
Carnaval
Afgelopen maand stond (vooral) het zuiden van het land 
weer een paar dagen in het teken van carnaval. Traditie
getrouw ruilen veel dorpen en steden hun gewone naam 
dan tijdelijk in voor een speciale carnavalsnaam.

1. Welke plaats gaat schuil achter 
de naam Lampegat?
a. Eindhoven.
b. ’sHertogenbosch.
c. Maastricht.
d. Nijmegen.

Hyven
De taal die op Hyves ge bruikt wordt, zit vol woorden die 
ook in het gewone Neder lands voorkomen. Toch heb ben 
veel woorden nét een andere betekenis, of ze heb ben 
een bredere betekenis.

2. Welk woord heeft op Hyves een andere betekenis dan 
in het normale taalgebruik?
a. Bericht.
b. Foto.
c. Profiel.
d. Vriend.

Nieuwe term
De Partij van de Arbeid introduceerde onlangs een 
nieuwe aanduiding voor ‘allochtonen’. 

3. Welke nieuwe term?
a. Andere Nederlander.
b. Gastarbeider.
c. Medelander.
d. Nieuwe Nederlander.

taal / talen / taalwetenschap
Computerstem
Het computerbedrijf IBM is bezig met een nieuwe vorm 
van kunstmatig geproduceerde spraak. Dankzij deze 
nieuwe techniek zal een computer nog natuurlijker en 
menselijker klinken.

4. Wat doet de computer om spraak nog natuurlijker 
te laten klinken?
a. Hij gebruikt dezelfde stem als die van de gebruiker.
b. Hij houdt terwijl hij spreekt af en toe een korte pauze.
c. Hij past de toonhoogte van zijn stem aan.
d. Hij spreekt vloeiend en zonder haperen.

Versimpelde taal
In veel lesboeken voor het vmbo past men de teksten 
aan om ze begrijpelijker te maken. Vergelijk de volgende 
twee passages: 

I. “In de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij. 
Het was in de zomer heel warm in het paleis. In de hitte 
konden vlooien en luizen goed leven.” 

II. “In de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij 
want het was dan namelijk heel warm in het paleis. 
En in de hitte konden vlooien en luizen goed leven.”

5. Welke passage bleek uit onderzoek het begrijpelijkst 
voor vmbo’ers?
a. Voorbeed I, want daarin zijn de zinnen erg kort en 
eenvoudig.
b. Voorbeeld II, want daarin hebben de zinnen een 
duidelijk ver band.
c. De vmbo’ers vonden allebei de passages makkelijk.
d. De vmbo’ers vonden allebei de passages moeilijk.

Online atlas van bedreigde talen
Taalkundigen hebben vastgesteld dat zo’n 2500 van de 
6000 talen die er op de wereld zijn, gevaar lopen om uit 
te sterven. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van 
Unesco. Er zijn vier graden van bedreiging: ‘onveilig’, 
‘beslist bedreigd’, ‘ernstig bedreigd’ en ‘kritiek be
dreigd’. Ten slotte is er de categorie ‘uitgestorven’.

6. Wanneer is een taal uitgestorven?
a. Wanneer de taal alleen nog maar op schrift bestaat. 
b. Wanneer er geen teksten meer in deze taal bestaan.
c. Wanneer niemand de taal meer als moedertaal spreekt.
d. Wanneer niemand de taal meer beheerst.

Sms
Onderzoekers van de Universiteit 
van Indiana hebben ont dekt dat 
wanneer mannen en vrouwen 
elkaar sms’en, vrouwen meer 
emoticons in de tekst zetten en 
meer nietstandaardtaal gebruiken 
dan mannen.

7. Wat wordt doorgaans bedoeld met ‘standaardtaal’?
a. Taal die men alleen in boeken gebruikt. 
b. Taal die precies volgens de regels is. 
c. Taal waarvan iedereen begrijpt wat je bedoelt.
d. Taal zonder gebruik van emoticons.

Beboet
De verkeerspolitie in Ierland had kortgeleden grote 
moeite om de Poolse automobilist Prawo Jazdy op 
te sporen, die ruim vijftig bekeuringen in het hele land 
op zijn naam had staan. 

8. Wat was er aan de hand?
a. De politie spelde de naam Prawo Jazdy telkens 
verkeerd en de bekeuringen kwamen niet aan.
b. Prawo Jazdy begreep geen Engels en negeerde alle 
oproepen om voor de rechtbank te verschijnen.
c. Prawo Jazdy was niet zijn naam, maar is het Poolse 
woord voor ‘rijbewijs’.
d. Veel Polen heten Prawo Jazdy en de overtreder was 
daardoor moeilijk te vinden.
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