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Troonrede

Op de derde dinsdag van september werd, zoals ieder
jaar, de Troonrede uitgesproken door de koningin. Dit
jaar zat er een taalgrapje in verstopt: de beginletters van
de eerste vijftien zinnen vormen de naam Willem van
Nassov, de oude spelling van de naam van Willem van
Oranje. Dit vind je ook in de eerste letters van de strofes
van het Wilhelmus.
1. Hoe heet dit principe?
a. Acrostichon.
b. Alliteratie.
c. Kettingrijm.
d. Limerick.

Komd het nog goet?

Dit schooljaar worden nieuwe eisen voor het spellings
onderwijs van kracht, die opgesteld zijn door de com
missie-Meijerink. De commissie beschreef welke spel
lingregels leerlingen moeten leren beheersen vanaf het
eind van de basisschool tot aan het eindexamen van alle
niveaus middelbare scholen.
2. Welke van de onderstaande zinnen bevat een verkeerd
gespeld werkwoord?
a. Bij dat oude huis waait het vreselijk.
b. De commissie windt zich vreselijk op
over de spelfouten.
c. De gedoodverfde premier slofte door
de pas gemarmerde hal.
d. Waar bemoeid je vriendin zich
eigenlijk mee?

Heinekenprijs voor taalwetenschappers

Op 24 september werden twee prestigieuze prijzen voor
cognitiewetenschap uitgereikt aan taalonderzoekers.
Michael Tomasello ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor
zijn onderzoek naar taal van kinderen en van primaten.
Paola Escudero kreeg een Young Scientists Award voor
haar onderzoek naar het accent van volwassenen die
een vreemde taal leren.
3. Waarom is het moeilijk om de uitspraak van een
vreemde taal te leren?
a. Andere talen hebben veel meer dialecten.

b. De klanken van het Nederlands zijn nu eenmaal het
makkelijkst.
c. Door je kennis van je moedertaal kun je de klanken
in de andere taal niet goed horen.
d. Je leert een vreemde taal meestal van een leraar die
hem niet als moedertaal spreekt.

Nederlands in de grondwet

De Nederlandse regering besloot eerder dit jaar een
wetsvoorstel te formuleren waarin wordt vastgelegd dat
het Nederlands de officiële taal is van Nederland en dat
de overheid het gebruik van deze taal bevordert. Eind
september publiceerde de Raad van State over dit voor
nemen een negatief advies.
4. Wat staat er eigenlijk over het Nederlands in de
Nederlandse grondwet?
a. Elk lid van de Tweede Kamer moet Nederlands
spreken.
b. Er staat alleen dat het Nederlands de officiële taal
van Nederland is.
c. Er staat niets over het Nederlands in de grondwet.
d. Iedereen in Nederland moet redelijk Nederlands
spreken.

Minister met slappe lach

De Zwitserse minister van Financiën
kreeg de slappe lach bij het voorlezen
van een door een ambtenaar geschre
ven onbegrijpelijk antwoord op Kamervragen. Het was
direct een hit op YouTube. Het probleem van ambtelijke
taal is ook in Nederland onlangs onderzocht.
5. Wat is GEEN probleem met brieven van ambtenaren?
a. De brieven bevatten te veel beledigingen.
b. De brieven zijn slecht opgebouwd.
c. De brieven zijn te lang.
d. De brieven zijn te onduidelijk.

Supermarktboycot

Medio september riep de Stichting
Taalverdediging op tot een boycot
van supermarktketen Albert Heijn
omdat Albert Heijn ‘de Nederlandse
taal en daarmee zijn Nederlandse
klanten minacht’.

6. Wat had Albert Heijn in de ogen van de Stichting Taal
verdediging verkeerd gedaan?
a. Albert Heijn eist van werknemers dat zij Engels spreken.
b. Albert Heijn neemt caissières aan die helemaal geen
Nederlands spreken.

c. Albert Heijn vermeldt de Engelse benaming van
producten prominent op de verpakking.
d. Albert Heijn vermeldt de ingrediënten van producten
alleen nog in het Engels.

Streektaal in de zorg

Voor veel ouderen van nu is het dialect
hun moedertaal. Daarom voelen ze zich
op hun gemak als verpleegkundigen
dialect tegen ze praten. Want de moe
dertaal is de taal van thuis.
7. Waarom hebben sommige patiënten met een neuro
logische aandoening, zoals een beroerte, hier nog meer
baat bij?
a. Zij hebben met hun lichamelijke beperking nog meer
behoefte aan een veilig gevoel.
b. Door uitval van hersenfuncties vallen zij vaak volledig
terug op hun moedertaal.
c. Zij hebben een verhoogde bloeddruk en kunnen dus
niet te veel prikkels hebben.
d. Het gebruik van het Standaardnederlands vergroot de
kans op nog een beroerte.

Europese Dag van de Talen

Op 26 september werd met de Europese Dag van de
Talen de talendiversiteit in Europa gevierd. In Europa
worden ongeveer zeventig talen gesproken. Niet
meegeteld zijn dan de verschillende gebarentalen
voor doven en de vele talen die door nieuwe Europe
anen, afkomstig vanuit de hele wereld, dagelijks ge
bruikt worden. Deze inheemse Europese talen zijn
voor een deel ‘familie’ van elkaar.
8. Hoe staan de talen in volgorde van steeds minder
verwantschap met het Nederlands?
a. Nederlands - Bretons - Deens - Duits - Baskisch.
b. Nederlands - Deens - Duits - Bretons - Baskisch.
c. Nederlands - Duits - Deens - Bretons - Baskisch.
d. Nederlands - Duits - Bretons - Baskisch - Deens.
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