
kinderen het vaakst de namen Louis en Marie. Een Waals 
echtpaar wilde hun kind onlangs de naam Belgique als 
een van de voornamen geven, maar dit mocht niet. 

3. Waarom niet?
a. De naam getuigt van te veel nationalisme.
b. Dit is de naam van het Belgische koningshuis.
c. Je mag geen achternaam als roepnaam geven.
d. Je mag je kind niet naar een land noemen.

Ontleden
De afgelopen tien jaar hebben onderzoekers gewerkt aan 
een computerprogramma, Alpino, dat automatisch kan 
ontleden. Het kan bijvoorbeeld aangeven welke woorden 
van de zin bij elkaar horen, maar weet ook wat het onder
werp, het lijdend voorwerp en de bepalingen in een zin 
zijn. Alpino kan daardoor worden gebruikt voor automa
tische toepassingen waarbij informatie uit teksten moet 
worden gehaald. 

4. Voor welke belangrijke toepassing is dit handig?
a. Ontbinden in factoren.
b. Samenvatten.
c. Tekstverklaren.
d. Vertalen.

(The) Facebook 
Facebook is momenteel een van de meest populaire 
so   ci  aalnetwerksites. Het aantal leden groeit nog steeds 
en de film over het ontstaan van Facebook (The Social 
Net work) heeft al meerdere Oscarnominaties op zak. 
Face book wordt zowel door jongeren als door volwas
senen gebruikt. Volwassenen gebruiken in hun berich
ten op Facebook meer voorzetsels en lidwoorden dan 
jongeren.  
 
5. Waarom gebruiken jongeren minder voorzetsels 
en lidwoorden?
a. Ze hebben veel minder tijd dan volwassenen.
b. Voorzetsels en lidwoorden zijn lastig, omdat ze deze 
nog niet op school geleerd hebben.
c. Ze zijn beter bekend met snel communiceren en 
kunnen zich beter in telegramstijl uitdrukken.
d. Ze zijn beter bekend met schrijven in spreektaal, dus 
zonder voorzetsels en lidwoorden.

Ongemakkelijke stiltes
Korte stiltes tijdens een gesprek geven mensen negatieve 
emoties, zoals minder zelfvertrouwen en een gevoel van 
afwijzing. Probeer het zelf maar eens uit door een kort 
gesprekje te voeren en daarin een stilte te laten vallen. 
Groningse psychologen hebben experimenten gedaan 

Arabische opstand 
De afgelopen weken werd het nieuws gedomineerd door 
opstanden in NoordAfrika. Het begon in Tunesië, maar 
heeft zich nu verder uitgebreid naar onder andere 
Egypte, waar mensen massaal de straat op gaan om 
tegen de regering te protesteren. In beide landen wordt 
een variant van het Arabisch gesproken. Naast deze 
lokale dialecten bestaat er ook het zogenaamde Modern 
Standaardarabisch.

1. Kunnen een Egyptenaar en een 
Tunesiër met elkaar praten?
a. Alleen als ze allebei hoogopgeleid zijn 
en het Standaardarabisch beheersen.
b. Ja, als je Arabisch spreekt, kun je 
in principe iedere spreker van het Arabisch verstaan.
c. Nee, het Arabisch verschilt per land te sterk; de 
variëteiten zijn niet onderling verstaanbaar.
d. Nee, want Tunesië en Egypte liggen daarvoor te ver 
uit elkaar. 

Brandon
In januari ontstond veel ophef na een tvuitzending over 
Brandon, een autistische jongen die al jarenlang met 
een ketting aan de muur wordt vastgeketend. Autisme 
is een ontwikkelingsstoornis die in de hersenen zit en 
kan zorgen voor een (ernstige) verstoring van onder 
andere iemands voorstellingsvermogen, gevoelens, 
werkelijkheid en fantasie, motorische ontwikkeling en 
sociale relaties. Ook het dagelijkse taalgebruik kan veel 
moeite kosten, al is dat vaak niet direct merkbaar.

2. Wat voor soort uiting is bijna altijd problematisch 
voor iemand met autisme?
a. Een grapje.
b. Een mededeling.
c. Een opdracht.
d. Een vraag.

Babynaam
Afgelopen maand werden de popu
lairste babynamen van 2010 gepubli
ceerd. In Nederland waren dat Sophie 
en Sem; Belgische ouders gaven hun 

taal / talen / taalwetenschap
waaruit blijkt dat je al negatieve gevoelens krijgt wanneer 
je een gesprek met stiltes bekijkt of erover leest. 

6. Na hoeveel seconden krijgen mensen 
al een ongemakkelijk gevoel?
a. Na een halve seconde.
b. Na vier seconden.
c. Na tien seconden.
d. Na vijftien seconden.

De Voice
Nederland was de afgelopen maanden in de ban van The 
Voice of Holland. Een opvallend detail was dat meer dan 
de helft van de juryleden en de finalisten afkomstig was 
uit dezelfde regio. In de meeste gevallen was dit ook goed 
hoorbaar aan hun uitspraak.  

7. Welke regio betreft dit?
a. Amsterdam.
b. Het Gooi.
c. NoordHolland.
d. ZuidHolland.

Old school politicus 
Taalpuristen zijn boos op premier Rutte omdat hij 
te veel Engelse uitdrukkingen zou gebruiken. Zo 
gebruikt hij regelmatig ‘gut feeling’, ‘old school 
politicus’ en ‘in character’ en spreekt hij deze op z’n 
Engels uit. Veel Engelse uitdrukkingen worden echter 
ook letterlijk naar het Nederlands vertaald; we noemen 
het dan anglicismen. Je herkent ze niet zo gauw omdat 
het gewoon Nederlands lijkt. In deze quiz staan 
bijvoorbeeld ook enkele anglicismen.

8. Welk van onderstaande voorbeelden betreft een 
anglicisme?
a. ‘Baby’. 
b. ‘De meest populaire’.
c. ‘Netwerksite’.
d. ‘The Voice of Holland’.

Partners

Mede mogelijk dankzij
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