
http://bit.ly/quTV5y
http://bit.ly/sHqtjd
http://bit.ly/rOWOw5

Taalpeil over meertaligheid 
7. Welke van de onderstaande stellingen over meertaligheid 
is GEEN mythe?
d. Zolang je iedere taal genoeg gebruikt, kun je zoveel talen 
leren als je wilt. 

Om een taal goed te leren moet je er veel mee in aanraking 
komen, en er in verschillende situaties op verschillende 
manieren mee oefenen. Dat is de belangrijkste voorwaarde 
voor succes. Anders dan veel mensen denken, is het niet zo 
dat het spreken van verschillende talen een achterstand 
veroorzaakt. 

http://bit.ly/sH1mTE
http://bit.ly/tpHEvC 

Groot Dictee 
8. Wie schreef dit jaar de tekst?
a. Arnon Grunberg.

Zoals elk jaar namen dertig bekende Nederlanders en 
Vlamin gen het tegen elkaar en tegen dertig (onbekende) 
spellingkenners op bij het schrijven van het ‘dictee der 
dictees’. Nieuw dit jaar was het Twictee, waarmee je door 
middel van het twitteren van de juiste schrijfwijze van een 
geluidsfragment met de ‘zin van de dag’ kans maakte op 
deelname aan de finale van het Groot Dictee. 

http://grootdictee.nps.nl/page/home

twee weken onderdompeling al goede resultaten opleveren. 
Helemaal foutloos zal zijn Nederlands niet meer worden; 
daar is hij al te oud voor. Maar beter dan het nu is, kan het 
zeker wel worden.

http://bit.ly/vdQ0DY
http://bit.ly/e8oxLC

Framing
4. Welke term is GEEN voorbeeld van framing?
a. Asielzoekers.

Met de term filebelasting benadruk je de negatieve kant van 
kilometerheffing. Hetzelfde gaat op voor subsidieslurper 
(een instelling die subsidies ontvangt). Een ander soort ge
bruik van framing is het creëren van een bepaald fenomeen 
met bijbehorende associaties, zoals linkse hobby’s, maar 
ook Henk en Ingrid zijn een frame. Mensen weten direct 
waar je het over hebt en krijgen er een bepaalde associatie 
bij.

http://bit.ly/vRdxWu 

Eurocrisis
5. Welk rijtje geeft de juiste volgorde van lage naar hoge 
waarde aan?
a. Dubbeltje, kwartje, geeltje, meier.

Oftewel: 10 cent, 25 cent, 25 gulden en 100 gulden. Veel van 
deze bijnamen kwamen uit het Bargoens (ook wel ‘boeven
taal’ genoemd), zoals meier, heitje (kwartje), piek, geeltje, 
joetje (tien gulden), en ook de term poen. Voor de euro 
wordt tegenwoordig ook pleuro gebruikt (zie ook de vorige 
vraag over ‘framing’). 

http://www.voorbeginners.info/bargoens/geld.htm 

Waar is HET?
6. Welk woord kan alleen ‘de’ als lidwoord hebben?
b. Feedback.

Volgens de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze 
Taal krijgen de meeste woorden die we uit het Engels lenen 
de als lidwoord, waaronder feedback. Er zijn wel uitzonde
ringen, zoals het copyright en het management. En som
mige Engelse leenwoorden kunnen zowel de als het krijgen, 
waaronder weblog en pokerface. Zout krijgt het, net als 
aspect, omdat het een onzijdig woord is (al zijn er gram
maticaboeken die de zin ‘Mag ik de zout?’ goedkeuren). 
Het Nederlands kent geen duidelijke regels om te bepalen 
of een woord het of de krijgt. Dit is dan ook een van de 
redenen waarom mensen moeite kunnen hebben met het.

taal / talen / taalwetenschap

Woord van het jaar
1. Welk woord was dat?
d. Weigerambtenaar.

Hoewel de weigerambtenaar zelf niet erg populair is, is het 
woord door de bezoekers van het Onze Taalcongres tot het 
woord van het jaar gekozen; het woord kreeg 24% van de 
stemmen. Arabische lente eindigde op de tweede plaats, ge
volgd door plaszak en app. Men kon kiezen uit tien woor den 
die als de mooiste, opvallendste, treffendste en typerend ste 
woorden van 2011 zouden kunnen gelden. Dit zijn niet per 
definitie nieuwe woorden: weigerambtenaar bestaat al tien 
jaar.

http://bit.ly/vkKas0
http://bit.ly/rHSIxR 

Actie! 
2. Hoe noem je iemand die deelneemt aan de Occupy-
beweging?
c. Occupyer.

In het Engels maak je van een werkwoord dat op een y 
eindigt een zelfstandig naamwoord door de y te vervangen 
door -ier. Zo wordt apply applier, en Occupy Occupier. Het 
Nederlands is eenvoudiger: daar komt gewoon er achter 
het woord Occupy. Een apostrof is daarbij niet nodig, want 
er is geen uitspraakverwarring. In het Nederlands is het 
daarom Occupyer.

http://woordvanhetjaar.vandale.nl/
http://bit.ly/rrHQds

Di Rupo 
3. Hoe heeft hij de meeste kans van slagen?
c. Als hij zich een week of twee alleen nog maar 
omringt met de Nederlandse taal.

De beste manier om een vreemde taal te leren, is om je 
hele maal onder te dompelen in die taal. Het best kan 
Di Rupo daar om een tijdje in Nederlands taalgebied gaan 
leven en daar alleen maar Nederlands lezen, schrijven, 
luisteren en spreken. Volgens sommige deskundigen zal 
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