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Doof en blind 
Vorige maand verscheen in NRC Handelsblad een artikel 
over hoe doofblinde mensen kunnen communiceren. 
Over de gebarentaal van dove mensen weten we rela
tief veel en de meeste mensen weten ook wat braille is. 
Mensen die niet kunnen horen én niet kunnen zien, ge
bruiken verschillende methodes om te communiceren, 
bijvoorbeeld vingerspellen. Dit wordt gedaan door het 
alfabet van verschillende handgebaren, dat ook door 
doven gebruikt wordt, in de hand van de doofblinde 
te maken, zodat deze ze kan voelen.

1. Hoeveel doofblinden zijn er in Nederland?
a. Ongeveer 50.
b. Ongeveer 200. 
c. Ongeveer 500.
d. Ongeveer 2000.

Madonna en Sara
Afgelopen maand werd 
Madonna vijftig. Van 
vrouwen die vijftig 
worden, wordt vaak 
gezegd dat ze ‘Sara gezien 
hebben’. 

2. Waar komt deze 
uitdrukking vandaan?
a. De naam Sara is af
komstig uit een Bijbels verhaal.
b. In het Sanskriet staat de naam Sara voor het getal 
vijftig.
c. Sara is de oudste naam van de wereld en is daarom 
een symbool van ouderdom.
d. Sara komt voor als naam van een godin in een  
Germaans sprookje.

Lezen of liever film kijken
Kort geleden werd onderzocht of de emoties die mensen 
e rvaren bij het lezen van een span nende passage in een 
boek, anders zijn dan de emoties bij het zien van een 
opwin dende scène in een film. De proefpersonen kregen 
hier voor een kort filmpje te zien en moesten een 
fragment uit een boek lezen.

3. Wat waren de resultaten?
a. De proefpersonen ervoeren bij het lezen een andere 
emotie dan bij het kijken van het filmpje.
b. De proefpersonen ervoeren bij het lezen en het kijken 
van het filmpje vergelijkbare emoties.
c. Het boekfragment veroorzaakte heftigere emoties dan 
het filmpje.
d. Het filmpje zorgde voor heftigere emoties dan het 
boekfragment.

Liplezen 
Onlangs verscheen een bericht  
in de krant dat steeds meer  
jongeren in Vlaanderen zich  
opgeven voor een cursus lip
lezen.
 
4. Waarom wordt deze cursus 
steeds populairder?
a. Jongeren denken op die 
manier anderen te kunnen 
afluisteren. 
b. Jongeren gebruiken het graag als een soort geheim
taal.
c. Jongeren hebben steeds meer last van gehoor
beschadiging.
d. Jongeren kunnen zo beter communiceren in lawaai
erige disco’s.

E-mail van de Postbank
Een tijdje geleden waarschuwde de Postbank haar 
klanten voor een valse email waarin naar persoonlijke 
inlog gegevens werd gevraagd. Ook zonder deze waar
schuwing was het voor de lezer echter al vanaf de aan
hef overduidelijk dat het om een nepmail ging. 

5. Hoe begon het bericht?
a. ‘Dear customer of the Postbank’.
b. ‘Geachte Postbankklant’.
c. ‘Liefe kland van de Postbank’.
d. ‘Lieve klant van Postbank’.

Meertalig Amsterdam
In Amsterdam gingen afgelopen zomer stemmen op om 
Engels als officiële tweede taal in te stellen. Uiteindelijk 
waren er toch meer stemmen tegen dan voor, want het 
bleek veel te duur en te omslachtig om alle Nederlandse 
teksten om te zetten in het Engels. Voorlopig blijft Neder 
l ands dus de enige officiële taal in Amsterdam. Er zijn 
echter landen waar de meertaligheid voor zelfs meer 
dan twee officiële talen heeft gezorgd.

6. Welk van de volgende landen heeft de meeste officiële 
talen?
a. China.
b. India.
c. ZuidAfrika.
d. Zwitserland.

Standaardtaal
Eens in de zoveel tijd ondergaat de Nederlandse spel
ling een herziening; daarna ontstaat vaak een hoop 
gedoe en onduidelijkheid over alle nieuwe vormen. 
Geen her ziening is echter geen garantie voor duidelijk
heid over alle regels. Dit blijkt uit de Engelse spelling, 
die in de loop der tijd nauwelijks is veranderd en daar
om veel onregelmatigheden kent. Verschillende letters 
kunnen op dezelfde manier worden uitgesproken, zo 
blijkt uit het beroemde voorbeeld ’ghoti’.

7. Wat is de gangbare schrijfwijze van dit woord?
a. Cold.
b. Fish.
c. God.
d. Pitch.

Stille olifanten
Olifanten produceren zowel voor de mens hoorbare 
geluiden als zogenaamde infrasone geluiden. Deze 
geluiden hebben een zodanig lage toonhoogte dat 
mensen ze niet kunnen horen. Olifanten horen deze 
tonen wel en gebruiken ze om over zeer lange afstan
den te communiceren. 

8. Welke andere dieren 
maken ook gebruik van 
infrasone geluiden?
a. Bijen. 
b. Tijgers.
c. Vlinders.
d. Walvissen. 
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