieuze literaire prijs. De andere vijf genomineerden 
waren Nederlanders: Gerbrand Bakker, Peter Buwalda, 
Adriaan van Dis, Esther Gerritsen (Superduif) en Arnon 
Grunberg. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Philip 
Freriks. 

http://www.nu.nl/boek/2511067/yves-petry-wint-libris-
literatuur-prijs.html 
http://www.librisliteratuurprijs.nl/over_ons 

Zieke stembanden 
2. Hoe komt dit verschil tot uiting?
a. In de hoogte van de stem.

De toonhoogte van stemgeluid wordt bepaald door de snel
heid waarmee de stembanden trillen (de trillings frequentie). 
Stembanden van mannen zijn meestal dikker en langer dan 
die van vrouwen. Hierdoor bewegen de stembanden bij 
man nen langzamer: de trillingsfrequentie is lager en zij heb
ben dan ook in het algemeen een lagere stem dan vrouwen. 

http://www.popschoolmaastricht.nl/college_zang_stem.php 

Feest
3. Welke stelling over gebarentaal is waar?
b. Er zijn meer dan 100 gebarentalen op de wereld.

Voor zover bekend zijn er 121 gebarentalen! Stelling a klopt 
niet, want Nederlandse en Vlaamse gebarentaal zijn bijvoor
beeld twee verschillende talen die onderling niet zomaar 
verstaanbaar zijn. Stelling c is ook fout, want de Neder
landse gebarentaal is niet als officiële taal erkend, maar in 
andere landen is de plaatselijke gebarentaal dat wel, zoals 
dus in België en ook in Finland. Ook stelling d klopt niet. 
Gebarentolken vertalen bijvoorbeeld gesproken taal naar 
gebarentaal en ‘spreken’ dus beide talen. 

http://www.vlaamsegebarentaal.be/programma.php 

De Talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt 
geschreven door De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis ver-
stuurd naar de abonnees en daarnaast verspreid via www.taalstudio.nl,  
www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio is volstrekt onaf-
hankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product  
zijn de Algemene Voorwaarden van de Taalstudio van toepassing.
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