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Carnaval
1. Welke plaats gaat schuil achter de naam Lampegat?
a. Eindhoven.

Deze naam verwijst natuurlijk naar Philips, dat in de 
negentiende eeuw als gloeilampenfabriek werd opgericht. 
’s-Hertogenbosch wordt Oeteldonk genoemd (dit verwijst 
mogelijk naar het moeras rondom de stad), Nijmegen heet 
tijdelijk Knotsenburg (naar een oud fort aan de oever van 
de Waal). De traditie van de naamsverandering komt uit 
Noord-Brabant, en Maastricht heeft dan ook geen aparte 
carnavalsnaam. In plaats daarvan gebruiken ze in Limburg 
de Limburgse dialectnaam. 

http://taal.web-log.nl/taaladviesdienst/2009/02/plaatsnamen-
met.html 
http://www.allesopeenrij.nl/index.html?page=http://www.
allesopeenrij.nl/lijsten/taal/carnaval_plaatsnamen.html 

Hyven
2. Welk woord heeft op Hyves een andere betekenis dan 
in het normale taalgebruik?
d. Vriend.

Een ‘vriend’ is op Hyves niet iemand met wie je alles deelt, 
maar gewoon een connectie op je Hyvespagina. Het taal- 
en stijlgebruik op Hyves is niet helemaal nieuw en doet 
veel denken aan msn-taal, dat al langer in gebruik is onder 
jongeren. Zo worden ook op Hyves hoofdletters en kleine 
letters voortdurend afgewisseld of gebruikt men de fone ti-
sche schrijfwijze van een woord. 

http://www.onzetaal.nl/column/hyves.php 

Nieuwe term
3. Welke nieuwe term?
d. Nieuwe Nederlander.

Het uit het Oudgrieks afkomstige woord allochtoon werd 
in 1971 geïntroduceerd en betekent letterlijk ‘van een ander 
land’. Het verving het toen gangbare woord immigrant. 
In Vlaanderen gebruikt men al sinds 2000 de term nieuwe 
Vlaming. 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1150012.ece/
PvdA_spreekt_voortaan_van_nieuwe_Nederlander

Computerstem
4. Wat doet de computer om spraak nog natuurlijker te laten 
klinken?
b. Hij houdt terwijl hij spreekt af en toe een korte pauze.

De nieuwe methode voegt kleine haperingen, kuchjes en 
pauzes toe aan de computerspraak. Daardoor klinkt de stem 
zo natuurlijk dat hij nauwelijks van een menselijke stem te 
onderscheiden is. Zo zegt de computer af en toe ‘uh’ om 
te laten blijken dat hij nadenkt en kan hij kuchen als je je 
aandacht erbij moet houden.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=277731

Versimpelde taal
5. Welke passage bleek uit onderzoek het begrijpelijkst voor 
vmbo’ers?
b. II, want daarin hebben de zinnen een duidelijk verband.

Veel uitgevers van lesboeken gaan ervan uit dat vmbo’ers 
gebaat zijn bij teksten met korte zinnen zonder bijzinnen en 
zonder woorden die verbanden leggen, zoals omdat, daar om 
en immers. Neerlandica Jentiene Land legde een voudige én 
gewone teksten voor aan tweedeklassers en ont dekte dat ze 
de gewone teksten beter begrepen. Uitgevers zien over het 
hoofd dat het onmogelijk wordt verbanden te zien als je de 
woorden weghaalt die de struc tuur aanduiden. 

http://www.trouw.nl/onderwijs/article2022317.ece/Nijntje-
taal_voor_vmbo_rsquo_er_blijkt_juist_onbegrijpelijk_.html

Online atlas van bedreigde talen
6. Wanneer is een taal uitgestorven?
c. Wanneer niemand de taal meer als moedertaal spreekt.

Van alle bedreigde talen zijn er de laatste paar jaar 219 ver-
dwenen. Zoals het Eyak, een taal in Alaska, waarvan de 
laatste spreker vorig jaar stierf. Talen in kritieke toestand 
worden door nog maar een handjevol oudere mensen ge-
sproken. Toch is het toenemende aantal talen dat nu als 
bedreigd wordt aangemerkt niet te wijten aan een hogere 
nood, maar aan betere onderzoeksmethoden. De laatste 
acht jaar is vooral een scherper beeld ontstaan van de 
toestand van de talen. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44605&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2157812.ece/Uitster-
ven_van_2500_talen_dreigt

Sms
7. Wat wordt doorgaans bedoeld met ‘standaardtaal’?
c. Taal waarvan iedereen begrijpt wat je bedoelt.

Onder de Nederlandse standaardtaal verstaan we het 
Neder lands dat je kunt gebruiken in alle contacten met 
mensen buiten je eigen vertrouwde omgeving, en die 
iedereen begrijpt, ongeacht leeftijd, sociale achtergrond 
of opleiding. Opvallend aan de uitkomst van dit onderzoek 
naar sms-taal is dat eerder onderzoek naar taalgebruik van 
mannen en vrouwen juist uitwees dat vrouwen in hun dage-
lijks taalgebruik vaker dan mannen vormen van stan daard-
taal gebruiken. 

http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/9856.
html?emailID=9856

Beboet
8. Wat was er aan de hand?
c. Prawo Jazdy was niet zijn naam, maar is het Poolse 
woord voor ‘rijbewijs’.

De politie kwam er na lange tijd achter dat Prawo Jazdy, 
de naam die zij tot dan toe altijd als naam van de overtreder 
hadden genoteerd, geen naam was, maar gewoonweg 
Pools voor ‘rijbewijs’. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
ireland/4732923/Prawo-Jazdy-Identity-of-Irelands-most-
notorious-driver-uncovered.html
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