
Verkiezingsretoriek 
1. Wat betekent ‘over de eigen schaduw heen springen’?
c. Je niet laten leiden door je eigenbelang.

Als je ‘over je eigen schaduw heen 
springt’, heb je je niet laten leiden door je 
eigen wensen, maar door een hoger 
belang. Politici doen op dat moment dus 
niet alleen wat het beste is voor hun 
eigen achterban, maar voor het hele land. De laatste tijd 
wordt deze uitdrukking zo veel gebruikt dat het een cliché 
is geworden. Door het vele gebruik heeft de uitdrukking 
zijn kracht verloren.

http://bit.ly/ICLx7S
http://bit.ly/ICLSri 

Ollekebolleke
2. Welk metrum wordt steeds herhaald in een  
ollekebolleke (— = klemtoon)?
d. Dactylus (—^^).

Een ollekebolleke klinkt als een walsje: de klemtoon ligt 
steeds op de eerste lettergreep en daarna volgen twee 
onbeklemtoonde lettergrepen. Zo’n metrum noem je een 
dactylus. Een ollekebolleke moet aan nog meer regels 
voldoen. Zo bestaat het altijd uit twee keer vier regels en 
rijmen de vierde en achtste regel op elkaar. Regel zes 
bestaat altijd uit slechts één woord van zes lettergrepen.

http://bit.ly/JKSdMu
http://bit.ly/JKSsXT 

Miljoen
3. Kent het Nederlands meer of minder woorden dan het 
Engels?
b.  Meer, het Nederlands kan oneindig veel samenstel-

lingen maken.

Volgens taalkundigen kent het Nederlands veel meer dan 
een miljoen woorden. Die staan echter lang niet allemaal 
in het woordenboek. Dat zou ook niet kunnen, want dan 
zou het woordenboek nooit af zijn. Je kunt namelijk door 
samenstellingen te maken in het Nederlands oneindig 

veel woorden maken. Van ‘schoenen’ maak je ‘schoenen-
fabriek’, en vervolgens ‘schoenenfabrieksterrein’, en 
daarna ‘schoenenfabrieksterreinschoonmaker’, etc.

http://bit.ly/IwHhVa
http://bit.ly/IwHjMM 
http://bit.ly/JKRY43

Miss Montreal
4. Wat is GEEN reden voor het stottervrije zingen?
c. Je gebruikt een andere stem: de kopstem.

Als je stottert, geven je hersenen niet goed aan je 
spraakorganen door hoe een woord uitgesproken moet 
worden. Als je zingt, spreek je langzamer en heb je dus 
meer tijd om de woorden te vormen. Bovendien liggen 
het ritme, de melodie en de woorden al vast, dus daar 
hoeft je brein geen aandacht aan te besteden. Ook de 
buikademhaling die je tijdens het zingen gebruikt, zorgt 
voor rust in de spraak. Samen zorgt dit ervoor dat een 
stotteraar meestal wel vloeiend kan zingen, zowel in de 
borststem als in de kopstem.

http://bit.ly/JKSPlp
http://bit.ly/JKT7bG
 

Staatsbezoek
5. Wat maakt dit Turks anders?
b. Het is beïnvloed door het Nederlands.

Als talen met elkaar in contact komen, zorgt dit vaak voor 
taalverandering. In het Turks van Nederlandse Turken is 
de invloed van het Nederlands te horen. Zo zeggen zij 
bijvoorbeeld ‘sinav yapmak’ (‘examen doen’) in plaats 
van ‘sinav  girmak’ (‘examen binnengaan’). De verande-
ringen zijn niet groot, maar zeker merkbaar tijdens een 
bezoekje aan familie in Turkije.

http://bit.ly/JKTzqv

Boycot
6. Hoe ziet het cyrillische alfabet eruit?
a.

Verkiezingsretoriek 
Het kabinet-Rutte is gevallen, 12 september zullen 
er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Politici 
gebruikten de afgelopen weken veelvuldig dezelfde 
metaforen. Zo ‘speelden ze elkaar de zwartepiet 
toe’. En iedereen vond dat het tijd is om ‘over de 
eigen schaduw heen te springen’.  
 
1. Wat betekent ‘over de eigen schaduw heen 
springen’? 
a. De dingen van een zonnige kant bekijken. 
b. Iets doen wat eigenlijk onmogelijk is. 
c. Je niet laten leiden door je eigenbelang. 
d. Niet alleen naar Nederland, maar naar heel 
Europa kijken. 
  
Ollekebolleke 
Eind april kwam Compilé Complé uit, een boek 
(inclusief acht cd’s) met de teksten en liedjes van 
Drs. P. Deze 92-jarige zanger, tekstschrijver en 
cabaretier is de bedenker van de dichtvorm 
‘ollekebolleke’: 
 
Antwerpen, Vlaanderen 
Namen, Wallonië 
Allebei Belgisch 
Maar niet dik bevriend 
 
‘Waar’, vraagt de Belg, ‘heeft die 
Ongelijktaligheid 
Binnen de landsgrenzen 
Ooit toe gediend?’ 
 
2. Welk metrum wordt steeds herhaald in een 
ollekebolleke (— = klemtoon)? 
a. Jambe (^ —). 
b. Trochee (— ^). 
c. Anapest (^^—).  
d. Dactylus (—^^). 
 
Miljoen 

Wetenschappers hebben een grote Engelse 
taaldatabase geanalyseerd. Uit hun onderzoek 
bleek dat ‘time’ het meestvoorkomende zelfstandig 
naamwoord is, gevolgd door ‘person’, ‘year’ en 
‘day’. Een tijdje terug bereikte de Engelse 
woordenschat de magische grens van één miljoen 
woorden.  
 
3. Kent het Nederlands meer of minder woorden 
dan het Engels? 
a. Meer, het Nederlands is veel ouder dan het 
Engels.  
b. Meer, het Nederlands kan oneindig veel 
samenstellingen maken. 
c. Minder, er spreken veel minder mensen 
Nederlands. 
d. Minder, veel nieuwe Nederlandse woorden zijn 
eigenlijk Engels. 
 
Miss Montreal 
Vorige maand won Miss Montreal op 3FM de Schaal 
van Rigter. Haar single ‘Wish I Could’ was het 
afgelopen jaar het meest gedraaide Nederlandse 
nummer op die zender. Sanne Hans, zoals de 
zangeres eigenlijk heet, stottert. Maar niet als ze 
zingt, dat kan ze vloeiend. 
 
4. Wat is GEEN reden voor het stottervrije zingen? 
a. Het ritme en de melodie liggen vast. 
b. Het spreektempo ligt lager. 
c. Je gebruikt een andere stem: de kopstem. 
d. Je gebruikt een andere ademhaling: de 
buikademhaling. 
 
Staatsbezoek 
De Turkse president Abdullah Gül bracht in april 
een staatsbezoek aan Nederland. In Nederland 
wonen ongeveer een half miljoen mensen van 
Turkse afkomst. Veel van hen spreken ook nog 
Turks, al verschilt dit Turks wel van het Turks dat 
men in Turkije spreekt. 
 

5. Wat maakt dit Turks anders? 
a. De Turkse gastarbeiders spraken een dialect. 
b. Het is beïnvloed door het Nederlands. 
c. Het is het Turks uit de jaren 60. 
d. Het is informeel Turks. 
 
Boycot 
Over een kleine maand begint het EK voetbal in 
Oekraïne. Verschillende landen dreigen echter geen 
politieke vertegenwoordigers naar het toernooi te 
sturen, als het land niet beter omgaat met de 
mensenrechten. De officiële taal van Oekraïne is 
het Oekraïens, een Slavische taal. De Oekraïners 
gebruiken het cyrillische alfabet. 
 
6. Hoe ziet het cyrillische alfabet eruit? 
a. Кириллица. 
b.                      . 
c. Ελληνικό αλφάβητο. 
d. այբուբեն. 
 
Onbekend 
Een relatief klein aantal woorden gebruik je in het 
Nederlands heel veel. Maar er zijn ook woorden die 
je zo weinig hoort, dat je waarschijnlijk niet eens 
weet wat ze betekenen. Het weblog DWVDNT zette 
een paar van zulke woorden op een rij. Wist jij 
bijvoorbeeld dat een ‘mondegreen’ een liedtekst is 
die je verkeerd verstaat? 
 
7. Wat is een ander woord voor ‘mondegreen’? 
a. Mama appelsap. 
b. Mama multisap. 
c. Mama perensap. 
d. Mama tomatensap. 
 
Jarige Donald 
Donald Duck is dit jaar zestig geworden. Ter 
gelegenheid van zijn verjaardag verscheen er half 
april een speciale Friese editie van zijn blad. Het 
Fries is een officiële taal in Nederland. In veel 

Verschillende Slavische talen, waaronder ook het 
Russisch, gebruiken het cyrillische alfabet. De vorm van 
deze letters is gebaseerd op het Griekse alfabet, dat je 
kunt zien bij antwoord c. Antwoord b is het Arabische 
alfabet, dat in Noord-Afrika en de Arabische wereld 
wordt gebruikt. Antwoord d is het Armeense alfabet. 

http://bit.ly/IDTLN0

Onbekend
7. Wat is een ander woord voor ‘mondegreen’?
a. Mama appelsap.

De meeste mensen zullen eerder van de term ‘mama 
appelsap’ hebben gehoord dan van ‘mondegreen’. Een 
paar jaar geleden begon 3FM-dj Timur Perlin onder die 
titel een item in zijn uitzending, dat nog steeds bestaat. 
Luisteraars kunnen daarin vertellen welke Nederlandse 
tekst zij horen in anderstalige liedjes. De dj heeft het item 
vernoemd naar een veelgehoorde tekst in het nummer 
‘Wanna be startin’ somethin’’ van Michael Jackson.

http://bit.ly/JKVefR
http://bit.ly/IXISAj

Jarige Donald
8. Wat is het verschil tussen de Friese en Nederlandse 
voorbeelden?
c. In de Friese zinnen staat geen onderwerp.

Als het onderwerp in de tweede persoon enkelvoud is 
(‘jij/je/u’), kun je dit in het Fries weglaten. Dus in plaats 
van ‘Kom je morgen?’ zeg je ‘Kom morgen?’ Dit verschijn-
sel komt in meer talen voor, bijvoorbeeld in Romaanse 
talen als het Italiaans en het Spaans. De uitgang van het 
werkwoord geeft dan voldoende informatie om het 
onderwerp van de zin eruit af te leiden.

http://bit.ly/ICMJbt
http://bit.ly/ICMLQC 

taal / talen / taalwetenschap

VRAGENBLAD Jaargang 6 / Nummer 9

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.

Mede mogelijk dankzij

Partners


