
6. Geven taalwetenschappers deze politici gelijk?
a.  Een beetje; heel af en toe in de eigen moedertaal mag 

wel.
b.  Ja, anders gaan de kinderen met een taalachterstand 

naar school.
c.  Ja, liever slecht Nederlands geleerd dan een andere 

taal goed geleerd.
d.  Nee, liever een andere taal goed geleerd dan het Neder-

lands slecht geleerd.

Grey of gray?
De lijst van bestverkochte boeken wordt al weken 
aangevoerd door de trilogie van E.L. James. Het eerste 
deel van de serie heet in het Engels ‘Fifty shades of grey’. 
Deze spelling is Brits-Engels; in de Verenigde Staten zou 
men ‘gray’ schrijven. Zo is er nog een hele lijst met 
woorden waarvan de spelling in het Amerikaans-Engels 
nét iets anders is. 

7.  Welk woord is goed gespeld in beide varianten van 
het Engels?

a. Centre.
b. Colour.
c. Defence.
d. Theory.

Koningshuis
Hoewel koningin Beatrix niet meer offi cieel betrokken is 
bij de formatie van het nieuwe kabinet, speelt ze nog wel 
een rol in de Nederlandse politiek. Zo las ze tijdens de 
afgelopen Prinsjesdag namens de regering de Troonrede 
voor in de Ridderzaal.

8.  Wat is de offi ciële aanspreekvorm 
van de koningin?

a. Hoogheid.
b. Koningin.
c. Koninklijke Hoogheid.
d. Majesteit.
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Dronkenmanspraat
Als promo voor het Discovery Festival 
presenteerde dj Giel Beelen zijn ochtend-
show op 28 september dronken. Hij had 
wetenschappers te gast die ’s avonds 
tijdens het festival een experiment met 
alcohol zouden uitvoeren. Giel nam alvast 
een voorproefje.

1. Wat verwachtten de onderzoekers te vinden?
a. Als je dronken bent, kom je moeilijker op woorden.
b. Als je dronken bent, lieg je slechter.
c. Als je dronken bent, spreek je creatiever.
d. Als je dronken bent, spreek je trager.

Gangnam Style
Voor de eerste keer is het een 
Zuid-Koreaanse artiest gelukt de 
top van de Nederlandse 
hitlijsten te bereiken. De zanger 
Psy heeft wereldwijd een hit met 
zijn nummer Gangnam Style, 

met een bijbehorend paardrij-dansje. In Noord- en 
Zuid-Korea is het Koreaans de offi ciële taal. De Koreanen 
gebruiken een eigen schrift, het Hangul.

2. Hoe ziet het Hangul-schrift eruit?
a. 
b. 
c. 

d. 

 Taboe
De redactie van het Vlaamse dagblad 

De Morgen heeft besloten om voort-
aan een specifi ek woord te vermijden 

waarmee een niet-Vlaamse bevolkings-
groep wordt aangeduid. Het woord was 

ooit politiek correct, maar heeft tegen-
woordig juist een negatieve bijsmaak. 

Bovendien vindt de redactie het woord 
stigmatiserend en generaliserend.

3. Welk woord heeft de redactie verbannen?
a. Allochtoon.
b. Buitenlander.
c. Gastarbeider.
d. Immigrant.

Project X
Eén verkeerd geplaatst vinkje in een 
Facebook-uitnodiging voor een verjaar-
dagsfeest leidde vorige maand tot rellen 
in het dorp Haren. Haren ligt vlak onder 
Groningen, in het Groningse dialectge-
bied. Dit dialect behoort tot het Nedersaksisch, maar is 
ook beïnvloed door het Fries. ‘Zai het nait vroagd om 
dizze drokte’ is Gronings dialect.

4.  Wat valt op als je deze zin vergelijkt met het 
 Standaardnederlands?

a. Andere woordvolgorde.
b. Andere woordenschat.
c. Andere woordvorming.
d. Geen werkwoordvervoeging.

Woordenschat
Rond je dertigste ken je ongeveer 60.000 Nederlandse 
woorden. Maar als je alleen de duizend meestgebruikte 
woorden zou kennen, zou je toch nog altijd zo’n 80% 
begrijpen van de woorden die gezegd worden. Boven 
aan de lijst met veelvoorkomende woorden komen 
opvallend veel dezelfde woordsoorten voor.

5. Welke woordsoorten komen het meest voor?
a.  Bijwoorden, zelfstandige naamwoorden en persoon-

lijke voornaamwoorden.
b.  Lidwoorden, werkwoorden en zelfstandige naam-

woorden.
c.  Voorzetsels, lidwoorden en persoonlijke voornaam-

woorden.
d.  Voorzetsels, werkwoorden en bijvoeglijke naam-

woorden.

Thuistaal
Op 19 september vond de eerste editie 
van het Drongo Festival plaats, een 
festival over meertaligheid. Veel ouders 
die zelf niet goed Nederlands spreken, 
worstelen met de vraag welke taal ze 

thuis het best tegen hun kind kunnen spreken. Sommige 
politici vinden dat iedereen thuis Nederlands zou moeten 
spreken.

taal / talen / taalwetenschap
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Mede mogelijk dankzij
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