
Streektaal in de zorg
7. Waarom hebben sommige patiënten met een neurologi-
sche aandoening, zoals een beroerte, hier nog meer baat bij?
b. Door uitval van hersenfuncties vallen zij vaak volledig 
terug op hun moedertaal.
Bij een neurologische aandoening, zoals een herseninfarct of 
een hersenbloeding, treedt vaak een taalstoornis op. Dit heet 
ook wel afasie. Er zijn verschillende soorten afasie. Sommige 
mensen kunnen taal goed begrijpen, maar hebben moeite 
met het vinden van de juiste woorden. Andere spreken veel 
(hoewel niet altijd verstaanbaar), maar hebben moeite met 
het begrijpen van taal. 
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-meerwaarde-van-
streektaal-in-de-zorg
http://www.streektaalindezorg.nl/

Europese Dag van de Talen
8. Hoe staan de talen in volgorde van steeds minder 
verwantschap met het Nederlands?
c. Nederlands - Duits - Deens - Bretons - Baskisch.
De meeste talen in Europa horen bij de overkoepelende Indo-
Europese taalfamilie. Het Duits en Deens behoren daar bin nen 
alle drie tot de familie van Germaanse talen. Het Bretons is 
wel Indo-Europees, maar hoort bij de Keltische tak. Het Bas-
kisch valt niet onder de Indo-Europese talen. Over de wortels 
van het Baskisch tast men nog hele maal in het duister; het 
wordt daarom wel een ‘isolaat’ genoemd.
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/
AppJava/nl/diversitat/diversitat/llengues_ 
europa.jsp
http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3403
http://www.ethnologue.com/show_family.
asp?subid=209-16

http://www.knaw.nl/cfdata/nieuws/nieuws_detail.
cfm?nieuws__id=836

 Nederlands in de grondwet 
4. Wat staat er eigenlijk over het Nederlands in de Neder-
landse grondwet?
c. Er staat niets over het Nederlands in de grondwet.
Pas in 2007 werd in het regeerakkoord overeengekomen dat 
het Nederlands zou worden vastgelegd in de grondwet. Het 
idee leeft overigens niet alleen in Nederland. Onlangs pleitte 
de Duitse politicus Alexander Dobrindt voor opname van het 
Duits in de Duitse grondwet. Andere Duitsers vinden dat het 
Fries dan ook in hun grondwet moet worden opgenomen. 
http://weblogs.nrc.nl/weblog/woordhoek/2007/03/29/
grondwet/
http://www.nrc.nl/binnenland/article2622158.ece/Raad_van_
State_taal_niet_apart_in_Grondwet_opnemen
http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-debatte-um- 
integration-respekt-vor-der-deutschen-sprache-1.998186
http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/friese_taal_in_ 
duitse_grondwet_1_493510

Minister met slappe lach
5. Wat is GEEN probleem met brieven van ambtenaren?
a. De brieven bevatten te veel beledigingen.
Brieven van ambtenaren aan de Tweede Kamer blijken veel 
te lang te zijn en ze hebben vaak een slechte opbouw. De 
cen trale boodschap is vaak verstopt, of ontbreekt zelfs 
hele maal. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Taalcen-
trum VU. De Zwitserse minister oogstte overigens begrip 
van de parlementsleden; hij kreeg zelfs applaus.
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article 
3222137.ece/Giechelende_minister_hit_op_Youtube.html
http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1983134/ 
ambtenaren-schrijven-slechte-brieven-aan-kamer.html

Supermarktboycot 
6. Wat had Albert Heijn in de ogen van de Stichting Taal-
verdediging verkeerd gedaan?
c. Albert Heijn vermeldt de Engelse benaming van produc-
ten prominent op de verpakking.
De actie was een protest tegen het beleid dat artikelen van 
het goedkope merk Euro Shopper in grote letters in het 
Engels de inhoud vermelden. De Nederlandse vertaling staat 
er in ‘piepkleine letters’ onder. De supermarktketen kreeg 
hiervoor eerder dit jaar ook al de ‘Sofprijs der Nederlandse 
taal’ van de Stichting Nederlands.
http://www.taalverdediging.nl/
http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/
detail/513223/2010/09/18/Albert-Heijn-minacht-de-
Nederlandse-taal.dhtml
http://www.stichtingnederlands.nl/midden.htm

taal / talen / taalwetenschap

Troonrede
1. Hoe heet dit principe?
a. Acrostichon.
Men spreekt van alliteratie wanneer een of meer beginmede-
klinkers gelijk zijn, zoals Wie weet waar Willem Wever woont? 
Bij kettingrijm rijmt het laatste woord van de regel op het 
eerste woord van de volgende regel, zoals in: Heer Schim-
melpenninck weet van sparen / Jaren at hij boter, vlees noch 
vis (van Guido Gezelle). Een limerick heeft vijf regels en vaste 
regels over rijmschema, metrum en inhoud.
http://nos.nl/artikel/186433-verborgen-taalgrapje-in- 
troonrede.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Dichtvorm
http://www.leukespreuk.nl/limericks.htm

Komd het nog goet?
2. Welke van de onderstaande zinnen bevat een verkeerd 
gespeld werkwoord?
d. Waar bemoeid je vriendin zich eigenlijk mee?
De juiste vorm is: bemoeit. In de tegenwoordige tijd komt 
bij de derde persoon een t achter de stam van het werk-
woord. Zo ontstaan ook waai-t en wind-t. In de verleden tijd 
komt er -te of -de achter de stam. Als de stam op f eindigt, 
is dat -te; vandaar slofte. Voor kinderen uit groep 8 is dit 
geen probleem. Daarna gaat de werkwoordspelling achter-
uit. In een onderzoek beantwoordden eindexamenkandida-
ten de helft van zulke vragen verkeerd.
http://www.nrc.nl/binnenland/article2611183.ece/ 
Taalkundige_spelling_gaat_na_basisschool_mis
http://woordenlijst.org/

Heinekenprijs voor taalwetenschappers
3. Waarom is het moeilijk om de uitspraak van een vreemde 
taal te leren?
c. Door je kennis van je moedertaal kun je de klanken 
in de andere taal niet goed horen.
De verschillen tussen spraakklanken zijn meestal heel sub-
tiel. Baby’s kunnen die verschillen goed horen. Maar als je 
eenmaal een moedertaal geleerd hebt, word je minder ge-
voelig voor kleine klankverschillen die in je eigen taal niet 
voorkomen. 
http://www.kennislink.nl/publicaties/eh-eh-ah- 
vreemde-klinkers-leren-produceren
http://www.kennislink.nl/publicaties/mensen-apen-taal- 
na-apen-niet

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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