
Nederlandse familienamen 
In 2007 waren de populairste voornamen Sanne voor 
meisjes en Sem voor jongens. De grootste groep onder 
de Nederlandse achternamen wordt gevormd door de 
categorie van aardrijkskundige namen. Dit type naam 
geeft aan waar de eerste naamdrager vandaan kwam 
of waar hij woonde. 

1. Welke van de onderstaande achternamen is NIET 
afgeleid van een aardrijkskundige benaming?
a. Van Dongen.
b. Vermeulen.
c. De Waal.
d. Wesselink.

Een vrouwelijke stijl
In de Verenigde Staten zijn de democratische presidents-
kandidaten Barack Obama en Hillary Clinton momenteel 
in een felle strijd verwikkeld. De vele debatten en speeches 
zijn voor verscheidene onderzoekers aanleiding om in 
te gaan op de verschillen in spreekstijl tussen mannen 
en vrouwen. 

2. Welke van onderstaande stellingen over mannen en 
vrouwen is wetenschappelijk aangetoond?
a. Mannen luisteren minder goed.
b. Mannen zeggen veel vaker ‘eh‘.
c. Vrouwen gebruiken meer verkleinwoorden.
d. Vrouwen spreken vaker standaardtaal.

Nieuwste aanWinst
Het Zweedse alfabet heeft er 
een letter bij gekregen: de W. 
Traditioneel werd de W niet 
als een aparte letter maar 
als een variant van de V be-
schouwd, en ook bij de V 
gesor teerd. Sinds kort geldt 
de W als een volwaardige 
letter van het Zweedse alfa-

bet, waarmee het aantal letters op 29 komt. Dit zijn er dus 
drie meer dan het Nederlandse alfabet. Hieronder staan 
vier talen met verschillende aantallen letters in het alfabet. 

3. Wat is het juiste rijtje van minste naar meeste letters?
a. Duits, Spaans, Italiaans, Engels. 
b. Engels, Italiaans, Spaans, Duits.
c. Italiaans, Engels, Duits, Spaans.
d. Spaans, Duits, Engels, Italiaans.

Volkslied zonder tekst
Onlangs kwam in het nieuws dat een van de Europese 
landen eindelijk een tekst bij het bestaande volkslied kreeg. 
Tot dan toe bestond het volkslied alleen uit een melodie. 
Helaas hebben de inwoners maar kort kunnen meezingen 
met hun nationale hymne, want na een hoogoplopende 
discussie over de tekst zitten ze nu weer zonder.

4. Om welk land ging het?
a. Frankrijk. 
b. Italië.
c. Noorwegen.
d. Spanje.

2008: Jaar van de Talen
Het jaar 2008 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 
onder andere het Internationale Jaar van de Talen. ‘Onder 
andere’, want de VN heeft dit jaar óók uitgeroepen tot het 
Jaar van de Aardappel, het Jaar van de Aarde en het Jaar 
van de Sanitatie. 

5. Wat wil de VN met dit Jaar van de Talen?
a. Aandacht vestigen op bedreigde talen. 
b. Meer aandacht voor taallessen op school.
c. Mensen bewuster maken van hun eigen taal.
d. Mensen stimuleren meer talen te leren.

Lompe boer?
Een van de boeren uit de serie Boer 
zoekt vrouw is in opspraak geraakt zoekt vrouw is in opspraak geraakt zoekt vrouw
door een paar lompe ac ties. Dit lijkt 
een bevestiging van het eeuwen oude 
imago van de boeren. In het Groot 
Scheldwoor denboek van Marc De 
Coster vind je bij het woord ‘boer’: 
“Ongema nierd, achterlijk persoon. 
Van zo iemand wordt van oudsher 
ver onder steld dat hij of zij achterlijk 
is.” Van oorsprong is ‘boer’ echter 
gewoon een verbastering van het 
woord ‘landbouwer’. 

6. Waar komt het woord ‘lomp’ eigenlijk vandaan?
a. Het is een leenwoord uit het Engels (‘lump’).
b. Van het woord ‘klomp’. 
c. Van het woord ‘lompen’, voor oude vodden. 
d. Van het woord ‘plomp’ voor onelegant.

Dubbelop 
In grote delen van de wereld is het heel gewoon om twee 
moedertalen te hebben. Sommige kinderen zijn tweetalig 
omdat ze thuis een andere taal spreken dan op school. 
Maar vaak zijn kinderen tweetalig omdat hun vader en 
moeder verschillende talen spreken. Veel ouders zijn bang 
dat het voor hun kind in zo’n tweetalige situatie dubbel 
moeilijk is om goed te leren praten.

7. Is het moeilijker om twee talen tegelijk te leren?
a. Dat hangt af van de intelligentie van het kind.
b. Ja, twee talen leren is nu eenmaal moeilijker dan één.
c. Nee, het is voor kinderen geen probleem om twee talen 
tegelijk te leren.
d. Nee, kinderen kunnen de beide talen goed leren spreken, 
alleen doen ze er twee keer zo lang over als eentalige 
kinderen.

Vertaalcomputer
Sinds een paar maanden 
is er op de website van de 
zoek machine Google een 
vertaalcomputer te vinden 
die – onder andere – van 
het Nederlands naar het 
Engels kan vertalen, en 
andersom. Er werken naar 
verluidt enkele tientallen 
gespecialiseerde taalkun-
digen aan de machine, 
maar vertalen blijft een 
taak die de computer nog niet helemaal aankan. Wij legden 
de vertaalcomputer de volgende zin voor: “Hoe lang doe 
je over de Talenquiz?”

8. Wat denk je dat Google als vertaling gaf?
a. How long do you about the Talenquiz?
b. How long do you do about Talenquiz?
c. How long do you think about Talenquiz?
d. How long does it take you to do the Talenquiz?

taal / talen / taalwetenschap
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