
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=345716&CategoryI
d=13003 

Een handige computer
7. Wat kan hierbij voor problemen zorgen?
a. De computer kan gebaren met en zonder betekenis 
moeilijk van elkaar onderscheiden.

Omdat een computer van tevoren niet weet wat een gebaar 
is en wat niet, moet de computer precies kunnen zien wat 
handen zijn en de rest van het beeld niet meenemen in zijn 
analyse. Bovendien moet hij alleen betekenisvolle gebaren 
herkennen en dus niet van slag raken als iemand even een 
pluk haar achter zijn oor duwt.

http://www.kennislink.nl/publicaties/gebarentaal-leren-van-
de-computer

Nederlands in de VS
8. Tot wanneer was dat?
c. Tot in de 20e eeuw.

In de staat New York en in een aantal kleine gemeenschap-
pen werd nog tot het begin van de 20e eeuw Nederlands 
gesproken. Zo spraken de grootouders van de Amerikaanse 
president Franklin D. Roosevelt ook Nederlands aan tafel. 
Dit was niet het Nederlands zoals wij dat nu spreken, maar 
een vorm van het 17e-eeuwse Nederlands.

http://www.rnw.nl/nl/nederlands/article/nederlands-kinder-
versje-het-witte-huis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_in_de_Verenigde_
Staten

Vlaming geen ontlasting, maar billen. En Nederlanders 
denken bij het Vlaamse woord ‘gerief’ aan gemak, terwijl 
een Vlaming het dan over gerei of gereedschap heeft. Maar 
wanneer een Vlaming over ‘gemak’ spreekt, kan hij het ook 
over de wc hebben. 

http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00081040 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands 

Darwin en taal
4. Op welke manier?
c. Sommige talen splitsen zich af in meerdere talen en 
andere talen verdwijnen.

Aan de woorden ‘vader’, ‘Vater’ en ‘father’ kun je bijvoor-
beeld zien dat ze ontstaan zijn uit één vorm in dezelfde 
oudere taal: het Germaans. En dat gaat dan weer terug op 
dezelfde ‘oertaal’ als bijvoorbeeld het Latijn, het Sanskriet en 
de Slavische talen. Het Latijn is nu een zogenaamde ‘dode 
taal’ en het Sanskriet wordt tegenwoordig nauwelijks nog 
gesproken. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grimm%27s_law

Woordexplosie
5. Wat is een normale woordenschat van kinderen van twee 
jaar?
b. 200 woorden.

Rond je eerste verjaardag leer je je eerste woordjes spreken 
en daarna gaat het vaak heel snel. In deze periode leer je in 
een korte tijd veel woorden en daarom spreken taalweten-
schappers wel van de ‘woordenschatexplosie’. Een woorden-
schat van 2000 is in ieder geval uitzonderlijk groot voor een 
peuter. 

http://www.telegraaf.nl/buitenland/5057910/__Peuter-Ein-
stein_lid_van_Mensa__.html?p=16,1
http://www.kennislink.nl/publicaties/kindertaal-van-brabbel-
tot-volzin

Taalanalyse
6. Kun je aan iemand die zonder accent spreekt, horen waar 
hij vandaan komt?
a. Ja, dat kun je ook aan woorden of zinsbouw merken.

Wanneer iemand zijn hele leven in een bepaalde regio heeft 
gewoond, is het goed mogelijk dat hij een hoorbaar accent 
heeft. Daarnaast kan iemand ook woorden of uitdrukkingen 
gebruiken die typisch zijn voor die regio. Zo hebben som-
mige mensen het over ‘de winkel is los’, terwijl anderen ‘de 
winkel is open’ zeggen. 

taal / talen / taalwetenschap

Vaagtaalprijs
1. Welke uitdrukking is de winnaar?
b. ‘Je ding doen’.

Met vaagtaal bedoelt men het gebruik van woorden en 
uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, 
overbodig of storend zijn. Het doel van de vaagtaalverkie-
zing is op een leerzame én leuke manier duidelijk te maken 
hoe teksten verbeterd kunnen worden en hoe teksten op 
lezers overkomen. Vorig jaar was de winnaar ‘Een plekje 
geven’.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5218776/___Je_ding_
doen__vaagste_taal_van_2009__.html
http://vaagtaal.nl/verkiezing/uitslag-2009/  

Een dag om te stotteren
2. Wat vormt GEEN oorzaak van stotteren?
d. Een gebrek aan motorische vaardigheden. 

In Nederland zijn er ongeveer 
175.000 mensen die stotteren.  
Er is niet één specifieke oorzaak 
te noemen. Zo kan er een stoornis 
zijn in de timing en coördinatie 
van ademhaling en veel spieren 
en spier tjes, gestuurd door de 
herse nen. Ook gebrek aan taal-
vaardig heden en concentratie 
kan een rol spelen. Daarnaast is 

er meer kans op de ontwikkeling van stotteren als dit in 
de  familie voor komt. 

http://www.beleven.org/feest/wereldstotterdag 

Week van de Taal
3. Welk van de onderstaande woorden heeft in Nederland 
dezelfde betekenis als in België?
b. Ginds.

Nederlanders en Vlamingen kunnen elkaar in principe prima 
verstaan. Toch moet je af en toe goed opletten. Zo duidt 
men in België met ‘patat’ aardappelen aan, terwijl een 
Neder lander bij patat denkt aan friet. ‘Poep’ is voor een 

Mede mogelijk dankzij

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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