
Verkiezingsretoriek
Het kabinet-Rutte is gevallen,   
12 september zullen er nieuwe verkiezin-
gen 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 

samen stellingen 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 buikadem-

haling.

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 gebrui-
ken het cyrillische alfabet.

6. Hoe ziet het cyrillische alfabet eruit?
a.
b. 
c. 
d.

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 opzichten lijkt het 
op het Nederlands, maar soms wijkt het ook duidelijk af.

8. Wat is het verschil tussen de Friese en Nederlandse 
voorbeelden?
a. In de Friese zinnen staat geen lijdend voorwerp.
b. In de Friese zinnen staat geen bepaling van tijd.
c. In de Friese zinnen staat geen onderwerp.
d. In de Friese zinnen staat geen werkwoord.
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FRIES NEDERLANDS

Komst moarn nei Duckstad? Kom je morgen naar Duckstad?

Komst moarn nei Duckstad. Je komt morgen naar Duckstad.

taal / talen / taalwetenschap
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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 
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