
Huh?
1. Hoe komt het dat ‘huh?’ wél overal voorkomt?
b. Dat woord is het makkelijkst en snelst te maken.

Om ‘huh?’ te zeggen hoef je alleen je mond een klein 
beetje open te doen en geluid te maken. Zo kun je snel 
laten merken dat je iets niet begrepen of verstaan 
hebt. Doordat dit zo makkelijk is, is in alle talen 
hetzelfde woord ontstaan, dat alleen qua klank per 
taal iets kan verschillen. Een Spanjaard zal bijvoor-
beeld ‘è?’ zeggen. Dieren en jonge kinderen zeggen 
nog geen ‘huh?’, dus het woord hoort echt tot de 
aangeleerde taal van de mens.

http://bit.ly/universeel 

Goud
2.  Wanneer kan een voornaam nog meer worden 

geweigerd?
c. Als het eigenlijk een achternaam is.

Sinds 1970 moet de ambtenaar van de 
burgerlijke stand alle voornamen 
accepteren, behalve als het een be-
staande achternaam is of als de naam 
ongepast is. Die tweede voorwaarde is 
vrij subjectief: in 1985 werd ‘Geisha’ 
geweigerd, maar in 1990 werd deze 
voornaam wel geaccepteerd.

http://bit.ly/naamwet

Stromae
3. Wat is de woordspeling in verlan?
b. Lettergrepen worden omgedraaid.

Het woord ‘verlan’ is zelf al verlan: het komt van 
‘l’anvers’, het Franse woord voor ‘omgekeerd’. De 
jongeren kijken vooral naar de uitspraak van een 
woord, niet naar de precieze spelling. Zo wordt 
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Familie
6. Welke taal is GEEN familie van het Nederlands?
c. Frans.

Het Nederlands behoort tot de Germaanse taalfamilie, 
net als onder andere het Engels, het Duits en de Scandi-
navische talen. Het Frans is een Romaanse taal, net als 
het Spaans, het Italiaans en het Roemeens. Tot de 
Slavische talen horen het Tjechisch, Pools en Russisch. 

http://bit.ly/onlinespel 
http://bit.ly/taalfamilies

Afluisteren
7. Wat zou de NSA dus níét weten?
c. Waarover je belt.

De NSA zou in Nederland de gegevens 
van 1,8 miljoen telefoongesprekken 
hebben onderschept. De geheime 
dienst heeft deze gesprekken niet 
afgeluisterd, maar alleen de gegevens 
over de gesprekken verzameld. Ze 
weten dus wie wanneer en waar met 
wie belde, maar niet waarover die 
gesprekken gingen.

http://bit.ly/NSAmetadata

Dictee 
8. Wat betekent ‘doemdenken’?
d. Somber denken over de toekomst.

‘Doemdenken’ bedachten Van Kooten en De Bie begin 
jaren tachtig, toen veel Nederlanders een somber 
toekomstbeeld hadden. Ze voegden nog veel meer 
woorden en uitdrukkingen aan de Nederlandse taal toe, 
zoals ‘regelneef’, ‘oudere jongere’, 
‘krasse knarren’ en ‘de tuin winterklaar 
maken’.

http://bit.ly/VanKootenDictee 

‘français’ in verlan ‘cèfran’. De straattaal is ontstaan 
om te kunnen communiceren zonder dat anderen het 
begrepen. Niet alle woorden worden ‘verlanst’; 
meestal maar één of twee per zin.

http://bit.ly/lanvers
 

1000 woorden
4.  Hoe ver kom je ongeveer 

met duizend woorden?
b.  Je kunt een eenvoudig 

gesprek voeren.

Als je een vreemde taal leert, 
leer je natuurlijk meer dan 
woorden alleen. Je leert ook 
de grammatica en de uit-

spraak. Duizend woorden komt ongeveer 
overeen met het A2-niveau. Dat is het tweede van de 
zes niveaus die Europees zijn vastgesteld. A1 is het 
laagste niveau; een C2-spreker (het hoogste niveau)  
is bijna niet van een moedertaalspreker te onder-
scheiden.

http://bit.ly/1000woorden

Gordon
5. Hoe komt dit?
d. Ze horen het verschil niet.

In je kindertijd stelt je gehoor 
zich af op je moedertaal. 
Klanken die niet in je moeder-
taal voorkomen, kun je steeds 
minder goed onderscheiden 
en daardoor ook niet meer 
goed uitspreken. In het 
Chinees komt onze ‘r’ niet 
voor; in de oren van een 
Chinees lijkt die het meest op 
een ‘l’. Hetzelfde principe leidt 
tot problemen voor Nederlanders in het Engels, 
bijvoorbeeld met het onderscheid tussen ‘full’ en 
‘fool’.

http://bit.ly/rlverwarring




