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Eén ei is geen ei

Begin april was het weer Pasen. Chris
tenen vieren dan dat Jezus uit de dood
is opgestaan, terwijl het zoeken naar
beschilderde eieren naar het begin van
de lente verwijst. Pasen komt ook voor
in een aantal spreekwoorden en gezegden.
1. Welk spreekwoord of gezegde bestaat NIET?
a. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
b. Er als de paashaas bij zijn.
c. Op zijn paasbest gekleed zijn.
d. Vijgen na Pasen.

Ontslagronde

Het gaat al een hele tijd erg slecht met
de economie. Veel bedrijven moetenwerknemers op straat zetten. In plaats
van ‘ontslagronde’ noemden bedrijven dat
dan een ‘reorganisatie’, maar ondertussen
heeft ook die term een te negatieve lading gekregen.
‘Organisatieontwikkeling’ is de nieuwe term die moet
verbloemen dat er ontslagen zullen vallen.
2. Hoe noem je zo’n verzachtende term?
a. Antithese.
b. Eufemisme.
c. Hyperbool.
d. Paradox.

In de ban van de banga

De laatste tijd zijn veel media in de ban van bangalijsten.
Jongeren stellen deze lijsten met een top tien van de
‘gewilligste’ meisjes samen en verspreiden ze onder
elkaar. ‘Banga’ komt uit de straattaal.
3. Wat betekent ‘banga’?
a. ‘Goedkoop’.
b. ‘Meisje’.
c. ‘Seks’.
d. ‘Sletje’.

Zwitserland

Van Dale te koop

4. Welke taal zie je terug in deze Zwitserduitse woorden?
a. Duits.
b. Frans.
c. Italiaans.
d. Nederlands.

7. Wanneer wordt een woord opgenomen in de
Van Dale?
a. Als een woord de Woord van het Jaar-verkiezing
wint.
b. Als een woord voorkomt in het NOS Journaal.
c. Als een woord wordt aangeboden aan de redactie
van de Van Dale.
d. Als het woord een paar jaar voorkomt in het algemeen taalgebruik.

Half maart vond er een zwaar bus
ongeluk plaats in Zwitserland. In de
bus zaten kinderen van twee Belgi
sche basisscholen. Op Zwitserse
scholen krijgen de leerlingen les in
het Duits, maar daarbuiten spreken
bijna alle Duitstalige Zwitsers Zwitserduits. Voor een Duit
ser is het Zwitserduits nauwelijks te verstaan. Typische
Zwitserduitse woorden zijn ‘messi’ (‘bedankt’), ‘adee’ (‘tot
ziens’) en ‘Spital’ (‘ziekenhuis’).

Decembermoorden

In Suriname loopt momenteel een
strafzaak tegen president Desi Bou
terse vanwege zijn betrokkenheid
bij de Decembermoorden. Dekans
dat de president de cel in moet is
echter klein: een omstreden wet
maakt het mogelijk dat hij amnestie krijgt. Het Sranan
tongo is, na het Nederlands, de grootste taal in Suriname.
A wroko kaba - Het werk is klaar
Unu sa wroko - Jullie zullen werken
Mi e wroko
- Ik werk
5. Wat valt je op aan het Sranantongo?
a. De werkwoorden kennen geen tijdsaanduiding.
b. Het Sranantongo kent geen lidwoorden.
c. Werkwoorden en zelfstandige naamwoorden hebben
dezelfde vorm.
d. Werkwoorden staan op een andere plek dan in het
Nederlands.

Half maart werd bekend dat de uitgeversgroep waar
onder ook woordenboekenmaker Van Dale valt, te koop
staat. De Dikke Van Dale is het grootste woordenboek van
de Nederlandse taal. Er staan ongeveer 270.000 tref
woorden in.

Down under

Nieuw-Zeeland is de zuidelijkste plek ter wereld
waar een deel van de bevolking Nederlands spreekt.
De Nederlander Abel Tasman ontdekte het land in
1642, maar pas na 1945 zijn veel Nederlanders erheen
geëmigreerd. Van alle Nieuw-Zeelanders stammen
er zo’n 100.000 af van Nederlanders. Zo’n 29.000 van
hen hebben het Nederlands als moedertaal.
8. Wanneer is een taal je moeder
taal?
a. Als de taal hoort bij je vader
land.
b. Als het de eerste taal is die je
hebt geleerd.
c. Als je de taal vloeiend spreekt.
d. Als je de taal van je moeder
hebt geleerd.

Ai se eu te pego

De Braziliaanse zanger Michel Teló staat al weken boven
aan in de hitlijsten met zijn nummer ‘Ai se eu te pego’.
In dat nummer bezingt hij de schoonheid van het mooiste
meisje van de discotheek.
6. In welke taal wordt de monster
hit gezongen?
a. Braziliaans.
b. Italiaans.
c. Portugees.
d. Spaans.
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