
Rappe troonrede
1.  Hoeveel woorden spreekt een Nederlander ge

middeld uit tijdens een ontspannen gesprek?
b. 4 woorden per seconde.

Tijdens een ontspannen gesprek zegt een Nederlan-
der gemiddeld 3 à 4 woorden per seconde. Dat is bijna 
twee keer zo veel als tijdens een toespraak. De koning 
sprak gemiddeld 2,16 woorden per seconde tijdens 
zijn troonrede; zijn moeder slechts 1,44. Mannen 
spreken gemiddeld sneller dan vrouwen, en jongeren 
sneller dan ouderen. Vlamingen spreken trager dan 
Nederlanders.

http://bit.ly/troonrede
http://bit.ly/spreeksnelheid

1337
2.  Wat is een Nederlands 

woord in Leet?
b. |\ |3[)3I214|\ |[)5.

In Leet worden de letters uit 
het Latijnse alfabet vervangen door tekens of letters 
die ongeveer dezelfde vorm hebben. In de beginjaren 
van het internet gebruikten mensen Leet om tekstfil-
ters te omzeilen. Zo konden ze stiekem toch over zaken 
als hacken praten. Inmiddels zijn de filters zo goed dat 
dit geen zin meer heeft. In antwoord b staat ‘Neder-
lands’. In de overige antwoorden staat ‘Deutsch’, 
‘English’ en ‘Français’.

http://bit.ly/leet1314

Meertaligheid
3.  Welke EUtaal wordt het meest 

gesproken als moedertaal?
a. Duits.

Moedertaalsprekers van het Duits 
komen niet alleen uit Duitsland, maar 

ook uit Oostenrijk, Luxemburg, België en Italië. Samen 
vormen zij 16% van de bevolking van de Europese 
Unie. Het Italiaans en Engels staan met elk 13% samen 
op de tweede plaats. Het Nederlands komt met 4% op 
de zevende plek. Wereldwijd is het Engels de taal die 
het meest al moedertaal wordt gesproken.

http://bit.ly/EUTalen
http://bit.ly/EUtalendag

De Jeugd
4. Wat is een ‘barkie’?
b. Een briefje van honderd euro.

In het Surinaams is een ‘barki’ 
een biljet van honderd gulden. 
Daar is het geen straattaal-
woord: iedereen gebruikt het, 
al is het wel informeel. Straattaal is overigens meer 
dan een verzameling Surinaamse, Turkse, Engelse en 
Marokkaanse woorden. Ook de uitspraak en de 
zinsbouw zijn anders dan in het Standaardnederlands.

http://bit.ly/barki

Alfabetisering
5. Welke stelling is NIET waar?
a. Analfabetisme sterft vanzelf uit dankzij de leerplicht.

In Nederland zijn ongeveer 250.000 mensen analfa-
beet en in totaal zijn er zo’n 1,1 miljoen laaggeletter-

den. Vaak ligt de oorzaak in de 
thuissituatie, in gebrek aan 
goede scholing of aan speci-
fieke problemen zoals dys-
lexie. Ziektes als diabetes en 
astma worden uiteraard niet 

veroorzaakt door laaggeletterdheid, maar ze komen 
wel vaker voor bij mensen die laagopgeleid zijn.

http://bit.ly/alfabetisering

Ritme
6. Hoe verklaren wetenschappers dit?
b.  Hersenen verwerken taal en muziek op vergelijkbare 

manieren.

Ritme is net zo belangrijk voor taal als het is voor 
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muziek. Elke taal heeft zo zijn eigen ritme, dat je helpt om 
te verstaan wat anderen zeggen. Het ritme is zelfs het 
eerste wat je leert van je moedertaal: het is het enige wat 
je in de baarmoeder kunt horen.

http://bit.ly/taalritme

Werelddovendag
7.  Welke stelling over gebarentaal is waar?
d.   Wereldwijd zijn er meer dan honderd verschillende geba-

rentalen.

Er zijn ruim 130 verschillende gebarentalen in de wereld. 
Deze zijn net zo divers als gesproken talen: ze hebben elk 
hun eigen woordenschat en grammatica, en er zijn zelfs 
dialecten. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is dan ook 
anders dan de Vlaamse Gebarentaal (VGT). Niet alleen 
doven gebruiken gebarentaal. Ook tolken en ouders van 
dove kinderen leren de taal. In een dorpje op Bali zijn 
zelfs zo veel mensen doof dat ook veel horenden geba-
rentaal hebben geleerd.

http://bit.ly/gebarentalen
http://bit.ly/gebarenwiki 

Lingo
8. Wie kan het helpen om naar Lingo te kijken?
b. Mensen die Nederlands leren.

Iedereen die Nederlands leert, kan baat hebben bij het 
kijken naar Lingo. Dat zijn bijvoorbeeld jonge kinderen, 
maar ook mensen met taalproblemen of mensen met 
een allochtone achtergrond. Zelfs koningin Máxima keek 
naar Lingo om de Nederlandse taal beter onder de knie 
te krijgen.

http://bit.ly/5000lingo 




