
Hella Haasse 
Vorige maand overleed 
op 93-jarige leeftijd de 
schrijfster Hella Haasse. 
Zij was een van Neder-
lands bekendste schrijf-
sters en schreef tien-
tallen romans, die in-
middels in vele talen 
vertaald zijn. 

1. Welke schrijfster is een leeftijdgenoot van Haasse?
a. Aagje Deken.
b. Connie Palmen.
c. Kristien Hemmerechts.
d. Marga Minco.

Algemene Beschouwingen
De Algemene Politieke Beschouwingen zijn dit jaar in 
Nederland allesbehalve geruisloos voorbijgegaan. ’Doe 
eens normaal man!’ zei Wilders tegen Rutte, die ver vol-
gens antwoordde met ‘Doe zelf normaal!’ Een dergelijke 
reactie noemt men ook wel een jij-bak.

2. Wat is een jij-bak precies?
a. Een beledigende opmerking.
b. Een machteloze uitroep.
c. Een spottende of beschuldigende opmerking.
d. Een weerwoord zonder eigen bijdrage.

Verboden taalspel
Het is al in de ban gedaan door een café  
in Zwolle, zo populair is de nieuwe smart- 
phone rage. Volgens de café-eigenaresse  
leidde het taalspel tot ongezelligheid in het  
café doordat iedereen alleen nog maar op zijn 
telefoonscherm keek. Het bewuste spel is een 
moderne versie van een bekend ouderwets taalspel.

3. Om welk ouderwets spel gaat het?
a. Boggle.
b. Galgje.
c. Scrabble.
d. Sudoku.

Opvoeding in twee talen
Het bekende Friese model Doutzen 
Kroes woont samen met haar man 
en kind in New York. Ze wil haar 
zoontje in twee talen opvoeden, 
Fries en Nederlands. 

4. Is er een maximaal aantal talen 
dat een jong kind kan leren?
a. Ja, alleen talen die de ouders 
vloeiend spreken.
b. Ja, een kind heeft maar ruimte voor twee talen.
c. Nee, maar de verschillende talen moeten wel op 
elkaar lijken.
d. Nee, maar het kind moet de verschillende talen wel 
vaak en goed horen.

Spoonerisme
Sinds kort heeft nrc.next een nieuwe rubriek waarbij 
lezers de betekenis van een getekend spoonerisme 
moeten raden. Een voorbeeld van een spoonerisme is: 
‘Onverklaarbaar bewoond’ (betekenis: onbewoonbaar 
verklaard). 
 
5. Wat gebeurt er bij een spoonerisme?
a. De zin is betekenisloos.
b. De zin is een tegenstelling van wat er bedoeld 
wordt. 
c. Letters of lettergrepen worden verwisseld binnen 
een zin of woord.
d. Meerdere woorden wisselen binnen een zin van 
plaats.

Erkenning
Afgelopen maand hebben vertegenwoordigers van de 
Berbers in Libië van de nieuwe machthebbers de officiële 
erkenning geëist van hun taal, het Berbers. De officiële 
taal van Libië is Arabisch. 

6. Is er een verschil tussen Berbers en Arabisch?
a. Ja, het Berbers is een dialect van het Arabisch.
b. Ja, het zijn twee totaal verschillende talen.
c. Nee, alleen in uitspraak.
d. Nee, alleen op schrift.

Politiek correct
Vorige maand verscheen het (onware) bericht dat de BBC 
niet langer de termen Before Christ (BC) en After Christ 
(AC) zou mogen gebruiken, maar in plaats daarvan before 
common era (voor onze jaartelling) en common era (het 
huidige tijdperk). Dit om niet-christenen niet voor het 
hoofd te stoten. Veel mensen vielen over dit ‘politiek 

taal / talen / taalwetenschap
correct taalgebruik’. In het Nederlands kennen we ook 
veel politiek correcte termen, vooral als het gaat om 
Neder landers van niet-Nederlandse oorsprong. Hiervoor 
hebben de afgelopen decennia meerdere termen de 
revue gepasseerd.

7. Wat is de juiste chronologische volgorde (van vroeger 
tot nu)?
a. Allochtoon, gastarbeider, nieuwe Nederlander, 
immigrant. 
b. Gastarbeider, immigrant, allochtoon, nieuwe 
Nederlander.
c. Immigrant, gastarbeider, nieuwe Nederlander, 
allochtoon.
d. Nieuwe Nederlander, immigrant, allochtoon, 
gastarbeider. 

Nobelprijs
Op 6 oktober is de Nobelprijs voor de literatuur uit-
gereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een 
auteur die ‘het meest opmerkelijke werk met een 
idealistische trend’ heeft geschreven. 

8. Wie heeft de prijs dit jaar 
gekregen?
a. Hella Haasse.
b. Philip Roth.
c. Tomas Tranströmer.
d. Mario Vargas Llosa.
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