
zijn collega’s die niet goed genoeg hebben opgelet. 
De commissie bedacht er zelfs een nieuwe term voor: 
‘slodderwetenschap’.

6. Wat voor woord is ‘slodderwetenschap’?
a. Een barbarisme.
b. Een contaminatie.
c. Een neologisme.
d. Een pleonasme.

Ondertiteling
Sinds eind november is het mogelijk 
om YouTube-fi lmpjes automatisch te 
laten ondertitelen met behulp van 
een automatische spraakherkenner. Dit was al een tijdje 
mogelijk in het Engels, Japans, Koreaans en Spaans, 
maar nu ook in zes andere talen, waaronder het Neder-
lands. De spraakherkenner werkt niet perfect; de 
ondertiteling kan nog nabewerkt worden.

7. Waarom werkt de spraakherkenner niet perfect?
a. Dat kost te veel bandbreedte.
b. Er is te veel variatie tussen verschillende sprekers.
c. Het gaat om te veel fi lmpjes om te ondertitelen.
d.   Mensen spreken over het algemeen niet in gramma-

ticale volzinnen.
 

Groot Dictee
Woensdag 12 december is het Groot Dictee der Neder-
landse Taal gehouden. In de Ridderzaal in Den Haag 
schreven bekende en onbekende Nederlanders en 
Vlamingen de moeilijke tekst die elk jaar door een 
andere schrijver wordt geschreven.

8.  Wie schreef dit jaar het Groot 
Dictee?

a. Adriaan van Dis.
b. Arnon Grunberg.
c. Philip Freriks.
d. Tommy Wieringa.
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Omhaal
Met een prachtige omhaal scoorde de 
Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimo-
vic tijdens de oefenwedstrijd tegen 
Engeland. De Fransen zijn zo trots op 
de speler van Paris Saint-Germain 
dat ze een nieuw werkwoord van zijn 

naam gemaakt hebben: ‘zlataner’. ‘Je 
zlatane, tu zlatanes, il zlatane, nous 

zlatanons’: het betekent dat je je tegen-
stander wegvaagt.

1. Zal dit woord in het Franse woordenboek komen?
a.  Alleen als er een ander woord uit het woordenboek 

verdwijnt.
b.  Alleen als het langere tijd in een bredere context 

wordt gebruikt.
c.  Alleen als het door verschillende media wordt 

gebruikt.
d.  Nee, eigennamen kunnen geen algemeen woord 

worden.

Sinterkloas
Dit jaar vond de landelijke intocht van 
Sinterklaas plaats in Roermond. Ook 
het verhaal van het Sinterklaasjour-
naal speelde zich af in de Limburgse 
stad. De Limburgse bevolking was 
bepaald niet te spreken over de 
acteurs in het Sinterklaasjournaal.

2. Waarom waren de Limburgers boos?
a. De acteurs spraken accentloos Nederlands.
b. De acteurs spraken met een Brabants accent. 
c. De acteurs spraken met een nep-Limburgs accent.
d. De acteurs waren Belgen met een Vlaams accent. 

Vierhandengebaren
In de Taalcanon, die pas verscheen als boek en als 
website, beantwoorden taalwetenschappers vijftig 
vragen over taal. Niet alleen over gesproken taal, 
maar ook over gebarentaal. Wist je bijvoorbeeld dat 

er een vierhandengebarentaal bestaat? Dat is gebaren-
taal waarbij de gebaarders elkaars handen vasthou-
den.

3. Wie gebruiken vierhandengebarentaal?
a. Blinden.
b. Doofblinden.
c. Doven.
d. Doven en blinden.

Strips
In 2012 bestaat het weekblad Donald Duck precies 

zestig jaar in Nederland. Het 
kan natuurlijk niet anders of de 
beroemde eend heeft zijn 
sporen nagelaten in de Neder-
landse taal. In de Van Dale 
staan bijvoorbeeld de woorden 
‘geluksdubbeltje’, ‘donaldduck-
stem’ en ‘Verweggistan’.

4. Wat is een synoniem voor Verweggistan?
a. Absurdistan.
b. Oezbekistan.
c. Tadzjikistan.
d. Timboektoe.

DNA
13 jaar na dato is er een verdachte 
aangehouden voor de moord op 
Marianne Vaatstra. Afgelopen najaar 
voerde de politie een groot verwant-
schapsonderzoek uit. Het DNA van de 
verdachte komt overeen met het DNA 
op het lichaam van Marianne. De meeste talen kennen 
de term ‘DNA’, maar de Fransen spreken van ‘ADN’.

5. Waarom zeggen de Fransen ‘ADN’?
a. Omdat ‘acide’ een mannelijk woord is. 
b. Omdat de afkorting voor iets heel anders staat.
c. Omdat ze anders willen zijn dan de Engelsen.
d.  Omdat ze het grondwoord van een samenstelling 

vooraan zetten.

Slodderwetenschap
Eind november presenteerde de commissie-Levelt het 

eindrapport over de fraude van 
Diederik Stapel. In het rapport 

heeft de commissie niet alleen 
kritiek op de frauderende 
wetenschapper, maar ook op 

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede mogelijk dankzijeindrapport over de fraude van 
Diederik Stapel. In het rapport 

heeft de commissie niet alleen 




