
http://www.sil.org/americas/suriname/Index.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaams
http://www.saamaka.com/saamaka-indexA.html

Taaldiversiteit
7. Hoeveel talen worden er op dit moment ongeveer 
gesproken op de wereld?
c. ± 7000 talen.

Het aantal talen verandert voortdurend: nieuwe talen wor
den geboren en bestaande talen sterven uit. De schat tingen 
lopen dan ook behoorlijk uiteen. Volgens Unesco worden 
ongeveer 3000 talen bedreigd met uitsterven. Zo niet het 
Nederlands, dat nog ongeveer 25 miljoen sprekers heeft. 
http://www.ethnologue.com/
http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=en&pg=00139

Meldpunt Taal
8. Waarom willen taalonderzoekers dit soort dingen weten? 
Waarom kijken ze niet in een woordenboek?
b. Taal verandert voortdurend en taalonderzoekers zijn 
geïnteresseerd in taalverandering.

De taal verandert dagelijks. Iemand introduceert bijvoor beeld 
een nieuw woord, dat door een grote groep mensen wordt 
opgepikt. Taalonderzoekers zijn niet geïnteresseerd in taal
normen (hoe het zou moeten), maar in de manier waar op 
mensen taal dagelijks gebruiken. Een woordenboek is meest
al niet voldoende uptodate voor een taalonderzoeker. 
http://www.meldpunttaal.nl/
http://www.kennislink.nl/publicaties/duizendenparenogen
enoren

het woord ‘tulband’, vanwege de vorm van de bloem. 
‘Thee’ is via het Maleis in de zeventiende eeuw aan het 
Chinees ontleend. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Arabische_woorden_
in_de_Nederlandse_taal
http://taal.web-log.nl/taaladviesdienst/2008/04/turken-
willen-t.html
http://www.etymologie.nl/

 Alfabetisering 
4. De organiserende Stichting Lezen en Schrijven stelt zich 
ten doel te bevorderen dat 
b. het aantal analfabeten en laaggeletterden in de Neder-
landse samenleving afneemt.

Analfabeten (ongeletterden) zijn mensen die helemaal niet 
kunnen lezen en schrijven. In Nederland zijn dit naar schat
ting 250.000 mensen. Ongeveer anderhalf miljoen Neder
landers boven de zestien jaar kunnen wel een beetje lezen, 
maar zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te 
gebruiken. Deze mensen worden laaggeletterd genoemd. 
http://www.lezenenschrijven.nl/nl/home/ 
http://www.kennislink.nl/publicaties/laaggeletterdheid-in-
nederland

Chinese taalstrijd
5. Hoe heet de standaardtaal van China?
d. Dit zijn drie namen die gebruikt worden voor dezelfde 
taal.

Het Mandarijn omvatte oorspronkelijk verschillende dialec
ten. De huidige standaardtaal is gebaseerd op het dialect 
van Peking. Putonghua betekent letterlijk ‘gemeenschappe
lijke spraak’, waarmee wordt aangegeven dat dit de taal is 
die de Chinezen verbindt. Er zijn nog meer namen voor de 
standaardtaal, zoals Guoyu en Huayu, die in respectievelijk 
Taiwan en Maleisië worden gebruikt. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Mandarin
http://www.kennislink.nl/publicaties/het-chinese-karakter

Surinaams
6. Welke van onderstaande beweringen is waar?
d. Twee andere Surinaamse moedertalen zijn het Sranan-
tongo en het Saramaccaans.

Het Papiamento wordt niet in Suriname gesproken, maar op 
de Nederlandse Antillen. Sranantongo is tijdens de koloniale 
overheersing ontstaan als taal van de slaven op de Suri naam
se plantages. Het draagt sporen van Engels, Neder lands, 
Spaans, Portugees en WestAfrikaanse talen. Het Saramac
caans wordt door zo’n 24.000 mensen ge sproken, dicht bij 
de Saramaccarivier en de bovenloop van de Surinamerivier.

taal / talen / taalwetenschap

Zeilzomer
1. Welke taal is dat?
d. Nederlands, omdat de Nederlanders vroeger een grote 
zeevarende natie waren.

De mate waarin een taal invloed heeft op andere talen, hangt 
van een aantal factoren af, zoals of de taal veel als tweede 
taal gesproken wordt, en of de taal veel aanzien heeft. Woor
den worden ontleend op het specifieke gebied (zoals de zee
vaart) waarop veel contact met de taal is. Op dit moment is 
Engels een dominante taal in de wereld, maar dat is niet 
altijd zo geweest. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_leenwoor-
den_in_het_Amerikaans-Engels
http://members.multimania.nl/lexicografie/index2.html
http://www.vliz.be/docs/groterede/GR22_Zeewoorden_
Balandbank&LoefLij.pdf

Smog
2. Welk van onderstaande fantasiewoorden is ook door 
samen trekking gemaakt?
b. Pruif – een kruising tussen een pruim en een druif.

Samentrekkingen komen in het Nederlands nauwelijks voor, 
behalve in leenwoorden, zoals brunch en bollywood. Ze wor 
den ook wel blends genoemd. Het begin van het ene woord 
wordt gecombineerd met het eind van het andere woord. 
De verkeerde antwoorden zijn samenstellingen. ‘Pruimper
zik’ en ‘boombes’ bestaan elk uit twee (volledige) zelfstandi
ge naamwoorden, en ‘stamppot’ (geen fantasie woord) uit 
de stam van een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portmanteau
http://www.onzetaal.nl/advies/afleiding.php
http://www.groentenenfruit.nl/campagnes/schoolgruiten

Ramadan
3. Welk van deze Nederlandse woorden is uit het Arabisch 
afkomstig?
a. Alcohol.

Al- is een lidwoord in het Arabisch, waaraan Arabische leen
woorden vaak kunnen worden herkend. Voorbeelden zijn ‘al
gebra’ en ‘almanak’. ‘Hotel’ werd aan het Frans ont leend, in 
de betekenis van ‘aanzienlijk huis’. ‘Tulp’ kwam ooit uit het 
Turks in het Nederlands terecht. De naam was afgeleid van 

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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