
Nederlandse familienamen 
1. Welke van de onderstaande familienamen is NIET afgeleid 
van een aardrijkskundige benaming?
d. Wesselink.

Deze achternaam is namelijk afgeleid van de voornaam Wessel 
en wordt ook wel een ‘patroniem’ genoemd (naam van de vader). 
De naam Van Dongen gaat terug op iemand die uit de plaats 
Dongen in Noord-Brabant komt en Vermeulen is een samen-
trekking van Van der Meulen. Het woord ‘meulen’ is een dialect-
vorm van ‘molen’: de eerste naamdrager woonde blijkbaar in 
een molen. De naam De Waal komt van de rivier de Waal. Naast 
deze twee categorieën namen zijn de meeste namen afgeleid 
van beroepsnamen (Bakker en Smit) en bijnamen (De Wit en 
Zwart). 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=151075 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achternaam#Achternamen 

Een vrouwelijke stijl
2. Welke van onderstaande stellingen is wetenschappelijk 
bewezen?
d. Vrouwen spreken vaker standaardtaal.

De vraag of mannen en vrouwen echt anders spreken, is altijd 
al een onderwerp van discussie. Er bestaan hierover zeer uit een-
lopende beweringen en meningen en theorieën, maar socio lin-
guïstisch onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat vrouwen 
vaker dan mannen vormen uit de standaardtaal (in ons geval 
ABN) gebruiken.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=185414
http://www.kennislink.nl/web/show?id=76456 

Nieuwste aanWinst
3.  Wat is het juiste rijtje van minste naar meeste letters?
c. Italiaans, Engels, Duits, Spaans.

Het Italiaanse alfabet telt maar 21 letters! Vergeleken met het 
Neder landse alfabet ontbreken de letters j, k, w, y en x (al kunnen 
deze wel voorkomen in leenwoorden uit bijvoorbeeld het Engels 
of het Grieks). Het Engels heeft, net als het Nederlands, 26 letters. 
Het Duits heeft er dankzij de ‘ß’ 27 en het Spaans heeft er nog 

twee meer: 29. Daar tellen de ch, de ll en de ñ als aparte letters 
mee. Overigens is het Armeense alfabet met 39 letters het langste 
alfa bet ter wereld en dat van het Rotokas, dat maar elf letters kent, 
het kortste. 

http://www.depers.nl/algemeen/?ID=160618
http://www.onzetaal.nl/kalender/records/r0507.php

Volkslied zonder tekst
4. Om welk land ging het?
d. Spanje.

Het Spaanse volkslied is een melodie van een onbekende com-
ponist uit de achttiende eeuw. Omdat er geen tekst bij hoort, staan 
Spanjaarden er bij sportieve gelegenheden en offi ciële gebeur te-
nissen meestal wat verloren bij. Daarom schreef de voorzitter van 
het Spaans Olympisch Comité vorig jaar een prijsvraag uit om een 
volksliedtekst te ontwerpen. De Spaanse sporters die tijdens de 
Olympische Spelen geëerd zullen worden, moeten immers mee 
kunnen zingen met het volkslied. De tekst is nu weer verworpen, 
maar de zoektocht naar een nieuwe tekst gaat door.

http://www.parool.nl/nieuws/2008/JAN/17/buit2.html 

2008: Jaar van de Talen
5. Wat wil de VN met dit Jaar van de Talen?
a. Aandacht vestigen op bedreigde talen.

De VN beschouwt talen als cruciaal voor de identiteit van groepen 
en mensen en voor een vredige samenleving. Talen zorgen name-
lijk voor sociale integratie en hebben bijvoorbeeld een zeer belang-
rijke rol in het onderwijs. Helaas zal over een paar generaties 
moge lijk meer dan 50% van de 7000 talen in de wereld verdwenen 
zijn. 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=147381 
http://www.talenfestival.be/nl_bestanden/Page1173.htm

Lompe boer?
6. Waar komt het woord ‘lomp’ eigenlijk vandaan?
c. Van het woord ‘lompen’ voor oude vodden.

De wetenschap die de herkomst van woorden bestudeert, wordt 
etymologie genoemd. Zoals al blijkt uit de twee voorbeelden 
‘boer’ en ‘lomp’, kan men wat betreft de herkomst van een woord 
in sommige gevallen niet zomaar afgaan op de huidige beteke-
nis van een woord. Het woord etymologie is zelf afkomstig uit etymologie is zelf afkomstig uit etymologie
het Grieks: ‘leer van het etymon’, d.w.z. van het ‘werkelijk ware’.etymon’, d.w.z. van het ‘werkelijk ware’.etymon’

http://taal.web-log.nl/taaladviesdienst/2008/01/lompe_boer_zoek.
html 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie 

Dubbelop
7. Is het moeilijker om twee talen tegelijk te leren?
c. Nee, het is voor kinderen geen probleem om twee talen tegelijk 
te leren.

Over het algemeen blijken alle kinderen goed in staat om twee 
talen tegelijk te leren. Soms lijkt het in het begin alsof kinderen die 
tweetalig worden opgevoed langzamer zijn dan eentalige kinderen. 
Het is ook wel begrijpelijk dat ze iets meer tijd nodig hebben voor-
dat ze voldoende zeker van hun zaak zijn om zelf te gaan praten. 
Maar dit gaat vanzelf over, en uiteindelijk zijn tweetalige kinderen 
ongeveer even snel als eentalige; in ieder geval niet twee keer 
zo langzaam.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=159379
http://www.kennislink.nl/web/show?id=147191

Vertaalcomputer
8. Wat denk je dat Google als vertaling gaf?
c. How long do you think about Talenquiz.

Dit is natuurlijk wel heel erg vreemd. Zoals gezegd worden de ver-
talingen gemaakt door een computerprogramma. Volgens Google 
zijn ze dan ook verre van perfect, maar moeten ze mensen wel 
helpen teksten in vreemde talen beter te begrijpen. De ge bruikers 
kunnen bij de vertalingen overigens suggesties voor verbeteringen 
insturen! Een bekende manier om te testen of een vertaalcomputer 
goed ver taalt, is om de computer de uitkomst weer te laten terug-
vertalen. 

http://www.google.nl/language_tools?hl=nl 
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De Talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt 
geschreven door De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis ver-
stuurd naar de abonnees en daarnaast verspreid via www.taalstudio.nl, 
www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio is volstrekt onaf-
hankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product 
zijn de Algemene Voorwaarden van de Taalstudio van toepassing.
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