
De taal van de wereld
1. Hoeveel talen worden er op dit moment ongeveer op de wereld 
gesproken?
b.  ± 6.000 talen

Het aantal talen verandert voortdurend: nieuwe talen worden geboren of 
bestaande talen sterven uit. Bovendien worden niet alle talen evenveel 
gebruikt: bijna 80% van de wereldbevolking spreekt één of meer van de 75 
meest gebruikte talen, terwijl er wel 204 talen zijn die door minder dan 10 
mensen worden gesproken! 

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=TH 
http://www.ethnologue.com/country_index.asp 

Een goed gesprek met King-Kong?
2. Naar welke dieren wordt vooral veel onderzoek gedaan om 
erachter te komen of ze mensentaal kunnen leren?
a. Bonobo’s en spreeuwen

Bonoboaapjes zoals Kanzi (afbeelding) kunnen een 
groot aantal woorden leren, ze kunnen taal goed 
leren begrijpen en dingen duidelijk maken. Het is  
echter nog maar de vraag of Kanzi de principes 
van zinsbouw beheerst. Sommige vogelsoorten 
(waaronder spreeuwen) lijken wat dat laatste be-

treft juist weer de sterren van de hemel te kunnen zingen: recent onderzoek 
wijst uit dat ze heel creatief met tooncombinaties kunnen omgaan. Maar het 
inlevingsvermogen dat nodig is om tot communicatie te komen, ontbreekt 
bij vogels weer. Het is de unieke combinatie van deze eigenschappen die 
taal tot een menselijke aangelegenheid maakt...

Discussie Wat denk jij? Hoe uniek is het menselijke taalvermogen? 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=144326 http://www.kennislink.nl/web/show?id=144326 http://
http://www.livescience.com/animalworld/060426_starling_linguist.html http://www.livescience.com/animalworld/060426_starling_linguist.html http://

Laat je taalcentrum links liggen
3. Hoe noem je taalstoornissen die veroorzaakt zijn door hersen- 
letsel?
a. afasie

Het soort afasie hangt af van het gebied waar de hersenbeschadiging heeft 
opgetreden. Mensen met een letsel in het gebied van Broca lijden vaak 
aan agrammatisme: ze spreken in telegramstijl. Ze zijn meestal wel goed te 
begrijpen. Dat laatste ligt anders bij afasie van Wernicke. Bij hen is de gram-

matica meestal nog intact, maar wát ze zeggen, is soms onbegrijpelijk. Ze 
hebben ook moeite met het begrijpen van anderen. hebben ook moeite met het begrijpen van anderen. 
Extra Via onderstaande link kun je luisteren hoe afasie klinkt
http://www.czmedicinfo.nl/%7B5e4fa186-ddd3-4158-aea1-6b2eb9f8d933%7Dhttp://www.czmedicinfo.nl/%7B5e4fa186-ddd3-4158-aea1-6b2eb9f8d933%7D

Van Broabant tot Overiessel
4. Waarin verschilt een Nederlands dialect van de standaardtaal?4. Waarin verschilt een Nederlands dialect van de standaardtaal?
a. De standaardtaal heeft meer maatschappelijke status.a. De standaardtaal heeft meer maatschappelijke status.

In taalkundig opzicht is er geen verschil tussen een dialect en een taal. Bei-
den hebben hun eigen taalsysteem. Dat betekent dat ze over eigen woorden 
en een eigen uitspraak beschikken, maar ook dat ze eigen regels hebben 
voor woordvorming en zinsbouw. Dialecten worden meestal vaker gespro-
ken dan geschreven, maar toch zijn er genoeg dialectenwoordenboeken of 
streekromans in het dialect. Een opvallend misverstand is dat dialecten af-
geleid zijn van het standaard Nederlands. Het is juist andersom! Het verschil 
tussen een dialect en een taal is dus alleen politiek. Zoals taalkundigen het 
weleens formuleren: ‘een taal is een dialect met een nationale vlag’. 

Meer weten?
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/langvar/dialects/ 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=155451 
http://www.meertens.knaw.nl/projecten/sprekende_kaart/

Meneer Poepjes wacht op antwoord 
5. Door wie en wanneer werd in Nederland het dragen van een 
achternaam verplicht gesteld?
c. door Napoleon in 1811

Hoewel veel mensen op dat moment al een achternaam droegen (zoals de 
naam van een beroep, gebied, of ‘zoon van’), gold dat niet voor iedereen. 
Sommigen dachten dat het hele achternaamgebeuren samen met het 
Napoleontische tijdperk wel weer zou overwaaien en kozen als grapje een 
ludieke of pikante achternaam, zich niet realiserend dat ze daarmee hun 
nageslacht traumatische ervaringen op het schoolplein zouden bezorgen. 
Als ze tenminste niet vóór 1825 de moeite hadden genomen om hun naam 
alsnog te veranderen in iets minder opvallends, want vanaf dat jaartal kon 
dat niet zomaar meer (onder Willem I).

Waar komt jouw achternaam vandaan?
http://www.meertens.knaw.nl/nfd/http://www.meertens.knaw.nl/nfd/http://
http://wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?db=turk-guild

Verre verwanten
6. Welke taal is GEEN familie van het Nederlands?
b. het Hongaars

Het Grieks, het Ijslands en het Perzisch behoren, met het Nederlands, tot 
de Indo-Europese taalfamilie. Het Hongaars is een vreemde eend in de bijt, 
zo tussen al die Indo-Europese talen: wel is het familie van het Fins (allebei 
Oeraalse talen). Niet alle Europese talen zijn dus Indo-Europees. Omgekeerd 
is het niet zo dat alle Indo-Europese talen in Europa worden gesproken. Kijk 
maar eens op het kaartje achter de link hieronder: het Indo-Europese taal-

gebied reikt helemaal tot in Bangladesh! En natuurlijk alle continenten waar 
Europeanen naartoe verhuisd zijn, zoals Amerika.

Taalfamiliewereldkaart:
http://au.encarta.msn.com/media_102662698/Language_Families_of_the_
World.html

In opstand tegen Groen
7. Hoe heet het alternatieve spellingboekje?
d. het Witte Boekje

Het Witte Boekje, waarin de zogenaamde witte spelling is vastgelegd, wijkt 
op een paar punten af van het Groene Boekje. Zo wordt de tussen-‘n’, waar 
vooral veel heisa over geweest is, vrijgelaten: je mag zelf weten of je kippe-
hok of kippen-hok schrijft. Ook kan de witte spelling op elk moment worden 
aangepast als dat nodig blijkt, terwijl het Groene Boekje tot tenminste 2015 
geldt. 

http://www.wittespelling.nl http://www.wittespelling.nl http://
http://www.onzetaal.nl/dossier/spelling/wbvragen.php http://www.onzetaal.nl/dossier/spelling/wbvragen.php http://

Fawaka, fl ats?
8. Wat betekent ‘fl ats’ volgens het dropjelyrics-woordenboekje?
a. hippe vogel

Gebruiken jij en je vrienden (maten? gabbers?) de term fl ats? En hippe 
vogel? Jongerentaal verandert heel snel: voor je het weet, kom je terug 
van vakantie en word je uitgelachen omdat je praat alsof je uit de oertijd 
bent komen overwaaien (oftewel: je loopt een paar weken achter). Ook het 
´gewone´ Nederlands verandert voortdurend: er komen per jaar een hele-
boel Nederlandse woorden bij en er verdwijnen er ook een hoop. Je kunt je 
voorstellen dat het voor woordenboekmakers een enorm karwei is om alles 
bij te houden. 

Extra Ken je allle woorden op dropjelyrics.nl?
http://www.dropjelyrics.nl/ http://www.dropjelyrics.nl/ http://
http://www.prisma.nl  http://www.prisma.nl  http://
http://www.vandale.nl/taaladvies/woordvandeweek/ http://www.vandale.nl/taaladvies/woordvandeweek/ http://
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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 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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