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Woord van het jaar

Van Dale zal de winnaar van het Van Dale Woord van het
Jaar 2011 pas deze maand bekendmaken, maar op het
congres van het Genootschap Onze Taal is vorige maand
al het woord van het jaar 2011 gekozen.
1. Welk woord was dat?
a. Arabische lente.
b. Bedrijfspoedel.
c. Occupy.
d. Weigerambtenaar.

Actie!

De Amerikaanse Occupy-beweging bezette vanaf septem
ber Wall Street om te protesteren tegen de hebzucht van
bankiers. De beweging kreeg al snel bijval uit andere
landen; ook in Nederland zijn inmiddels verschillende
protestkampen ingericht.
2. Hoe noem je iemand
die deelneemt aan de
Occupy-beweging?
a. Occupier.
b. Occupieër.
c. Occupyer.
d. Occupy’er.

Framing is de term voor een overtui
gingstechniek in communicatie. Hierbij
kies je woorden en beelden op zo’n
manier dat je bepaalde – positieve of
negatieve – aspecten van een onderwerp
uitlicht. Dit kan helpen bij het propageren
van een mening over het onderwerp.
We kennen dit fenomeen zowel uit de
reclame als uit de politiek. De onder
staande termen worden tegenwoordig
veel gehoord in de politiek.

4. Welke term is GEEN voorbeeld van framing?
a. Asielzoekers.
b. Filebelasting.
c. Linkse hobby’s.
d. Subsidieslurper.

Eurocrisis

De euro is binnenkort tien jaar oud. De munt is (nog)
niet in ieders hart gesloten. Dit blijkt ook uit het ont
breken van bijnamen voor euromunten of biljetten.
Voor de gulden bestonden vele bijnamen: vijf cent
noemde je een stuiver, een gulden was een piek, twee
gulden vijftig heette een rijksdaalder, een riks of een
knaak.

Di Rupo

De nieuwe Belgische premier Elio Di Rupo spreekt erg
slecht Nederlands. Yves Leterme, zijn voorganger, denkt
dat dat voor problemen kan gaan zorgen in een land
waar de meerderheid van de bevolking het Nederlands
als moedertaal heeft. Di Rupo heeft beloofd aan zijn
Nederlands te werken.
3. Hoe heeft hij de meeste kans van slagen?
a. Als hij alles wat hij in het Nederlands hoort of leest
direct laat vertalen in het Frans.
b. Als hij gedurende twee jaar één uur per week Neder
landse les volgt.
c. Als hij zich een week of twee alleen nog maar omringt
met de Nederlandse taal.
d. Hij is sowieso al te oud om zijn Nederlands nog te
kunnen verbeteren.

5. Welk rijtje geeft de juiste volgorde van lage naar hoge
waarde aan?
a. Dubbeltje, kwartje, geeltje, meier.
b. Geeltje, dubbeltje, meier, kwartje.
c. Kwartje, meier, dubbeltje, geeltje.
d. Meier, geeltje, kwartje, dubbeltje.

Waar is HET?

‘Waar is de meisje?’ rappen drie jongens in een videoclip
die afgelopen maand uitkwam, toen bekend was gewor
den dat het lidwoord het binnenkort zou kunnen ver
dwijnen uit de Nederlandse taal. De onderstaande woor
den zijn allemaal het-woorden, met uitzonderling van één
woord.

6. Welk woord kan alleen ‘de’ als lidwoord hebben?
a. Aspect.
b. Feedback.
c. Weblog.
d. Zout.

Taalpeil over meertaligheid

Taalpeil, de jaarlijkse uitgave van de Nederlandse
Taalunie, besteedt dit jaar aandacht aan meertalig
heid. De krant noemt een aantal veelgehoorde
mythes over meertaligheid.
7. Welke van de onderstaande stellingen over meer
taligheid is GEEN mythe?
a. Het leren van meerdere talen tegelijk zorgt voor
een achterstand op school.
b. Meertaligheid is aangeboren en niet aangeleerd.
c. Meertalige kinderen zijn slecht in rekenen.
d. Zolang je iedere taal genoeg gebruikt, kun je zoveel
talen leren als je wilt.

Groot Dictee

Het Groot Dictee
der Nederlandse
Taal is op 14 de
cember gehou
den. De ultieme
uitdaging voor
taalkenners en
-liefhebbers.
Onder de pro
minente deel
nemers waren rapper Brainpower, Tweede Kamerlid
Diederik Samsom en cabaretier Roué Verveer.
8. Wie schreef dit jaar de tekst?
a. Arnon Grunberg.
b. Hella Haasse.
c. Jan Wolkers.
d. Peter Buwalda.
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