
willen weten. Via vraaghetdepolitie.nl is de politie van plan 
regelmatig chatsessies over diverse veiligheidsthema’s te 
organiseren.

http://www.om.nl/@156606/politie-chat/
http://bit.ly/nGNjtH

Valse vrienden
7. Welk van onderstaande paren bevat GEEN valse vriend?
b. Post - post.

Het Duitse woord bellen betekent blaffen, schlimm betekent 
slecht en Zahl betekent getal. Opmerkelijk is dat het vak 
Nederlands in Duitsland razend populair is. Er is een groot 
tekort aan leraren Nederlands in Duitsland. 
 
http://www.janreitsma.de/nl/valsevrienden.html
http://bit.ly/qLXbDH 

Limburgs 
8. Wanneer blijft een streektaal het best bewaard?
b. Als ouders hem meegeven aan hun kinderen. 

Een tweetalige opvoeding – waarin een kind opgroeit met 
het Nederlands en de streektaal – is volgens velen het beste 
‘redmiddel’ voor de streektaal. De nieuwe hoogleraar 
Cornips wil onder andere onderzoeken of kinderen 
opvoeden in het dialect nadelig is voor het leren van 
Nederlands.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=283171
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206
http://bit.ly/pLMOBM

Mede mogelijk dankzij

Je taal verraadt je
4. Welk van onderstaande woorden is een persoonlijk voor-
naamwoord?
b. Hij.

In ‘The secret life of pronouns’ analyseert Pennebaker aller
lei teksten, van advertenties tot de toespraken van wereld
leiders. Niet alleen persoonlijke voornaamwoorden maar 
ook andere functiewoorden (zoals lidwoorden en voeg
woorden etc.) zijn volgens hem goede voorspellers van 
de eigenlijke intenties van de spreker.

http://bit.ly/pS9jJR
http://bit.ly/qbAd9J 

Irene slaat toe

5. Hoe komen Amerikaanse orkanen aan hun naam?
b. De namen staan op een vaste namenlijst voor orkanen.

De naam van een Ameri kaanse orkaan is volstrekt voor
spelbaar. Er zijn zes alfabetisch geordende lijsten van 
21 persoonsnamen, per jaar wordt één lijst gebruikt. Als 
een orkaan bijzonder veel slachtoffers eist, wordt de naam 
van de lijst verwijderd. Zo is Katrina inmid dels vervangen 
door Katia.

http://www.onzetaal.nl/de-orkaan-komt-eraan/
http://www.nhc.noaa.gov/aboutnames.shtml

Loverboys 
6. Wat deed de politie?
b. De politie hield een chatsessie over het onderwerp.

De politie wil graag direct contact met slachtoffers, met 
mensen die denken dat iemand in hun omgeving een 
slacht offer is en met mensen die meer over het onderwerp 

taal / talen / taalwetenschap

Nederlandse schrijvers in Peking
1. Zij bezochten China om …
d. de Nederlandse literatuur te promoten.

Nederlandse literatuur stond centraal op de Internationale 
boekenbeurs in Peking. De Nederlandse minister van Cultuur 
sprak bij de opening van de beurs. 120 Nederlandse schrij
vers ondertekenden een petitie waarin de Nederlandse dele
gatie werd verzocht om aandacht te vragen voor mensen
rechtenschendingen in China.

http://www.nieuws.nl/657603
http://bit.ly/qdGAzG 

Snelwegschutter ontleed 
2. Wat is de juiste structuur?
d. [[[Snel][weg]][[schutt][er]]]

De structuur moet snelweg als deel hebben en schutter. 
Die twee bevatten elk ook twee delen. Sommige Neder
landse woorden hebben twee verschillende structuren en 
dus betekenissen. Denk bijvoorbeeld aan achteruitgang: 
[[achteruit] [gang]] en [[achter] [uitgang]].

http://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_%28taalkunde%29
http://taaladvies.net/taal/advies/term/60/

Toontalen 
3. Wat is dat voordeel?
b. Ze hebben een absoluut gehoor.

Mensen met een absoluut gehoor kunnen zonder een refe
rentietoon nauwkeurig de toonhoogte van een toon be
noemen (of het bijvoorbeeld een cis of een d is). Dit komt 
niet vaak voor: in Europa en Amerika heeft slechts één op 
de tienduizend mensen een absoluut gehoor. In Aziatische 
landen komt een absoluut gehoor maar liefst negen keer zo 
vaak voor als in Europa en Amerika. Lange tijd dacht men 
dat het in de Aziatische genen zat. Onderzoek heeft nu aan
getoond dat sprekers van toontalen veel vaker toonhoogten 
kunnen benoemen dan sprekers van niettoontalen. 

http://bit.ly/rjqfkm
http://bit.ly/oiiH8q

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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