
a. Alle gebarentalen zijn onderling ‘verstaanbaar’.
b. Er zijn meer dan 100 gebarentalen op de wereld.
c. Gebarentalen zijn overal officieel erkend. 
d. Horende mensen gebruiken nooit gebarentaal.

Klein maar fijn
Het Nederlands kent duizenden verschillende woorden; 
sommige woorden gebruiken we in het dagelijks leven 
echter vaker dan andere. Het is niet gemakkelijk om vast 
te stellen welke woorden we het meest gebruiken, voor al 
doordat er een verschil is in woordgebruik tussen 
spreektaal en schrijftaal. Opvallend is wel dat de meest
gebruikte woorden over het algemeen erg kort zijn.

4. Welk woord spreken we in het Nederlands het 
vaakst uit?
a. De.
b. En.
c. Ik.
d. Ja.

Van toekomstig belang
Een Britse socioloog heeft onlangs onderzoek gedaan 
naar de effecten die buitenschoolse activiteiten tijdens 
je tienerjaren kunnen hebben op je latere carrière. Hij 
concludeert dat er een specifieke activiteit is die een 
positief effect heeft op je latere carrière. 
 
5. Welke activiteit heeft een positief effect op je latere 
carrière?
a. Boeken lezen.
b. Brieven schrijven 
aan penvrienden.
c. Computerspelletjes 
op internet doen.
d. Veel praten met 
sociale contacten.

Taaleis
Minister Kamp van Sociale Zaken presenteerde onlangs 
een maatregel die een extra taaleis stelt bij het verkrijgen 
van de bijstandsuitkering in Nederland. 

6. Wat is deze extra voorwaarde?
a. Het beheersen van ten minste één taal die in Nederland 
gesproken wordt.
b. Nederlands kunnen lezen.
c. Nederlands kunnen schrijven.
d. Nederlands kunnen spreken.

Boekenprijs 
Op 9 mei werd in Amsterdam de Libris Literatuurprijs 
uitgereikt aan de schrijver van het beste Nederlands
talige literaire fictieboek uit 2010.

1. Wie won de prijs dit jaar?
a. Adriaan van Dis.
b. Dimitri Verhulst. 
c. Philip Freriks.
d. Yves Petry.

Zieke stembanden
Onlangs moesten zowel de 
stembanden van zangeres 
Caro Emerald als die van 
zanger Jan Smit weer eens 
onder het mes. Stembanden 
zijn erg kwetsbaar en moeten 
goed verzorgd worden. De 
stembanden van een man 
zijn langer dan de stemban
den van een vrouw. 

2. Hoe komt dit verschil tot uiting?
a. In de hoogte van de stem.
b. In de intonatie tijdens het spreken.
c. In de luidheid van de stem.
d. In de snelheid van spreken.

Feest
Vorige maand werd gevierd dat 
de Vlaamse Gebarentaal (VGT) 
vijf jaar officieel erkend is. Dit be
tekent onder andere dat de taal 
cultureel erkend wordt en dat ver
der onder zoek naar en de ont wik
keling van de Vlaamse Gebaren
taal worden gesubsidi eerd en 
gesteund.

3. Welke stelling over gebarentaal is waar?

taal / talen / taalwetenschap
Dutch prime minister
De Nederlandse ministerpresident Rutte gebruikt nog 
steeds te pas en te onpas Engelse woorden en uitdruk
kingen tijdens zijn voordrachten. De stichting 
Nederlands heeft hierop kritiek en vindt dat hij er beter 
aan doet zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken. 

7. Welke reden geeft Rutte voor zijn gebruik van zo veel 
Engelse woorden?
a. Hij wil het Engels onder de Nederlanders promoten. 
b. Met zijn spraak volgt hij zijn gedachten die vooral in 
het Engels zijn.
c. Zijn Engels is beter dan zijn Nederlands.
d. Zo kunnen ze in het buitenland zijn lezingen ook 
volgen.

FBI zoekt hulp!
Al meer dan 
tien jaar pro
beert de FBI 
twee geheime 
be  rich ten te 
ont   cijferen, die 
de op lossing 
kun nen zijn 
voor een 
moord zaak. 
Tot nog toe 

heb ben de crypto gra fen van de FBI de codes niet kun
nen kraken en nu vragen ze de hulp van het publiek. 

8. Wat is een voorbeeld van cryptografie in het 
dagelijks leven?
a. Een buitenlandse taal. 
b. Een telegram.
c. Gebarentaal.
d. Smileys in een email. 

Partners

Mede mogelijk dankzij
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