
Woord van het Jaar 
Van Dale heeft onlangs weer tien nieuwe woorden ge
nomineerd die strijden om de titel Woord van het Jaar. 
Dit jaar is deze verkiezing uitgebreid met nominaties van 
het publiek en kun je ook stemmen op woorden binnen 
verschillende categorieën. 

1. Welk woord stond niet in de top 10?
a. Gedoogregering.
b. Oliewolk.
c. Schandaaltreffer.
d. Twitteren.

Dertig jaar Nederlandse Taalunie 
De Nederlandse Taalunie bestaat dertig jaar en bracht 
in november ter gelegenheid van deze verjaardag in 
Brugge voor de allereerste keer alle landen bijeen waar 
het Neder lands een rol speelt. Deze landen willen samen
werken om de positie van het Nederlands in de wereld 
te ver stevigen, en de jeugd speelt hierbij een belangrijke 
rol. Het thema van het feest was ‘Neder lands, wereld
taal!’ 

2. In hoeveel landen wordt het Nederlands als officiële 
taal erkend?
a. Drie.
b. Zes.
c. Negen.
d. Twaalf.

Sinterklaasgedichten
Het zal haast niemand zijn ontgaan 
De Sint zorgt steeds voor veel vermaak
Hij deed ons weer aan het dichten slaan
Voor menigeen een zware taak

3. Welk rijmschema volgt dit gedicht?
a. Gekruist rijm.
b. Gepaard rijm.
c. Omarmend rijm.
d. Slagrijm.

Oh Oh…
Het grote succes van de docusoap Oh Oh Cherso heeft 
gezorgd voor een explosieve groei van de belangstelling 
voor Ut Groen-Geile Boekie, de Haagse taalgids. Naast 
de typerende uitspraak van het Haags, bestaan er ook 
veel uitdrukkingen met ‘Haags’.

4. Welke uitdrukking is 
geen vaste uitdrukking?
a. ‘Haags bakkie’.
b. ‘Haagse bluf’.
c. ‘Haagse hof’.
d. ‘Haags hopje’. 

Nederlands over de grens
In november is het boek Nederlandse woorden wereld-
wijd van taalkundige Nicoline van der Sijs verschenen. 
Ze heeft alle woorden geïnventariseerd die het Neder
lands ooit naar het buitenland geëxporteerd heeft. 
Het is dus niet zo dat het Nederlands alleen maar 
woorden uit andere talen (zoals het Engels) leent. Het 
is ook andersom: veel talen hebben juist Néderlandse 
woorden opgenomen.
 
5. Welk van de onderstaande woorden is niet aan het 
Nederlands maar aan een andere taal ontleend?
a. Bière (‘bier’ in het Frans).
b. Frikowtu (‘verkouden’ in het Surinaams). 
c. Rucksack (‘rugzak’ in het Engels).
d. Sukoppu (‘schop’ in het Japans). 

Anton Wachter

Maartje Wortel ontving op 6 november in Harlingen de 
Anton Wachterprijs, een prestigieuze tweejaarlijkse prijs 
voor het beste literaire debuut. Anton Wachter is de 
hoofd figuur in een autobiografische romancyclus van 
een zeer bekende Nederlandse schrijver van de twin
tigste eeuw. 

6. Welke schrijver is dat?
a. Joost van den Vondel.
b. Multatuli.
c. Raymond van de Klundert (Kluun).
d. Simon Vestdijk.

taal / talen / taalwetenschap
Verwaarloosde woorden
Talen krijgen er iedere dag woorden bij, maar verliezen 
ze ook. Er bestaan op internet verschillende websites om 
vergeten woorden te beschermen of nieuw leven in te 
blazen. Voor het Nederlands is bijvoorbeeld de Vereni
ging ter Bevordering van het Gebruik van Bedreigde 
Nederlandse Woorden en Uitdrukkingen in het leven 
geroepen, maar ook het Neerlandsch Genoot schap ter 
be vor dering van het Belegen Woord. 

7. Wat betekent het woord ‘deemoed’?
a. Medelijden.
b. Nederigheid.
c. Nostalgie.
d. Treurigheid.

Sms-taal in Kenia
Smstaal komt over de hele wereld voor. In Kenia 
speelt sms een grotere rol in de communicatie dan 
in Nederland. 

8. Hoe zou dat komen?
a. Kenianen zijn socialer dan Nederlanders en commu
niceren dus meer onderling.
b. Niet iedereen in Kenia heeft leren lezen of schrijven: 
sms’en kan iedereen.
c. Omdat er zoveel verschillende talen in Kenia wor
den gesproken, is sms’en makkelijker.
d. Sms is een goedkopere manier van communiceren 
dan bijvoorbeeld bellen.
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