
Tattas be like
1.  Wat is de oorspronkelijke 

betekenis van ‘tatta’?
a. Aardappel.

‘Tatta’ komt van het Surinaamse 
‘p’tata’, dat ‘aardappel’ betekent. 
Je ziet er het Nederlandse ‘patat’ 
en het Engelse ‘potato’ in terug. 
Nederlanders namen hun geliefde aardappelen mee 
naar de koloniën. Dit leverde ze in Suriname al snel de 
bijnaam ‘p’tata’ op. In straattaal is dit verkort tot 
‘tatta’.

http://bit.ly/tattasbe

Vogala
2. Hoe komt dat?
d. De spelling van de oude teksten is lastig.

Tot de zeventiende eeuw kende het Nederlands geen 
standaardtaal, en tot 1804 geen vaste spelling. 
Middeleeuwse schrijvers schreven de woorden op 
zoals ze die hoorden in hun dialect. Dat zorgde voor 
veel onderlinge variatie. In geschreven taal zijn we dat 
niet zo gewend, in gesproken taal wel. Hierdoor zijn de 
teksten voor de meeste mensen makkelijker te 
verstaan dan te lezen, zelfs na zoveel eeuwen.

http://bit.ly/vogalapp  

Olympia
3.  Wat is de juiste spelling in 

het Nederlands?
d.  Sotsji; zo is het zo Neder-

lands mogelijk.

Het cyrillische alfabet van het 
Russisch moet worden omgezet naar het Latijnse 
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Debat
6. Welke drogreden is hier gebruikt?
a. Een cirkelredenering.

Een drogreden is een fout argument. Als je zo’n argu-
ment gebruikt, maak je eigenlijk een denkfout. In dit 
voorbeeld is sprake van een cirkelredenering. Het 
argument onderbouwt de stelling niet, maar herhaalt die 
alleen. Er wordt in feite twee keer hetzelfde gezegd.

http://bit.ly/nkdebat 
http://bit.ly/drogredenen 

Bedreigde gebaren
7. Hoe komt dit?
d.  Steeds meer doven leren spreken 

dankzij betere hoortoestellen.

Ongeveer 20.000 mensen gebruiken 
de Nederlandse Gebarentaal. Van hen 
heeft een kwart de taal als moeder-
taal. Dit aantal neemt af, doordat er 
steeds betere hoorapparaten op de 
markt komen. Sommige doven vinden 
dit jammer, omdat ze bang zijn dat zo ook de dovencul-
tuur verloren zal gaan.

http://bit.ly/gebareninuit
http://bit.ly/NGTbedreigd 

Verwondering
8. Waar staat het 5-7-5-principe voor?
b. Het aantal lettergrepen per regel.

De haiku is een Japanse dichtvorm van drie regels. De 
eerste regel bestaat uit vijf lettergrepen, de tweede uit 
zeven en de derde weer uit vijf. De gedichten zijn meestal 
meditatief van aard.

http://bit.ly/poezie2014 
http://bit.ly/haiku14  

alfabet dat wij gebruiken. Daarbij luister je naar de 
klank en schrijf je het zo Nederlands mogelijk op. In dit 
geval levert dat ‘Sotsji’ op. Andere talen hebben daar 
andere regels voor, waardoor de Engelsen ‘Sochi’ 
schrijven, de Fransen ‘Sotchi’ en de Duitsers ‘Sotschi’.

http://bit.ly/sotsjisochi 

Frysk
4. Hoe mag je het Fries gebruiken?
b. J e mag in Friesland het Fries gebruiken als officiële 

taal.

Het Fries is naast het Nederlands de officiële 
taal van de provincie Friesland. Dat 

houdt in dat je deze twee talen 
mag gebruiken in de 
communicatie met de 

overheid in de provincie. 
Minister Plasterk vindt het belang-

rijk dat er nu een wet is die de Friese taal 
beschermt en het gebruik ervan stimuleert.

http://bit.ly/wetfries

In geuren en kleuren
5. Waarom kunnen we geuren zo slecht benoemen?
d. Omdat onze taal daar niet de woorden voor heeft.

De Nijmeegse onderzoekers hebben Engelsen 
vergeleken met sprekers van het Jahai, een taal uit 
Maleisië en Thailand. Het Jahai heeft verschillende 
abstracte woorden voor geuren, net zoals wij ‘rood’ 
en ‘blauw’ voor kleuren hebben. Met die woorden 
beschreven de Jahai de aangeboden geuren duidelij-
ker en eenduidiger dan de Engelsen. De onderzoekers 
concluderen dat ons probleem met het benoemen van 
geuren niet biologisch is, maar cultureel: we hebben 
er gewoon de woorden niet voor.

http://bit.ly/geuren


