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3. Is haar belofte rechtsgeldig?
a.  Ja, het Fries is een officiële taal in Nederland.
b.  Ja, je mag de belofte in elke Nederlandse streektaal 

doen.
c. Ja, je mag de belofte in elke taal afleggen.
d.  Nee, de belofte moet per se in het Nederlands 

worden gedaan.

Mailprotocol
Om de docenten wat te ontlasten heeft de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) een e-mailprotocol opgesteld. 
Hierin staan tips aan studenten en docenten voor goed 
e-mailgebruik.

4. Wat is een van de tips uit het e-mailprotocol?
a. Beperk het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.
b. Gebruik waar mogelijk de gebiedende wijs.
c. Verduidelijk je boodschap met emoticons.
d. Wees voorzichtig met sarcasme en ironie.

Waarschuwing
De waarschuwingen op pakjes sigaretten 
werken niet; de roker schiet er juist van in 
de verdediging. Uit onderzoek van 
Nijmeegse psychologen blijkt dat het wél 
helpt als fabrikanten een retorische vraag 
op de verpakking zetten.

5. Wat is een voorbeeld van een retorische vraag?
a. Jij wilt toch ook niet jong sterven?
b. Waarom ben je begonnen met roken?
c. Wat zou jou kunnen laten stoppen met roken?
d. Weet je zeker dat je er nog eentje op wilt steken?

Artis	
Op 1 mei bestond de Amsterdamse 
dierentuin Artis 175 jaar. Momenteel 
is de dierentuin bezig geld in te 
zamelen voor een nieuw olifantenver-
blijf. Olifanten produceren infrasone 
geluiden, die zo laag zijn dat mensen 
ze niet kunnen horen. Daarmee 

kunnen ze over een afstand van wel tien kilometer 
communiceren.

Koningslied
De tekst van het Koningslied 
zorgde de afgelopen weken voor 
flinke ophef. Veel mensen struikel-
den met name over het zinsdeel ‘de dag die je wist dat 
zou komen’. Dat bevatte volgens hen een verwijsfout: 
er had eigenlijk ‘de dag waarvan je wist dat die zou 
komen’ moeten staan. 

1. Welke zin bevat GEEN verwijsfout?
a. De bibliotheek breidde zijn collectie uit.
b. De docent waarvan wij les hebben, is ziek.
c. Er is niets wat jij nog niet weet.
d. Hier is het fototoestel die je wilde hebben.

Volkslied
Naast het Koningslied klonk ook het volkslied 
veelvuldig afgelopen Koninginnedag. In het 
Wilhelmus is een speciale dichtvorm 
verwerkt: het acrostichon.

2. Wat gebeurt er in een acrostichon?
a. Alle regels hebben evenveel lettergrepen.
b. De coupletten bestaan uit zeven regels.
c.  De eerste letters van de regels of cou-

pletten vormen samen een woord of zin.
d.  Het laatste woord van elke regel rijmt op 

het eerste woord van de volgende regel.

Friese	belofte
PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi legde in de Nieuwe Kerk 
haar belofte aan de nieuwe koning af in het Fries. 
“Dat ûnthjit ik”, zei ze, in plaats van het Nederlandse 
‘Dat beloof ik’.

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede	mogelijk	dankzij

6. Welke dieren produceren ook infrasone geluiden?
a. Bijen.
b. Kolibries.
c. Krokodillen.
d. Walvissen.

Curaçao 
Begin mei werd Helmin Wiels, 
de politiek leider van de grootste 
partij op Curaçao, vermoord. 
Curaçao is sinds oktober 2010 
een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Neder-
landen. Daarvoor maakte het deel uit van de Neder-
landse Antillen. De Nederlandse Antillen hadden drie 
officiële talen; Curaçao heeft er twee. 

7. Wat zijn de twee officiële talen van Curaçao?
a. Nederlands en Engels.
b. Nederlands en Papiaments.
c. Nederlands en Spaans.
d. Nederlands en Sranantongo.
 

Couperus
150 jaar geleden werd Louis Couperus geboren, een 
beroemd schrijver die qua stijl tot de Tachtigers 
behoorde. Om deze geboortedag te vieren is 2013 
uitgeroepen tot het Couperusjaar.

8.  Welk meesterwerk is van 
Couperus?

a. De avonden.
b. De kleine Johannes.
c. Eline Vere.
d. Max Havelaar.




