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De Europese Commissie stimuleert meertaligheid, 
bijvoorbeeld met beurzen voor een studie in het 
buitenland. De Europese Unie (EU) erkent 24 offi ciële 
talen.

3.  Welke EU-taal wordt het meest gesproken als 
moedertaal?

a. Duits.
b. Engels.
c. Frans.
d. Nederlands.

De Jeugd
Eind september kwam ‘Ja, natúúr-
lijk!’ uit, het vierde album van De 
Jeugd van Tegenwoordig. De 
groep staat bekend om zijn 
creatieve taalgebruik. De tweede single van dit album 
heet ‘Een barkie’, waarin de jongens zingen: “Trek een 
barkie uit de muur”. ‘Barkie’ is een straattaalwoord.

4.Wat is een ‘barkie’?
a. Een baksteen.
b. Een briefje van honderd euro.
c. Een kroket.
d. Een vette hap.

Alfabetisering
Van 8 tot 15 september vond de jaarlijkse Week van de 
Alfabetisering plaats. Tijdens deze week vraagt de 
Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor analfabeten 
en laaggeletterden. Dit zijn mensen die door hun 
lees- en schrijfproblemen niet goed kunnen functione-
ren in de maatschappij.

5. Welke stelling is NIET waar?
a. Analfabetisme sterft vanzelf uit dankzij de leerplicht.
b.  Driekwart van de laaggeletterden is van autochtone 

afkomst.
c.  Laaggeletterden hebben vaker ziektes als astma, 

diabetes en kanker. 
d.  Nederland telt 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 

16 en 65 jaar.

Ritme
Mensen met een goed gevoel voor ritme hebben 
waarschijnlijk ook een beter taalvermogen, zo blijkt uit 

Rappe troonrede
Op Prinsjesdag sprak koning Willem-
Alexander zijn eerste troonrede uit. 
Uiteraard vergeleken analisten deze 
direct met de troonredes van zijn 
moeder. Het opvallendste verschil 

was de spreeksnelheid: de koning sprak in 17 minuten 
2200 woorden uit, terwijl zijn moeder vorig jaar over 
1555 woorden 18 minuten deed.

1.  Hoeveel woorden spreekt een Nederlander 
 gemiddeld uit tijdens een ontspannen gesprek?

a. 1 woord per seconde.
b. 4 woorden per seconde.
c. 150 woorden per minuut.
d. 500 woorden per minuut.

1337
Vorige maand verscheen Grand 
Theft Auto 5, het duurste spel dat 
ooit is gemaakt. Veel gamers 
hadden lang naar dit spel uitgeke-
ken. Onderling gebruiken gamers soms Leet, een 
alfabet waarin letters worden vervangen door tekens 
of cijfers. De naam ‘Leet’ komt van ‘elite’ en schrijf je 
in Leet als ‘l33t’ of ‘1337’.

2. Wat is een Nederlands woord in Leet?
a. |)3v75[#.
b. |\|3[)3I214|\|[)5.
c. 3/\/61!5#. 
d. FI24|\|[415.

Meertaligheid
26 september was de Europese Dag van 
de Talen, georganiseerd door de Euro-
pese Commissie en de Raad van Europa. 

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede mogelijk dankzij

een onderzoek van Amerikaanse 
wetenschappers. Eerder was al gebleken 

dat kinderen die muzieklessen volgen beter 
kunnen lezen.

6. Hoe verklaren wetenschappers dit?
a.  Door muziek went je oor aan het ritme en de 

klanken van taal.
b.  Hersenen verwerken taal en muziek op vergelijkbare 

manieren.
c.  Je brein wordt groter door extra vaardigheden zoals 

het maken van muziek.
d.  Muziekles zorgt voor discipline die je ook nodig hebt 

om een taal te leren.

Werelddovendag
Op Werelddovendag (21 september) vroegen nationale 
dovenorganisaties aandacht voor doven en gebarentaal. 
In Utrecht was die dag een Gebarenfestival.

7. Welke stelling over gebarentaal is waar?
a.  Alle doven kunnen in gebarentaal met 

elkaar ‘spreken’.
b.  Gebarentaal wordt alleen gebruikt door 

doven en slechthorenden.
c.  In gebarentaal wordt gesproken taal 

woord voor woord uitgebeeld.
d.  Wereldwijd zijn er meer dan honderd 

verschillende gebarentalen.

Lingo
Begin september was de vijfduizendste afl evering van 
Lingo op televisie. Het is daarmee het langstlopende 
taalspel op de Nederlandse televisie.

8. Wie kan het helpen om naar Lingo te kijken?
a. Mensen die moeilijke woorden willen leren.
b. Mensen die Nederlands leren.
c. Mensen die slechthorend zijn.
d. Mensen die slechtziend zijn.




