
The King’s Speech
7. Wat was deze taalstoornis?
c. Hij stotterde.
Stotteren is een onregelmatigheid in het spreekritme en 
komt voor bij een op de honderd mensen (vooral bij man
nen). Als we praten, gebruiken we honderdvijf verschillende 
spieren; dat er bij het aansturen daarvan weleens wat fout 
gaat, is dus niet zo vreemd. Spraaktherapie kan dan goed 
helpen. Uiteindelijk stopt een op de drie stotteraars volledig 
met stotteren. Koning George VI, die veel moest spreken in 
het openbaar, werd bijgestaan door een eigen spraak thera
peut die hem op geheel eigen wijze en met succes hielp. 

http://www.stotteren.nl/view.php?segment=77
http://www.nu.nl/column-dinsdag/2452380/oscar-
stotterkoning.html 

Vertaalstrijd 
8. Wat houdt dit principe in?
c. De vertaler vertaalt naar zijn beste taal.
De winnares mag ons land nu in Brussel op Europees 
niveau vertegenwoordigen bij het vervolg van de vertaal
competitie. De brontaal konden de leerlingen zelf kiezen, 
maar iedereen vertaalde naar zijn/haar eigen moedertaal 
(de ‘doeltaal’). In totaal deden er 26 Nederlandse scholen 
met hun vijf beste vertalers mee.

http://ec.europa.eu/translatores/index_nl.htm 
http://www.ngtv.nl/m81/p83/moedertaalprincipe.html 

meer gewend om te schakelen tussen taalvormen die net iets 
anders zijn dan ze gewend zijn. In NoordHolland spreken 
veel minder mensen dialect.

http://provincie-noord-brabant.citysite.nl/link/1/
nieuws/4943760/840_Drenten+verstaan+Fries+het+best+van
+alle+provincies++%28update%29.html 
http://www.meertens.knaw.nl/projecten/sprekende_kaart/svg/

Belgische formatie
4. In welke taal worden de onderhandelingen gevoerd?
d. In het Nederlands en het Frans.
In Nederland duurde de formatie lang, maar in België zitten 
ze al sinds juni vorig jaar om de onderhandelingstafel. Alle 
politieke richtingen zijn gesplitst in Vlaamse en Franstalige 
partijen. Alleen de groenen werken nog samen over de taal
grens. Tijdens de vergaderingen wordt zowel Nederlands 
als Frans gebruikt, en alle deelnemers worden geacht beide 
talen te kunnen volgen.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/
detail/1797923/2010/09/01/rsquo-Formeren-in-Nederland-
Kinderspel-rsquo.dhtml 

Chomsky
5. Wat was een van deze observaties?
a. Baby’s leren snel en gemakkelijk praten.
Alle kinderen kunnen in principe alle talen leren, en ook 
adoptiekinderen leren gewoonlijk vloeiend de taal van hun 
nieuwe vaderland spreken. De UGtheorie baseert zich ver
der onder andere op de observatie dat alle talen vergelijk
bare grammaticale constructies hebben (bijvoorbeeld werk
woorden en zelfstandige naamwoorden). Dit betekent echter 
niet dat alle grammatica’s identiek zijn. 

http://www.chomsky.nl/
http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/53463-noam-
chomsky-generatieve-taalkunde.html 

De talige rekenmachine
6. Wat kan Watson NIET?
c. Mensen van advies voorzien.
Omdat Watson is geprogrammeerd om verbanden te leg
gen tussen woorden in teksten, kan hij beslissingen nemen 
op basis van veel data (bijvoorbeeld voor een arts die een 
diagnose moet stellen aan de hand van literatuur of een 
rechercheur die op zoek is naar een dader in hele stapels 
bewijsmateriaal). Maar je van advies voorzien bij vragen 
als ‘Hoe kan de rust in het MiddenOosten terugkeren?’ of 
‘Moet ik doorgaan met mijn relatie?’ lukt helaas (nog) niet.

http://www.kennislink.nl/publicaties/watson-weet-het-beter

taal / talen / taalwetenschap

Provinciale Statenverkiezingen
1. Wat deden ze?
a. Ze herschreven het verkiezingsprogramma voor verstan
delijk gehandicapten.
Volgens de PVVlijsttrekker in NoordBrabant zijn gewone 
ver kiezingsprogramma’s te lang en te moeilijk voor deze 
groep kiezers. In het herschreven programma staan kortere 
en eenvoudigere zinnen, zoals: ‘De regering van Noord
Brabant woont in een heel groot gebouw. Er werken ook 
heel erg veel mensen.’

http://nos.nl/artikel/216045-pvvpunten-voor-verstandelijk-
gehandicapten.html 

Internationale Moedertaaldag 
2. Wanneer noem je een taal je moedertaal?
b. Als je deze taal op jonge leeftijd geleerd hebt.
Een moedertaal is een taal die je in je jeugd, buiten het 
onder wijs om, hebt geleerd. Kenmerkend voor moedertaal
sprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat 
in hun taal wel of niet gezegd kan worden. Naarmate je ouder 
wordt, zal het steeds moeilijker zijn om een taal (zonder taal
onderwijs) op een hoog niveau te leren be heer sen. In de 
taalkunde wordt de puberteit meestal beschouwd als einde 
van de zogenaamde kritische periode, waarin het mogelijk 
is om een taal als moedertaal te verwerven.

http://www.mb.com.ph/articles/305367/international-mother-
language-day 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=187115  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Moedertaaldag 

Wât sei?
3. Welke verklaring is hiervoor het meest plausibel?
c. Limburgers zijn het meer gewend om naar ander 
taalgebruik te luisteren.
Er zijn geen aanwijzingen dat NoordHollanders het slechter 
doen op school, of andere vakantiebestemmingen kiezen dan 
Limburgers. Ook lijkt het NoordHollands juist meer op het 
Fries dan het Limburgs. Dus moet de derde verklaring de 
juiste zijn. De meeste Limburgers kennen zowel hun eigen 
dialect als het Standaardnederlands en zijn het daar om 

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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