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Deze maand staat – onder 
andere – in het teken van 
het Europees Kampioenschap voetbal 
dat van 7 t/m 29 juni plaatsvindt in Zwitser-
land en Oostenrijk. Zwitserland is een land 
dat naast zijn hoge bergen ook bekendstaat 
om de verschillende talen die er gesproken 
worden. Het heeft maar liefst vier offi ciële talen.

1. Welke van de onderstaande talen is een offi ciële taal 
in Zwitserland?
a. Italiaans.
b. Roemeens.
c. Tsjechisch.
d. Zwitsers.

Eindexamen
Zoals elk jaar stond ook 
dit jaar de telefoon van het 
Lande lijk Aktie Komitee Scho-
lie ren (LAKS) weer 
roodgloeiend vanwege de 
vele klachten over de eind-
exa mens. Vooral de eind-
examenopgaven van het 
vak Nederlands gaven 
aanleiding tot klagen. 

2. Waarom werd er zo veel geklaagd?
a. De teksten bevatten taalfouten.
b. De teksten waren te lang.
c. De teksten bevatten te veel moeilijke woorden. 
d. Het onderwerp was te saai.

Praten met een middeleeuwer 
Het Middelnederlands dat tijdens de middeleeuwen (tus-
sen 1150 en 1500) in de Nederlandstalige gebieden ge-
sproken werd, wordt wel beschouwd als een voorloper 
van het moderne Nederlands. Het is echter maar de vraag 
of ieder een die Nederlands spreekt de zin ‘Hi sal keren 
sinen vloer’ (‘Hij zal zijn vloer vegen’) onmiddellijk zal 
begrijpen. 

3. Zouden wij nu met een middeleeuwer kunnen praten?
a. Ja, als je uit Vlaanderen komt.
b. Ja, als je uit Friesland komt.
c. Ja, als je uit Zuid-Afrika komt.
d. Nee, niemand kan die taal nu nog verstaan.

Reanimatie
Sinds vorige maand bestaat er naast een Italiaanse, 
Franse, Engelse, Spaanse, Portugese en Duitse versie 
ook een Latijnse versie van de website van het Vaticaan. 
Op de site zijn Bijbelse en andere belangrijke teksten te 
vinden. Alle maal in het Latijn. De katholieke kerk heeft 
geregeld gepleit voor een herinvoering van deze ‘dode’ 
taal. Hoewel het Latijn al eeuwen niet meer actief ge-
sproken wordt, ge bruiken we nog dagelijks (losse) woor-
den uit het Latijn.

4. Welk van de volgende woorden uit ons dagelijks taal-
gebruik is GEEN leenwoord uit het Latijn?
a. Agenda.
b. Horror.
c. Kelder.
d. Trauma.

Spraak als carrièreremmer
Een onderzoekster heeft voor haar proefschrift onderzocht 
wat de impact van je stem is op je loopbaan. En die blijkt 
niet gering. Een afwijkend stemgeluid leidt tot grote voor-
oordelen en als het om de eerste indruk gaat, heeft de stem 
net zo veel invloed als het uiterlijk. 

5. Wat weten we nu dankzij het resultaat van dit onderzoek?
a. Mensen met een hoge stem hebben minder kans op een 
baan.
b. Mensen met een lage stem hebben minder kans op een 
baan.
c. Mensen die stotteren, worden nergens aangenomen.
d. Als je met een regionaal accent spreekt, kom je buiten 
je eigen regio nauwelijks aan werk.

Taalgebieden
Wanneer je praat, zijn verschillende gebieden in de her-
senen actief. Bij mensen met een taalstoornis functioneren 
deze gebieden in de hersenen niet meer goed. Zo kan het 
gebied dat zorgt voor de productie van spraak aangetast 
zijn, waardoor mensen niet meer goed kunnen articuleren, 
de verkeerde woorden gebruiken of zinnen maken die 
grammaticaal niet kloppen. Dit verschijnsel wordt afasie 
genoemd.
In antwoord op de vraag: ‘Wat doet u meestal overdag?’ 
zegt een afasiepatiënt: ‘Stof... eh... zuigen... enne... alles 
schoon... de bed mooi... eh... kopje koffi e... eh.’

6. Wat is hier aan de hand?
a. De patiënt heeft de vraag niet begrepen. 
b. De patiënt heeft moeite met articuleren.
c. De patiënt kiest de verkeerde woorden.
d. De patiënt heeft moeite met grammaticale woorden.

De Wereld Draait Doorrr
In Onze Taal is vorige maand een 
artikel verschenen over het taal-
gebruik van televisiepresentator 
Matthijs van Nieuwkerk. Hij weet 
bij zijn interviews zijn gasten vaak 
te overrompelen en vermaakt 
daarbij ook het publiek.

7. Wat is volgens het artikel het sterkste punt van Matthijs 
van Nieuwkerk?
a. Hij gebruikt geen moeilijke woorden.
b. Hij gebruikt nooit hoofdzinnen.
c. Hij gebruikt vaak de tweede persoon.
d. Hij laat iedereen uitpraten.

Russisch woordfestival
Het derde Russische woordfestival vond eind mei plaats in 
Sint Petersburg. Het doel van het festival is om de moderne 
Russische taal meer onder de aandacht te brengen en men-
sen te interesseren voor het behoud en de verdere ontwik-
ke ling van de taal. Ondanks dat Russisch en Neder lands 
nauwelijks aan elkaar verwant zijn, bevat het Russisch toch 
een groot aantal Nederlandse leenwoorden. 

8. Hoe zijn deze woorden in het Russisch terechtgekomen?
a. Het is puur toeval.
b. Via de Nederlandse voetbalcoaches die de afgelopen 
jaren het Russische elftal leidden.
c. Via tsaar Peter de Grote, die zich erg in Nederland 
interesseerde.
d. Via Willem van Oranje, die lange tijd in Rusland heeft 
gewoond. 


