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Koningslied
1. Welke zin bevat GEEN verwijsfout?
c. Er is niets wat jij nog niet weet.

Na een onbepaald voornaamwoord (‘niets’) gebruik je
het betrekkelijk voornaamwoord ‘wat’. Als je naar
personen verwijst, gebruik je in verzorgde schrijftaal
niet ‘waarvan’ maar ‘van wie’. ‘Bibliotheek’ is een
vrouwelijk woord; er wordt daarom naar verwezen
met het bezittelijk voornaamwoord ‘haar’. En bij een
onzijdig woord (‘fototoestel’) hoort altijd het betrekkelijk voornaamwoord ‘dat’.
http://bit.ly/Jplj1Y
http://bit.ly/11QigMv

Volkslied
2. Wat gebeurt er in een acrostichon?

c. De eerste letters van de regels of
coupletten vormen samen een woord
of zin.

De eerste letters van de vijftien coupletten van het
Wilhelmus vormen de naam Willem van Nassov. In de
tijd dat het Wilhelmus geschreven werd, schreef men
vaak de ‘v’ in plaats van de ‘u’. Hetzelfde acrostichon
zat verborgen in de troonrede die prinses Beatrix in
2010 als koningin uitsprak. De acrostichon wordt ook
wel ‘naamdicht’ of ‘lettervers’ genoemd.

Alle Friezen mogen daar in het Fries met de gemeente,
politie en andere overheidsinstanties communiceren.
Sinds 1956 mag ook de eed, belofte of bevestiging in
het Fries worden uitgesproken. Dat mag ook buiten de
provincie Friesland.
http://bit.ly/UzpkqI
http://bit.ly/9Nggta
http://bit.ly/11zcRIl

Mailprotocol
4. Wat is een van de tips uit het e-mailprotocol?
d. Wees voorzichtig met sarcasme en
ironie.

Als je sarcasme of ironie gebruikt,
zeg je meestal precies het tegenovergestelde van wat je bedoelt. In
e-mails kan dat voor verwarring
zorgen. Het e-mailprotocol bevatte ook een paar
opvallende tips. Zo werden studenten en medewerkers opgeroepen geen e-mails te versturen in het
weekend.
http://bit.ly/17mmFdA

Waarschuwing
5. Wat is een voorbeeld van een retorische vraag?
a. Jij wilt toch ook niet jong sterven?

a. Ja, het Fries is een officiële taal in Nederland.

Een retorische vraag is een vraag waarop je geen
antwoord verwacht. Het is daarom in de praktijk
eerder een mededeling dan een vraag. De onderzoekers denken dat rokers deze vorm van
waarschuwen wel accepteren, omdat
het voelt alsof ze zelf een mening
vormen. Andere voorbeelden van
retorische vragen zijn: ‘Hoe dom kun je
zijn?’ en ‘Wil je soms kou vatten?’

In Friesland geldt het Fries als de tweede officiële taal.

http://bit.ly/Yjmopp

http://bit.ly/ahPDuR
http://bit.ly/bulpOO

Friese belofte
3. Is haar belofte rechtsgeldig?

Artis
6. Welke dieren produceren ook
infrasone geluiden?
d. Walvissen.

Net als olifanten gebruiken walvissen infrasone geluiden
voor communicatie. Sommige walvissoorten gebruiken
zulke geluiden ook bij de jacht, om hun prooi te verlammen. Alleen grote dieren zijn in staat om dergelijke lage
trillingen voort te brengen.
http://bit.ly/11hHWFu
http://bit.ly/11RKhC8

Curaçao
7. Wat zijn de twee officiële talen van Curaçao?
b. Nederlands en Papiaments.

Op Curaçao spreekt ongeveer 80 procent van de bevolking thuis Papiaments. Nog geen tien procent spreekt
thuis Nederlands, en de rest spreekt Engels, Spaans of
een andere taal. Lange tijd gold alleen het Nederlands
als officiële taal op Curaçao. In 2007 is daar het Papiaments aan toegevoegd. Sranantongo is de taal die in
Suriname wordt gesproken.
http://bit.ly/uQhaxZ

Couperus
8. Welk meesterwerk is van Couperus?
c. Eline Vere.

Couperus is vooral bekend van zijn romans Eline Vere,
De boeken der kleine zielen en Van oude mensen, de
dingen die voorbij gaan. Max Havelaar werd in 1860
geschreven door Multatuli, een pseudoniem van Eduard
Douwes Dekker. Louis Couperus werd pas drie jaar later,
in 1863, geboren. De Avonden (1947) is van Gerard Reve
en De kleine Johannes is geschreven door Frederik van
Eeden in 1884.
http://www.louiscouperus.nl/
De talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt geschreven door
De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis verstuurd naar de abonnees en daarnaast
verspreid via www.taalstudio.nl, www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio
is volstrekt onafhankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product
zijn de Algemene Voorwaarden van De Taalstudio van toepassing

