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3.  Wat is de officiële spelling volgens het Groene 
Boekje?

a. 1 aprilgrap.
b. 1 Aprilgrap.
c. 1-aprilgrap.
d. 1-Aprilgrap.

Steenkolenengels
Nederlanders zijn niet erg trots op 
de Engelse uitspraak van hun land-
genoten. Uit onderzoek blijkt dit oordeel 
echter voorbarig: alleen Zweden en Denen spreken 
beter Engels dan Nederlanders. Nederlanders hebben 
vooral moeite om bepaalde klanken uit elkaar te 
houden.

4.  Welk woordduo klinkt uit een Nederlandse mond 
NIET hetzelfde?

a. Celery – Salary. 
b. Crap – crab.
c. Fool – full.
d. Mass – mess. 

Google
Het woord ‘ogooglebar’ 
(‘ongoogelbaar’) komt niet in een Zweeds woorden-
boek, omdat Google daartegen protesteerde. Ook in 
Nederland maakte Google bezwaar toen Van Dale 
‘googelen’ wilde opnemen.

5.  Waarom wil Google niet in een woordenboek 
komen?

a.  Omdat het dan de rechten op de merknaam 
verliest.

b.  Omdat het niet wil dat zijn merknaam wordt 
gebruikt voor ‘zoeken op internet’ in het algemeen.

c.  Omdat in verschillende landen dan verschillende 
spellingvarianten van de merknaam ontstaan.

d.  Omdat in woordenboeken de merknaam zonder 
bijbehorend logo wordt getoond.

Tweets
Amerikaanse onderzoekers analyseerden de tweets 
van 250.000 twitteraars. Op basis van slechts 1000 
woorden lukte het hun om 72% van de twitteraars juist 
in te delen in een groep met dezelfde etniciteit, poli-
tieke voorkeur of hobby’s.

Lente
Na een lange, lange winter lijkt de 
lente dan eindelijk te zijn aange-
broken. De vogeltjes zingen weer 
uit volle borst. Het vogelgefluit is 
geen echte taal, maar de vogels 
kunnen met hun gezang wel 
degelijk met elkaar communiceren.

1. Wat zal een vogel nooit ‘zeggen’?
a. Joehoe, kijk mij eens!
b. Kssjt, ga weg!
c. Mmm, wat een lekker weertje!
d. Pas op, een roofdier!

Syrië
Veel Nederlanders maken zich zorgen 
over jongeren die naar Syrië vertrekken 
om mee te vechten in de oorlog. Relatief 
veel van deze jongeren hebben een 
Marokkaanse achtergrond. In Syrië is het 
Arabisch de officiële taal.

2.  Zullen deze jongeren zich in Syrië verstaanbaar 
kunnen maken?

a.  Ja, de Syrische taal is dezelfde als die van de 
meeste Marokkaanse Nederlanders.

b.  Nee, het Arabisch van de meeste Marokkaanse 
Nederlanders wijkt te veel af van dat in Syrië.

c.  Nee, Marokkaanse Nederlanders spreken alleen 
nog maar Nederlands.

d.  Waarschijnlijk niet: de meeste Marokkaanse Neder-
landers spreken thuis geen Arabisch.

Kikker in je bil!
Ben jij erin getrapt? Of heb je zelf 
iemand in de maling genomen? April 
begint elk jaar weer met het voor de 
gek houden van de mensen om je 
heen.

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede mogelijk dankzij

6.  Wat heeft de grootste rol gespeeld in de taalkundige 
analyse?

a. Gemiddelde woordlengte.
b. Gemiddelde zinslengte.
c. Spelfouten.
d. Woordkeuze.
 

17 en miljonair
De Britse Nick bedacht op zijn 15e 
de nieuws-app Summly voor de 
mobiele telefoon. Nog geen twee 
jaar later is zijn programmaatje zo 
succesvol dat Yahoo hem ruim 23 miljoen euro heeft 
betaald om het over te nemen.

7.  Wat maakt Summly zo veel geld waard?
a.  De gebruiker kan eenvoudig nieuwsberichten delen 

op sociale media.
b.  Hij kan nieuwsberichten samenvatten.
c. Hij kan nieuwsberichten vertalen.
d.  Hij wijst de gebruiker op voor hem interessant 

nieuws.

Boekenweek
Van 16 tot en met 24 maart vond in Nederland de 
Boekenweek plaats. Zoals gebruikelijk kreeg je in die 
week bij aankoop van een boek het Boekenweekge-
schenk cadeau.

8.  Wie schreef dit jaar het Boekenweek-
geschenk?

a. Arnon Grunberg.
b. Herman Koch.
c. Kees van Kooten.
d. Tommy Wieringa.




