
VRAGENBLAD Jaargang 7 / Nummer 7

Paardenvlees
Vorige maand kwam in het nieuws 
dat er geregeld paardenvlees wordt 
verwerkt in producten met rund- of 
varkensvlees. Dat is op zich geen 
gevaar voor de gezondheid, maar 
de producent moet wel eerlijk zijn 

over wat hij verkoopt. In het Nederlands hebben we 
verschillende spreekwoorden en uitdrukkingen waarin 
het paard voorkomt.

4. Welk spreekwoord of gezegde bestaat NIET?
a. Het paard achter de wagen spannen.
b. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.
c. Op het beste paard van stal wedden. 
d. Over het paard getild zijn.

Actie!
Italiaanse onderzoekers hebben ontdekt dat kinderen 
met dyslexie beter lezen als ze regelmatig actiegames 
spelen. Nederlandse deskundigen hebben echter 
twijfels bij dit onderzoek. Zij denken dat het Italiaans 
niet geschikt is voor dyslexie-onderzoek en zouden 
liever Engelse kinderen als proefpersonen zien.

5.  Waarom zou het Italiaans niet geschikt zijn voor dit 
onderzoek?

a.  Het Italiaans kent minder 
woorden dan het Engels.

b.  Italiaanse kinderen krijgen 
beter leesonderwijs.

c.  Italiaanse kinderen krijgen 
eerder de diagnose dyslexie.

d. Italiaanse woorden zijn eenvoudiger te spellen.

#hashtag
De Académie Française doet veel moeite om de Franse 
taal zo puur mogelijk te houden. Zodra een Engelse 
term zijn intrede doet, stelt een speciale commissie 
een Frans alternatief voor. Onlangs was het woord 
‘hashtag’ aan de beurt. Niet alle voorgestelde alterna-
tieven voor Engelse woorden slaan echter aan bij de 
Franse bevolking. Het woord ‘ordinateur’ is wel een 
blijvertje gebleken.

6. Wat betekent ‘ordinateur’?
a. Computer.
b. E-mail.
c. Internet.
d. Software.

Harlem Shake
Afgelopen weken was de Harlem Shake een 
hype op internet. Harlem is een wijk in New 
York, genoemd naar de Nederlandse stad 
Haarlem. Vier eeuwen geleden vestigden 
Nederlanders zich in dat gebied. De sporen 
daarvan zijn nog altijd op veel plekken in de 
stad terug te vinden.

1.  Welke New Yorkse straat- of wijknaam komt NIET uit 
het Nederlands?

a. Bowery.
b. Brooklyn.
c. Flushing. 
d. Manhattan.

In de baarmoeder
Franse onderzoekers hebben 
de hersenactiviteit gemeten 
van baby’s die tot 3 maanden te 
vroeg zijn geboren. Hieruit 
bleek dat baby’s al in de baarmoeder lettergrepen en 
verschillende klanken kunnen waarnemen, en dat ze 
een mannenstem van een vrouwenstem kunnen 
onderscheiden.

2. Waarom is deze uitkomst zo bijzonder?
a. De oren werken dan nog niet.
b. Het brein is dan nog niet volgroeid.
c. In de baarmoeder dringt geen geluid door.
d.  Taalonderzoek bij baby’s was tot nu toe niet 

mogelijk.

Paus
Eind februari trad paus Benedictus XVI af om 
gezondheidsredenen. Hij trekt zich terug in 
een klooster in Vaticaanstad, een zelfstan-
dige staat in Rome.

3.  Wat is de formele taal van Vaticaanstad?
a. Grieks.
b. Italiaans.
c. Latijn.
d. Spaans. 

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede mogelijk dankzij

Max mixt whisky in de whiskymixer
Amerikaanse wetenschappers hebben onderzocht 
waarom tongbrekers als deze zo moeilijk zijn om uit te 
spreken. De uitkomst van hun onderzoek was weinig 
opzienbarend: de klanken lijken te veel op elkaar, 
waardoor er makkelijk iets misgaat 
bij het articuleren. Je kunt mede-
klinkers indelen naar hun plaats van 
articulatie in je mond. Met klanken 
die dicht bij elkaar liggen, maak je 
makkelijker versprekingen.

7.  In welk rijtje staan de medeklinkers 
op volgorde van achter naar voor in 
de mond?

a. G – K – F – B.
b. F – G – T - K.
c. K – T – G – B.
d. T – F – B – K.
 

Accentloos Nederlands?
Psycholinguïste Marijt Witteman onderzocht hoeveel 
moeite het onze hersenen kost om Nederlands met een 
accent te verstaan. Dat blijkt erg mee te vallen: al na 
enkele woorden met een zwaar accent blijken we 
tweedetaalleerders net zo makkelijk te verstaan als 
moedertaalsprekers van het Nederlands.

8.  Waarom is de uitspraak van een vreemde taal zo 
moeilijk te leren?

a.  De aandacht van taalleerders is meer gericht op 
grammatica en woordkeus.

b.  De taaldocent is meestal geen moedertaalspreker en 
doet het dus verkeerd voor.

c.  Je hoort de klanken van de vreemde taal minder goed 
door de kennis van je moedertaal.

d.  Luisteraars verbeteren alleen fouten in grammatica 
en woordkeus, niet in uitspraak.




