
de inheemse bevolking. Het heeft dus niets met Frans te maken, 
al is Frans wel een van de twee officiële talen van Canada.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver  

Nederlands in de grondwet
7. Welke minderheidstaal is dat?
b. Fries.

Met het vastleggen van het Nederlands in de grondwet wil het 
kabinet garanderen dat het gebruik van het Nederlands niet in 
de verdrukking komt nu er in ons land steeds meer talen wor
den gesproken. Over de positie van het Fries komt een aparte 
bepaling in de grondwet, waarbij de wettelijke positie die het 
Fries nu al heeft gewaarborgd wordt. 

http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article5803742.
ece/Fries-in-grondwet 
http://www.nrcnext.nl/columnisten/2010/02/16/het-nederlands/ 

De dubbele tong van Erica Terpstra
8. Wanneer spreekt iemand met een gespleten tong?
b. Als hij liegt.

De uitdrukking spreken met een gespleten tong kan verwijzen 
naar de Bijbel. Het is immers de slang met zijn gespleten tong 
geweest die Eva overhaalde om de appel te eten, waardoor ze 
met Adam uit het paradijs verstoten werd. Naast deze bijbelse 
beteke nis zijn er tegenwoordig ook mensen die letterlijk hun 
tong (laten) splijten omdat ze dat mooi vinden.

http://www.nu.nl/achterklap/2186716/wijn-viel-niet-goed-bij-
erica-terpstra.html 

http://www.nu.nl/algemeen/2176385/hun-als-onderwerp-
niet-meer-roeien.html 
http://www.nrcnext.nl/blog/2010/02/09/plasterk-mooi-of-
lelijk-maakt-niet-uit-als-taal-maar-correct-is/

Kiezen in je eigen taal
4. In welke taal werd er campagne gevoerd?
d. Turks.

In Rotterdam leidden de Turkstalige posters tot veel ophef en 
zijn ze uiteindelijk weer ingetrokken. Amsterdam bleef de fly
ers wel gebruiken, want – zo betoogde de PvdA – er was een 
verschil met de posters: met een poster worden mensen eerst 
in hun eigen taal aangesproken, terwijl de flyer spe ciaal be
doeld is voor mensen van wie al duidelijk is dat ze geen 
Nederlands spreken. De VVD en D66 gebruikten trouwens 
ook anderstalige posters, maar richtten zich met het Engels 
voornamelijk op de expats. 

http://www.nu.nl/raadsverkiezingen/2185111/pvda-rotter-
dam-trekt-turkstalige-poster-in.html
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5196/
Nederland_is_tikje_schizofreen 

Plaatsnamen tijdens carnaval
5. Wat is het verschil tussen de plaatsnamen in Brabant 
en Limburg?
b. In Brabant zijn de namen verzonnen en in Limburg is het 
de dialectvorm van de echte naam.

Namen als Helje en Remunj zijn de namen voor Helden en 
Roermond, maar dan in het Limburgse dialect. In NoordBra
bant krijgen de plaatsen tijdelijk een verzonnen naam, zoals 
Oeteldonk (’sHertogenbosch) of Krabbegat (Bergen op Zoom). 
Dit verschil komt doordat ze in NoordBrabant veelal het Bour
gondische carnaval vieren en in Limburg het Rijn landse car
naval. Deze twee carnavalsvormen hebben door een verschil
lende ontstaansgeschiedenis verschil lende gebruiken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dialect-plaatsnamen_
tijdens_carnaval 
http://www.meertens.knaw.nl/soundbites

Olympische Spelen
6. Waar komt de naam Vancouver vandaan?
a. Uit het Nederlands: van de Nederlandse naam ‘Van 
Coeverden’.

De stad is vernoemd naar de Engelse kapitein George Van
couver, die afstamde van het Nederlandse adellijke geslacht 
Van Coeverden. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat 
Vancouver 4.500 tot 9.000 jaar geleden al bewoond werd door 

taal / talen / taalwetenschap

Na veel gedraai toch gevallen
1. Hoe horen Kamerleden elkaar aan te spreken?
d. Niet, ze spreken via de voorzitter.

In de Kamer wordt het woord altijd gevoerd via de voor
zitter van de Tweede Kamer en daardoor spreekt niemand 
elkaar rechtstreeks aan, maar altijd in de derde persoon. 
Theoretisch gezien is het dan niet mogelijk om boos te 
worden op de persoon met wie men in debat is. Men 
spreekt immers tegen de voorzitter, die onpartijdig is. 
Dit zou moeten leiden tot meer wederzijds respect.
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzitter_van_de_Tweede_Kamer 

Uitstervende talen
2. Hoeveel talen worden er door 80% van de wereldbevolking 
gezamenlijk gesproken?
b. 83.

Bedreigde talen bevinden zich niet alleen in verre uithoeken 
van de wereld, maar ook dichtbij. Zo staan 26 talen in Frank
rijk op de lijst van met uitsterven bedreigde talen. Er zijn ech
ter ook talen, zoals het Duits, die door miljoenen men sen ge
sproken worden, maar waarvan de sprekers toch bang zijn dat 
ze ‘verdrongen’ worden door buitenlandse woorden (‘sale’ 
(uitverkoop) in plaats van ‘Ausverkauf’ op winkelruiten). 

http://www.nrc.nl/buitenland/article2476403.ece/Laatste_
spreker_van_het_Bo_overleden 
http://www.nu.nl/algemeen/2188728/veel-talen-dreigen-
sterven.html 

Plasterk is tegen hun
3. Welke grammaticale functie heeft ‘hun’ in deze zin?
d. Onderwerp van de zin.

In geschreven taal is dit incorrect en gelden al een paar 
eeuwen strenge normen voor hun, zij en hen. Hierbij wordt 
nog altijd strikt onderscheid gemaakt tussen hen (als lijdend 
voorwerp en na een voorzetsel), hun (vooral als meewer kend 
voorwerp én als bezittelijk voornaamwoord) en zij (als onder
werp van de zin). In spreektaal worden hun, hen en zij al 
eeuwen door elkaar gebruikt, maar Plasterk oordeelt: regels 
zijn regels en aanpassing leidt alleen tot onduidelijk heid. 

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.

Partners

ANTWOORDENBLAD Jaargang 4 / Nummer 7 


