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Prinsjesdag

Zoals elk jaar stond de derde dinsdag van september
in het teken van Prinsjesdag, de dag waarop de koningin
de Troonrede voordraagt. Hierin presenteert de regering
haar plannen voor
het komende jaar.
Er is regelmatig
kritiek geweest op
het taalgebruik van
de Troonrede, en
sinds eind jaren
tachtig wordt er
steeds meer aan
dacht besteed aan
de stijl van de tekst.
1. Wat viel dit jaar op aan het taalgebruik?
a. De tekst bevatte kortere zinnen.
b De tekst bevatte meer grapjes.
c. De tekst bevatte veel ingewikkelde zinnen.
d. De tekst was erg formeel.

Antilliaans

De Nederlandse Antillen omvatten vijf eilandgebieden
in de Caribische Zee. Niet iedereen op die eilanden
spreekt dezelfde taal. Sinds 2007 hebben de Neder
landse Antillen drie officiële talen.
2. Wat is GEEN officiële taal op de Nederlandse Antillen?
a. Engels.
b. Esperanto.
c. Nederlands.
d. Papiaments.

ABC…

De week van 8 tot en met 13
september stond in het teken
van de alfabetisering. Wereld
wijd zijn ruim 800 miljoen
mensen analfabeet. Ook in
Nederland hebben veel men
sen moeite met lezen en
schrijven. Over deze mensen
wordt ook wel gezegd dat
ze ‘laaggeletterd’ zijn.

3. Hoeveel mensen in Nederland zijn laaggeletterd?
a. Ongeveer 2500.
b. Ongeveer 100.000.
c. Ongeveer 500.000.
d. Ongeveer 1.500.000.

Digitale assistent

Wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van
speciale software voor mobiele telefoons en iPods die
onder anderen jongeren met autisme kan helpen in
lastige sociale situaties. Voor autistische kinderen kan
het dagelijkse taalgebruik namelijk veel moeite kosten,
al is dat vaak niet direct merkbaar.
4. Wat voor soort uiting is bijna altijd problematisch
voor iemand met autisme?
a. Een grapje.
b. Een mededeling.
c. Een opdracht.
d. Een vraag.

7. Aan wie werd de prijs dit jaar uitgereikt?
a. Agnes Kant.
b. Alexander Pechtold.
c. Femke Halsema.
d. Geert Wilders.

Biebel ien t Grunnegers

Internationale Talendag

‘In t begun het God hemel en eerde schoapen.’ Zo be
gint de eerste complete Bijbelvertaling in het Gronings,
die deze maand verschijnt.
5. Wat is de betekenis van schoapen in deze zin?
a. Geschapen.
b. Schapen.
c. Scheppen.
d. Schiep.

Italiaans of Engels?

De Società Dante Alighieri, de vereniging ter promotie
van de Italiaanse taal en cultuur, heeft Italianen opge
roepen om minder Engels te gebruiken in hun dagelijkse
taalgebruik.
6. Waarom wil de vereniging dat?
a. De Italianen gebruiken de Engelse woorden verkeerd.
b. De vereniging wil meer respect voor de eigen taal
afdwingen.
c. Het Italiaans dreigt uit te sterven als er te veel Engels
wordt gebruikt.
d. Om verwarring te voorkomen bij mensen die geen
Engels begrijpen.

Wie gebruikt de duidelijkste taal?

Na de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede
Kamer werd op 18 september door de Jargonbrigade
van de Nationale Jeugdraad de Klare -Taalprijs uitgereikt
aan het Kamerlid dat het begrijpelijkste taalgebruik heeft.

Eind september werd in verschillende landen de Euro
pese Dag van de Talen gevierd. Er werden taallessen,
conferenties en televisie- en radioprogramma’s geor
ganiseerd. In de Europese Unie wonen bijna 500 miljoen
mensen, die in totaal 23 officiële talen spreken. De Unie
heeft, om alle talen volledig tot hun recht te laten komen,
een speciaal taalbeleid met daarbij een ambitieuze doel
stelling.
8. Wat is die doelstelling?
a. Dat zo veel mogelijk Europeanen hun eigen taal fout
loos beheersen.
b. Dat zo veel mogelijk Europeanen naast hun eigen taal
nog twee andere Europese talen spreken.
c. Dat zo veel mogelijk Europeanen naast hun eigen taal
in ieder geval Engels spreken.
d. Dat zo veel mogelijk Europeanen naast hun eigen taal
de talen van hun buurlanden spreken.
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