
http://bit.ly/xrD9lN 
http://bit.ly/AiKEI9

Welbespraakte politici
4. Welke stijlfiguur komt voor in ‘een tsunami van geweld’?
c. Een hyperbool.

Een hyperbool is een stijlfiguur voor overdrijving: met deze 
zin wordt bedoeld dat het aantal geweldsdelicten flink toe
neemt. Het tegenovergestelde, iets verzachtend uitdrukken, 
noemen we een eufemisme. Je gebruikt een tautologie als 
je twee keer hetzelfde zegt, maar dan met andere woorden: 
‘enkel en alleen’, ‘gratis en voor niets’. Bij een anafoor her
haal je telkens een of meer woorden. De bekendste is ‘I have 
a dream …’ van Martin Luther King.

http://bit.ly/xUi1jh
http://bit.ly/wfVxCa

Daar zit een luchtje aan!
5. Wat kunnen wetenschappers met de geurenkit onder
zoeken?
a. Hoe mensen uit verschillende culturen geuren categori
seren.

De taalwetenschappers laten mensen uit verschillende cul
turen de geuren uit hun geurenkit benoemen. Zo komen ze 
meer te weten over de manier waarop verschillende talen 
geuren categoriseren en de invloed die dat heeft op ons 
denken. Het blijkt namelijk erg moeilijk om iets waar te 
nemen waar je geen woorden voor hebt. Als je bijvoorbeeld 
bekend bent met het vakjargon om wijnen te beschrijven, is 
het makkelijker om het verschil tussen een Franse en een 
Chileense wijn te proeven.

http://bit.ly/w0IbXN

Ouder dan de vogels
6. Waar zou deze tekst in 776 gebruikt zijn?
a. In de kerk.

De tekst uit 776 is een Utrechtse doopbelofte en bestaat uit 
het afzweren van heidense (duivelse) praktijken. De priester 
las telkens de eerste zin op, en de bekeerde dopeling ant
woordde met de tweede zin. De moderne vertaling is als 
volgt:
‘Verzaak je de duivel? Ik verzaak de duivel.
En alle duivelsdienst? En ik verzaak alle duivelsdienst. 
En alle werken van de duivel? En ik verzaak alle duivels
werken en woorden, Donar en Wodan en Saksnoot en alle 
demonen die hun gezellen zijn.’ 

http://bit.ly/AcKmwP 
http://bit.ly/AyFnat 

Rijmelarij 
7. Op welk van de onderstaande woorden bestaan WEL 
Nederlandse rijmwoorden?
a. Burcht.

‘Wurgt’ en ‘gewurgd’, vervoegde vormen van het werk
woord ‘wurgen’, rijmen op ‘burcht’. Op de andere woorden 
rijmt geen enkel bestaand Nederlands woord. Dat wil niet 
zeggen dat er nooit iemand een creatieve poging heeft 
gewaagd. Zo rijmde Marcel Verreck ooit: ‘In de winter en 
de herfst / Zijn bejaarden op hun sterfst.’

http://www.gedichtendag.com/ 

taal / talen / taalwetenschap

De Talenquiz is jarig!
1. Welke jubilea staan in de juiste volgorde van jong naar 
oud?
d. Papier, koper, goud, eiken.

Jubilea, met name van huwelijken, geven we traditioneel 
materiële benamingen. Sommige mensen geven bij zo’n 
jubileum zelfs een cadeau dat is gemaakt van het betref
fende materiaal. Een papieren jubileum staat voor twee jaar, 
koper voor twaalf en een half, goud voor vijftig jaar, en bij 
een eiken jubileum vier je een tachtigjarig bestaan.

http://bit.ly/AhdiHL

De meisje 
2. Uit welk van deze drie bronnen komt ‘de meisje’?
b. Uit fouten bij het leren van Nederlands als tweede 
taal.

Als je op latere leeftijd Nederlands leert, is het erg moeilijk 
om te weten wanneer een zelfstandig naamwoord ‘de’ of 
‘het’ krijgt. Je moet van elk woord afzonderlijk leren of het 
mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. Op basis van de vorm 
of de betekenis is het meestal niet af te leiden, dus als je 
het niet weet, zul je moeten gokken. Ook tweede en derde 
generaties nemen deze ‘fouten’ over in hun etnolect.

http://bit.ly/wpRugW
http://bit.ly/zVRt0A
http://bit.ly/zPo9dM

Liplezend leren 
3. Welk woordduo is WEL op het gezicht te onderscheiden?
b. meer  weer.

Lang niet alle klanken zijn makkelijk af te lezen aan de stand 
van de mond. Een groot deel van de articulatie speelt zich 
name lijk af áchter de lippen, en dus uit het zicht. Ongeveer 
25% van de spraak is direct aan de mond af te lezen, voor de 
rest heb je ook de context nodig. De letters ‘m’ en ‘w’ zijn wel 
duidelijk zichtbaar te onderscheiden: bij de ‘m’ zet je beide lip
pen op elkaar en bij de ‘w’ zet je je onderlip tegen je 
boventanden.
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Jubileumquiz
Maak kans op toegangskaartjes voor 

Science Center NEMO voor de hele klas 
 of een van de andere mooie prijzen! 

Doe mee aan de jubileumquiz van de Talenquiz, 
in samenwerking met Kennislink, 

Science Center NEMO en Universiteit Leiden.

http://is.gd/talenquiz


