
Na veel gedraai 
toch gevallen 
Vorige maand kwam het 
vierde kabinet-Balkenende 
ten val. In de debatten die 
de dagen daarvoor gevoerd 
wer den, ging het er vaak 
heftig aan toe. De voorzitter van de Tweede Kamer 
moest zelfs meerdere keren ingrijpen omdat de Kamer-
leden zich niet aan de gel dende debat regels hielden, 
bijvoorbeeld over hoe ze elkaar aan spraken.

1. Hoe horen Kamerleden elkaar aan te spreken?
a. Met ‘gij’.
b. Met ‘jij’.
c. Met ‘u’.
d. Niet, ze spreken via de voorzitter.

Uitstervende talen
Op 21 februari, de internationale Dag van de Moeder-
taal, besteedde Unesco aandacht aan het feit dat er 
steeds meer talen uitsterven. Wereldwijd worden er 
circa 6.700 talen gesproken. Bijna de helft daarvan 
wordt nog door maar een kleine minderheid van alle 
mensen op de wereld gesproken en dreigt te ver-
dwijnen. Zo over leed vorige maand de laatste spreker 
van het Bo, een taal die in Azië gesproken werd. 

2. Hoeveel talen worden er door 80% 
van de wereld bevolking gezamenlijk 
gesproken?
a. 12.
b. 83.
c. 531.
d. 2076.

Plasterk is tegen hun
Onlangs verscheen een onderzoek dat een verklaring 
geeft voor het toenemende gebruik van ‘hun’ waar je 
eigenlijk ‘zij’ of ‘ze’ hoort te gebruiken. Vervolgens werd 
druk gediscussieerd over de mogelijkheid om de be-
staande taalregels te versoepelen die stellen dat dit 

gebruik van ‘hun’ incorrect is. Toenmalig minister 
Plasterk toonde zich in deze discussie een groot tegen-
stander van dit voorstel. Bekijk de volgende zin: ‘Hun 
hebben gelijk.’

3. Welke grammaticale functie heeft ‘hun’ in deze zin?
a. Bijwoordelijke bepaling. 
b. Lijdend voorwerp van de zin.
c. Meewerkend voorwerp van de zin.
d. Onderwerp van de zin.

Kiezen in je eigen taal
Op 3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen ge-
houden. In verscheidene steden hingen tijdens de 
verkiezingscampagne posters en flyers van de PvdA 
in een andere taal dan het Nederlands. Dit leidde tot 
discussies binnen en buiten de partij. 

4. In welke taal werd er campagne gevoerd?
a. Arabisch.
b. Engels.
c. Surinaams.
d. Turks.

Plaatsnamen tijdens carnaval
In februari werd er weer volop 
carna val gevierd in Nederland. 
Tijdens carnaval hebben veel dorpen 
en steden een alternatieve naam. Zo 
heten de Brabantse steden Tilburg 
en Eindhoven tijdelijk Kruikenstad 
en Lampegat, en heb je het over het 
Limburgse Kerkrade en Venray, dan 
zeg je Kirchroaj en Rooj.
 

5. Wat is het verschil tussen de plaatsnamen in 
Brabant en Limburg?
a. De Brabantse namen zijn veel ouder dan de 
Limburgse.
b. In Brabant zijn de namen verzonnen en in Limburg 
is het de dialectvorm van de echte naam.
c. In Limburg krijgen de plaatsnamen een Duitse 
naam.
d. Je spreekt ze in Limburg met een ander accent uit 
dan in Brabant.

               Olympische Spelen
               Afgelopen maand vonden voor de een-
 entwintigste keer de Olympische Winterspelen plaats. 
Dit keer was het de beurt aan Vancouver in Canada 
om het spek ta kel te organiseren. De stad kent een 
lange geschiede nis met veel verschillende bewoners.

taal / talen / taalwetenschap
6. Waar komt de naam Vancouver vandaan?
a. Uit het Nederlands: van de Nederlandse naam 
‘Van Coeverden’.
b. Uit het Frans: de plaats die een beschutte plek 
tegen de wind vormde, oftewel ‘vent couvert’.
c. Uit de Indiaanse taal die hier vroeger gesproken 
werd: ‘Wencuwu’ betekent ‘stad aan het water’.
d. Het is de naam van de eerste ontdekkingsreiziger 
die Canada bereikte.

Nederlands in de grondwet 
Het was al aangekondigd in het regeerakkoord van 2007, 
maar in februari heeft de Nederlandse regering officieel 
besloten dat ze het Nederlands wil ‘verankeren’ in de 
Nederlandse grondwet. Daarnaast komt er waarschijnlijk 
een aparte bepaling voor een minderheidstaal die in 
Nederland gesproken wordt.

7. Welke minderheidstaal is dat?
a. Arabisch.
b. Fries.
c. Limburgs.
d. Vlaams.

De dubbele tong van Erica Terpstra
Erica Terpstra had vorige maand net 
een glaasje te veel gedronken toen 
ze voor de radio geïnterviewd werd. 
Haar dubbele tong werd in alle jour-
naals breed uitge meten. Naast het 
spreken met een dubbele tong, heeft 
men het ook weleens over spreken 
met een gespleten tong. 

8. Wanneer spreekt iemand met een gespleten tong?
a. Als hij een spraakgebrek heeft. 
b. Als hij liegt.
c. Als hij meerdere talen beheerst.
d. Als hij verschillende meningen verkondigt.
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