
Nederengels
1.  Welk woord zal een Engelsman WEL direct begrijpen?
b. Cruisecontrol.

Een ‘cruisecontrol’ is in het Standaardengels hetzelfde 
als in het Nederlands. Een beamer noemt een Engelsman 
een ‘projector’, hij traint thuis op een ‘exercise bike’ en 
draagt een ‘tuxedo’ naar een chic diner. De onderzoekster 
uit Cambridge denkt dat het Nederengels niet zozeer om 
‘fout Engels’ gaat, maar dat zich een nieuwe variant van 
het Engels aan het ontwikkelen is. Net zoals er Hindi-
Engels en Japans-Engels ontstaan.

http://bit.ly/Q3uzAN
http://bit.ly/NPUIV7
http://bit.ly/QqtJh0

Drongo
2. Wat is GEEN voordeel van meertaligheid?
a. Meertaligen blijven fysiek langer gezond.

Meertaligheid heeft geen invloed op de lichamelijke 
gesteldheid. Maar wel op de mentale gesteldheid! 
Kinderen die meerdere talen spreken, leren al jong dat 
woorden slechts labeltjes zijn voor begrippen. Ze kunnen 

hierdoor beter abstract denken, beter 
rekenen en zich beter concentreren. Deze 
‘denk-voorsprong’ zorgt er ook voor dat 

meertaligen gemiddeld vier jaar 
later dementieklachten krijgen dan 
eentaligen.

http://bit.ly/LUK8UH
http://bit.ly/tpHEvC

Oertaal uit Turkije?
3.  Waar wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

normaal voor gebruikt?
a. Voor biologisch onderzoek naar epidemieën.

De onderzoekers gebruikten een methode die biologen 
doorgaans gebruiken om de bron van een virusepidemie 

te vinden. Maar in plaats van DNA vergeleken de 
onderzoekers woorden uit verschillende Indo-Europese 
talen. Zo hebben ze proberen vast te stellen hoe de talen 
zich in de loop der tijd uitgebreid hebben. En daarmee 
ook waar de bron van al deze talen lag. Volgens veel 
taalkundigen kan de op die manier ontwikkelde tijdslijn 
echter niet juist zijn. Kijk maar naar het volgende filmpje:

http://youtu.be/KLZ659rMQFc
http://bit.ly/OZWYUM

Pieuw, pieuw!
4. Hoe kom je aan een naamgebaar?
d. Je krijgt het van je omgeving.

Namen kun je in gebarentaal spellen met het handalfa-
bet, maar dat duurt vrij lang. Daarom krijgen mensen en 
plaatsen die vaker genoemd worden een eigen naam-
gebaar. Meestal is dit naamgebaar gebaseerd op een 
eigenschap van de persoon, maar soms ook gewoon op 
de naam, zoals bij Hunter. Dit gebaar wordt bedacht door 
je omgeving. Wereldberoemde mensen hebben vaak 
meerdere naamgebaren, doordat elke dovengemeen-
schap een eigen gebaar verzint.

http://bit.ly/OeWijj
http://bit.ly/Ux4k6d

Het Rijks
5.  In welk van onderstaande voorbeelden is de spatie 

WEL juist?
d. Tweede Kamerlid

Samenstellingen zijn woorden die zijn opgebouwd uit 
delen die ook als losse woorden voorkomen. ‘Drie’ + 
‘gangen’ + ‘menu’ is zo’n samenstelling. Je schrijft 
samenstellingen altijd zo veel mogelijk aaneen. ‘Tweede 
Kamer’ is echter een naam die uit meerdere delen 
bestaat. In een samenstelling laat je de spatie dan staan. 
Net als in ‘Anne Frankstichting’ en ‘Middellandse 
Zeegebied’.

http://bit.ly/NkssUu

Dat is andere taal!
6.  Waarin verschilt een Nederlands 

dialect van de standaardtaal?
a.  De standaardtaal heeft meer 

maatschappelijke status.

In taalkundig opzicht is er geen 
verschil tussen een dialect en een taal. 
Beide hebben eigen woorden en een 

eigen uitspraak, en eigen regels over woord- en zinsvor-
ming. Beide worden zowel gesproken als geschreven. 
Dialecten zijn geen afgeleiden van de standaardtaal, maar 
de standaardtaal is ooit afgeleid van de verschillende 
dialecten. Het verschil tussen een dialect en een taal is 
dus alleen politiek. Op de dialectenkaart van het Meertens 
Instituut kun je verschillende Nederlandse dialecten 
beluisteren.

http://bit.ly/PmGfdp
http://bit.ly/3W7POn

Middelnederlands
7. Welke zin is in het Middelnederlands?
c.  Van dichten comt mi cleine bate. Die 

liede raden mi dat ict late.

Dit zijn de eerste regels van het gedicht 
‘Beatrijs’ uit 1374. Het betekent ongeveer 
‘Dichten brengt mij weinig voordeel. Men 
raadt het mij af.’ Zowel antwoord b als d is 
een voorbeeld van Nieuwnederlands. Je 
kunt duidelijk zien dat de spelling in de loop der tijd is 
veranderd, maar het is over het algemeen goed te 
begrijpen. Antwoord a is uit een liefdesgedichtje in het 
Oudnederlands. In het Middelnederlands zouden de a’s 
aan het einde van de woorden zijn vervangen door 
stomme e’s.

http://bit.ly/Q3uQ6V

Bloemlezing
8.  Hoe wordt deze bloemlezing in de volksmond ge-

noemd?
a. De dikke Komrij.

Het is een grote eer voor dichters om te worden opgeno-
men in de dikke Komrij, die wordt gezien als de poëziebij-
bel van het Nederlandse taalgebied. Er zijn vier edities 
van de bloemlezing verschenen, in 1979, 1987, 1996 en 
2004, die meer dan honderdduizend keer zijn verkocht. 
Gewone dichtbundels halen zulke verkoopcijfers door-
gaans niet.

http://bit.ly/MYyCgj
http://bit.ly/P14Yqu 
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