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3.
a.
b.
c.
d.

Welk woord is door Shakespeare bedacht?
Cool.
Master.
Patas.
Swagger.

Het ritme van Shakespeare
Koningsdag

Zaterdag 26 april vond voor de eerste keer Konings
dag plaats. ‘Koningsdag’ is een samenstelling van
‘koning’ en ‘dag’, die daarbij een tussens krijgt.
1.
a.
b.
c.
d.

Waarom schrijf je een tussen-s in ‘Koningsdag’?
Omdat dat zo in het Groene Boekje staat.
Omdat je die hoort als je het woord uitspreekt.
Omdat Nederland maar één koning heeft.
Omdat samenstellingen altijd een tussens krijgen.

Selfie

Eind vorig jaar werd in
verschillende landen, waar
onder Nederland, ‘selfie’
verkozen tot woord van het
jaar. Inmiddels zijn er zo veel
varianten op de selfie ontstaan dat het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie een speciaal ‘Selfictionary’
is begonnen, een woordenboekje voor de verschil
lende typen selfies. Een daarvan is de ‘shelfie’.
2.
a.
b.
c.
d.

Wat is een ‘shelfie’?
Een foto van jezelf met je boekenkast.
Een foto van jezelf met een mooi meisje.
Een foto van jezelf met een schelp.
Een foto van jezelf met je moeder.

To be or not to be

Engeland vierde afgelopen maand de 450e geboorte
dag van William Shakespeare, die wordt gezien als de
grootste Engelse schrijver ooit. Shakespeare voegde
meer dan 1700 woorden en uitdrukkingen toe aan de
Engelse taal. Daar zitten ook woorden tussen die
tegenwoordig eerder als straattaal gezien worden.

Shakespeare schreef veel van zijn
stukken in een jambisch metrum: ze
hebben een ritme waarbij telkens
de tweede lettergreep beklemtoond
wordt:‘if MUsic BE the FOOD of LOVE play ON’.
4.
a.
b.
c.
d.

Welke zin heeft nog meer een jambisch metrum?
Duizend kusjes zou hij willen geven.
Ondanks zijn woede liep Vincent naar huis.
In het midden van Utrecht ligt Hoog Catharijne.
Wie zingt dat lied dat ik nu hoor?

Keuzes

Uit onderzoek van Amerikaanse psychologen blijkt dat
mensen in hun moedertaal bij een moeilijk dilemma
een andere keuze maken dan in een vreemde taal.
Vreemd genoeg zijn de keuzes die ze in een vreemde
taal maken juist verstandiger.
5. Hoe denken de onderzoekers dat dit komt?
a. In een vreemde taal gebruik je andere hersen
gebieden.
b. In een vreemde taal heb je meer tijd om na te
denken.
c. Mensen die twee talen spreken zijn slimmer.
d. Woorden in een vreemde taal roepen minder
gevoelens op.

Watson

In 2011 won de supercomputer
Watson het intellectuele tvspelle
tje Jeopardy! van de twee beste
spelers ooit. Toen was Watson
nog zo groot als een kamer,
inmiddels is hij niet groter dan
een gebaksdoos. IBM zoekt nu
programmeurs die apps willen

ontwikkelen, zodat binnenkort iedereen via zijn telefoon
vragen aan Watson kan stellen.
6.
a.
b.
c.
d.

Wat kan Watson NIET?
Advies geven.
Informatie opzoeken.
Rekenen.
Rijmen.

Pasen

Half april was het Pasen. Christenen
vieren dan dat Jezus uit de dood is
opgestaan. Het zoeken naar beschilderde
eieren verwijst naar het begin van de
lente. Pasen komt ook voor in een aantal
spreekwoorden en gezegden.
7.
a.
b.
c.
d.

Welk spreekwoord of gezegde bestaat NIET?
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
Er als de paashaas bij zijn.
Op zijn paasbest gekleed zijn.
Vijgen na Pasen.

Taal leren

Wielrenner Kenny van Hummel
moet Italiaans leren nu hij is
overgestapt naar een Italiaanse
ploeg. Dat doet hij door de
Donald Duck te lezen, ‘Paperino’
in het Italiaans. Volgens taalwe
tenschappers kun je geen taal leren door strips te lezen,
maar het kan wel helpen.
8. Hoe kan een strip helpen?
a. Donald Duck herhaalt zichzelf vaak met andere
woorden.
b. Je blijft het leren langer leuk vinden met een strip.
c. Je kunt de betekenis soms afleiden uit de plaatjes.
d. Je leert zo de woorden die het meest voorkomen in
een taal.
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