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De talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt geschreven door 
 De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis verstuurd naar de abonnees en daarnaast 
verspreid via www.taalstudio.nl, www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio is 
volstrekt onafhankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product zijn de 
Algemene Voorwaarden van De Taalstudio van toepassing

Bed, bad, brood
1.  Hoe heet deze rijmvorm?
a.  Alliteratie.

‘Bed, bad, brood’ is een voorbeeld van een allitera-
tie: de beginklanken zijn gelijk. Veel uitdrukkingen 
allitereren, zoals ‘paal en perk’ en ‘lief en leed’. Bij 
een binnenrijm rijmen twee woorden binnen dezelf-
de regel. Bij kettingrijm rijmt het laatste woord van 
de regel op het eerste woord van de volgende regel. 
Een haiku is een Japanse dichtvorm met drie regels 
met een vast aantal lettergrepen.

http://bit.ly/bed_bad_brood 
http://bit.ly/alliteratie 

KNVB
2.  Welke streektalen zijn nog meer officieel erkend?
b.  Fries en Limburgs.

De Nederlandse overheid heeft het Fries, Limburgs 
en Nedersaksisch als officiële streektaal erkend. Een 
belangrijk criterium daarbij is dat de streektaal geen 
dialect van het Standaardnederlands mag zijn. Deze 
drie streektalen zouden niet wezenlijk hebben 
bijgedragen aan het ontstaan van het Standaardne-
derlands. Het Sallands valt onder het Nedersaksisch 
en het Brabants is een dialect van het Standaardne-
derlands. Een verzoek om erkenning van het Zeeuws 
als streektaal is in 2005 afgewe-
zen.

http://bit.ly/streektaal

Struikelwoord
3.   Wat is het moeilijkst uitspreek-

bare woord in het Nederlands?
c.  Meteorologisch.

Dit woord kreeg maar liefst 35 procent van de 
stemmen op Facebook. Sprekers struikelen vaak 
over lange woorden met een opeenvolging van korte 

‘bee-tje’. Andere voorbeelden zijn ‘cker’ en ‘ff’. ‘Kweenie’ is 
een voorbeeld van het schrijf-spreektaalprincipe: je schrijft 
het zoals je het uitspreekt. ‘Mzzl’ hoort bij het medeklinker-
principe: je laat alle klinkers weg. Het laatste principe dat 
Bennis beschrijft is het principe van letterreductie: gebruik 
letters die minder tekens innemen, zoals ‘g’ voor ‘ch’ en ‘x’ 
voor ‘ks’. Daar is ‘sgool’ een voorbeeld van. 

http://bit.ly/korterlandsapp

2Pac
7.  Wat was de oorzaak van die boost?
a.  2Pac wilde zijn westkust-identiteit benadrukken.

De plotselinge boost in de klinkerduur van 2Pac lijkt een 
aanwijzing voor sociolinguistic agency: het bewust sturen 
van je taalgebruik als uitdrukking van je identiteit. In 1994 
werd 2Pac tijdens een bezoek aan New York neergescho-

ten, waarna hij de rapscene van de 
oostkust de rug toekeerde. Vanaf die tijd 
werden zijn klinkers snel langer, soms 
zelfs langer dan die van originele 
westkust-rappers als Ice Cube en Dr. 
Dre. Hij lijkt bewust extra ‘westkusts’ te 
zijn gaan spreken.

http://bit.ly/klinker2pac

Emoji
8.  Waar kun je een tekst in emoji het best mee vergelijken?
c.  Hints.

Een tekst in emoji lezen zal een flinke uitdaging zijn. Er is 
geen grammatica en de emoji betekenen voor iedereen 
iets anders. Je zult dus, net als bij een spelletje hints, 
moeten gissen naar de 
betekenis. Gebarentaal, 
geheimtaal en telegram-
stijl hebben wel elk een 
eigen grammatica. Als je 
die eenmaal kent, kost het 
geen moeite om de 
zender te begrijpen.

http://bit.ly/emojihints 

lettergrepen. Dat maakt ook ‘aluminium’ (5e plaats) 
lastig om uit te spreken. In andere woorden verwisse-
len mensen vaak klanken, zoals in ‘munitie’ (6e plek). 
‘Cholesterol’ eindigde op de 7e plek.

http://bit.ly/tongbreker

Skype
4.   Wat is de MINST belangrijke 

voorwaarde voor een goede 
livevertaling?

c.   Spreek in grammaticaal 
correcte zinnen.

Live vertalen is niet makkelijk 
voor een computer. Het is daarom handig om het hem 
niet lastiger te maken dan nodig is. Door een koptele-
foon en microfoon te gebruiken voorkom je dat 
achtergrondgeluiden je spraak verstoren. De software 
kan niet twee spraaksignalen onderscheiden, dus het 
is belangrijk om niet door elkaar heen te praten. Als je 
korte zinnen gebruikt, zonder ingewikkelde bijzinnen, 
is automatisch vertalen het makkelijkst. Grammaticaal 
spreken is handig, maar niet noodzakelijk, zolang de 
software maar over voldoende voorbeelden beschikt 
om mee te vergelijken.

http://bit.ly/livevertalen
http://bit.ly/skypetest

Papiamento
5.  Wat is de letterlijke betekenis van ‘Papiamento’?
a.  Gepraat.

Papiamento is een creooltaal, een mengtaal die is 
ontstaan doordat in de tijd van de slavernij mensen uit 
verschillende gebieden met elkaar in contact kwamen. 
In het begin waren de slavenhandelaren vooral 
Spanjaarden en Portugezen. Hun talen zie je dan ook 
het duidelijkst terug in het Papiamento. ‘Papiamento’ 
is afgeleid van het Portugese ‘papear’, dat ‘praten’ 
betekent. 

http://bit.ly/papiaments

Korterlands
6.   Wat is een voorbeeld van het principe van de 

letteruitspraak?
a.  Btje.

Volgens het principe van de letteruitspraak spreek je 
de letter uit zoals je die in het alfabet uitspreekt: 




