
c.  Ze kunnen heel goed zingen.
d. Ze zijn erg goed te verstaan.

Je taal verraadt je
Sociaal psycholoog James Pennebaker stelt dat een 
computeranalyse van de kleinste woordjes in ons taal
gebruik ontmaskert wat we eigenlijk bedoelen, maar niet 
willen zeggen. Persoonlijke  voornaamwoorden zijn voor 
de analyse cruciaal.

4. Welk van onderstaande woorden is een persoonlijk 
voornaamwoord?
a. Een.
b. Hij.
c. Jan.
d. Zo.

Irene slaat toe
Het oosten van de Ver
enigde Staten werd on
langs zwaar getroffen 
door orkaan Irene. Her
inneringen kwamen op 
aan orkaan Katrina, die 
in 2005 grote schade in 
het zuiden aanrichtte.  
 
5. Hoe komen Amerikaanse orkanen aan hun naam?
a. De naam wordt door het Hurricane Center bedacht 
zodra de orkaan begint.
b. De namen staan op een vaste namenlijst voor orkanen.
c. Een orkaan wordt ge noemd naar zijn eerste slacht
offer.
d. Orkanen krijgen altijd een meisjesnaam.

Loverboys  
Afgelopen week nam de politie een opmerkelijk initiatief 
om via nieuwe media in contact te komen met jongeren 
over het thema ‘loverboys’.

6. Wat deed de politie?
a. Agenten twitterden massaal over loverboys.
b. De politie hield een chatsessie over het onderwerp.
c. Het signalement van bekende loverboys werd via 
Hyves verspreid.
d. Jongeren werden door gratis smsberichten gewaar
schuwd.

Valse vrienden
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Neder
land. Toch is de Duitse taal bij scholieren en studenten 
steeds minder populair. Typische valkuilen bij het leren 

Nederlandse schrijvers in Peking 
Tientallen Nederlandse 
schrijvers waren onlangs  
op be zoek in de hoofdstad 
van China met een 
gezamenlijk doel. 

1. Zij bezochten China om …
a. Chinese literatuur te lezen.
b. de Chinese taal te leren.
c. de gevangen schrijver Liu Xiaobo te bezoeken.
d. de Nederlandse literatuur te promoten.

Snelwegschutter ontleed
De afgelopen maand is 
er 45 keer op rijdende 
auto’s geschoten. Men 
noemt de dader de 
‘snelwegschutter’. Dat 
woord bestaat uit vier 
delen, die elk aan de 
beteke nis bijdragen. De haakjes geven de volgorde weer 
waar in de delen zijn samengevoegd (denk aan de struc
tuur van een wiskundige operatie).

2. Wat is de juiste structuur?
a. [[Snel][weg][schutt][er]]
b. [[Snel[weg]][schutt[er]]]
c. [Snel[weg[schutt[er]]]]
d. [[[Snel][weg]][[schutt][er]]]

Toontalen
Het Chinees en het Vietnamees zijn talen die erg moei
lijk te leren zijn, onder andere doordat het zogenaamde 
toon talen zijn. In een toontaal verandert de betekenis 
van een lettergreep als die met een andere toonhoogte 
wordt uitgesproken. Sprekers van een toontaal blijken 
wel een extra voordeel te hebben. 

3. Wat is dat voordeel?
a. Ze begrijpen ook andere toontalen.
b. Ze hebben een absoluut gehoor.

taal / talen / taalwetenschap
van Duits zijn ‘valse vrienden’: woorden die op elkaar 
lijken maar een heel andere betekenis hebben in de twee 
talen.

7. Welk van onderstaande paren bevat GEEN valse 
vriend?
a. Bellen  bellen.
b. Post  post.
c. Schlimm  slim.
d. Zahl  taal.

Limburgs
Op 1 september werd in Limburg een hoogleraar 
Taal  cultuur geïnstalleerd. Volgens Unesco wordt het 
Limburgs, net als Fries en Nedersaksisch, met uit
sterven bedreigd. Maar de meeste deskundigen zijn 
voorzichtig optimistisch. 

8. Wanneer blijft een streektaal het best bewaard?
a. Als hij is vastgelegd in een woordenboek.
b. Als ouders hem meegeven aan hun kinderen. 
c. Als veel mensen hem kunnen verstaan.
d. Als veel plaatselijke bands erin zingen.
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