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Nederengels

SP-fractievoorzitter Emile Roemer
krijgt de laatste tijd nogal wat kritiek
op zijn steenkolenengels. Een
onderzoekster aan een Engelse
universiteit doet onderzoek naar dit
Engels. Volgens haar is een nieuwe variant van het Engels
aan het ontstaan, het Nederengels. Hier klinkt, zonder dat
we het doorhebben, onze moedertaal vaak in door.
Sommige Nederengelse woorden komen zelfs helemaal
niet voor in het Engels.

zou kunnen zijn geweest. De wetenschappers gebruikten een onorthodoxe methode.

3. Waar wordt de gebruikte onderzoeksmethode normaal voor
gebruikt?
a. Voor biologisch onderzoek naar epidemieën.
b. Voor psychologisch onderzoek naar identiteit.
c. Voor scheikundig onderzoek naar samengestelde
stoffen.
d. Voor sociologisch onderzoek naar migratie.

Pieuw, pieuw!

Een dove peuter uit Amerika moet
van zijn school zijn naamgebaar
veranderen. Het driejarige jongetje
heet Hunter en zijn naamgebaar lijkt
op het schieten met pistolen. De school ziet dit als een
schending van het wapenbeleid. Zijn ouders en omgeving vinden de eis van de school belachelijk.

1. Welk woord zal een Engelsman WEL direct begrijpen?
a. Beamer.
b. Cruisecontrol.
c. Hometrainer.
d. Smoking (als in: net pak).

4. Hoe kom je aan een naamgebaar?
a. Elke naam heeft een vast naamgebaar.
b. Je krijgt het van je ouders.
c. Je krijgt het van je omgeving.
d. Je mag het zelf verzinnen.

Drongo

Het Rijks

Woensdag 19 september vindt in Amsterdam het Drongo
Festival plaats, een festival over Nederlands
in een meertalige omgeving. In Nederland
zijn heel veel meertaligen. Bijvoorbeeld
omdat ze thuis altijd dialect
spreken. Of omdat één of beide
ouders een andere moedertaal
hebben. Die meertaligheid brengt
veel voordelen met zich mee.

festival

2. Wat is GEEN voordeel van meertaligheid?
a. Meertaligen blijven fysiek langer gezond.
b. Meertalige kinderen hebben minder moeite met
rekenen.
c. Meertaligen krijgen minder snel last van dementie.
d. Meertaligen kunnen zich beter concentreren.

Oertaal uit Turkije?

Het Nederlands maakt deel uit van een grote taalfamilie,
waartoe ook het Duits, het Engels en zelfs het Hindi
behoren. Ze stammen allemaal af van het Proto-IndoEuropees, dat duizenden jaren geleden werd gesproken.
Maar waar? Uit recent onderzoek blijkt dat dit in Turkije

Het Rijksmuseum wordt al jaren verbouwd. In april 2013
zal het Amsterdamse museum weer opengaan. Eind
augustus werd het nieuwe logo gepresenteerd. Er volgde
al snel een storm van kritiek vanwege de onjuiste spatie
in RIJKS MUSEUM.

5. In welk van onderstaande voorbeelden is de spatie
WEL juist?
a. Drie gangenmenu.
b. Een ieder.
c. Non actief.
d. Tweede Kamerlid.

Dat is andere taal!

Dit najaar zendt de NTR elke maandagavond ‘Dat is
andere taal!’ uit, een serie over sprekers van dialecten en
streektalen. Hierin vertellen bekende Nederlanders over
de rol die hun dialect speelt in hun leven.

6. Waarin verschilt een Nederlands dialect van de
standaardtaal?
a. De standaardtaal heeft meer maatschappelijke status.
b. De standaardtaal is ouder dan de dialecten.

c. Een dialect heeft wel eigen woorden, maar geen eigen
zinsbouw.
d. Een dialect wordt alleen gesproken, niet geschreven.

Middelnederlands

Vanaf ongeveer 1200 tot 1500 sprak men
in het Nederlandse taalgebied Middelnederlands, een verzameling van verschillende dialecten. Net als het Oudnederlands (voor 1200) is het
Middelnederlands voor ons moeilijker te
lezen dan het Nieuwnederlands (vanaf 1500). Maar in het
Middelnederlands zijn de volle klinkers in de uitgangen
van het Oudnederlands vervangen door de stomme e.

7. Welke zin is in het Middelnederlands?
a. Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda
thu.
b. Ik ween om bloemen in den knop gebroken.
c. Van dichten comt mi cleine bate. Die liede raden mi dat
ict late.
d. Wilhelmus van Nassouwe, ben ick van Duytschen
bloet.

Bloemlezing

Begin juli overleed Gerrit
Komrij. De schrijver en
dichter, die ook enige tijd
Dichter des Vaderlands was,
overleed op 68-jarige leeftijd.
Voor velen was hij vooral
fotograaf Anna Ietswaart
bekend van zijn tweedelige
bloemlezing van de Nederlandse poëzie ‘Komrij’s
Nederlandse poëzie van de 19e t/m de 21ste eeuw in 2000
en enige gedichten’.

8. Hoe wordt deze bloemlezing in de volksmond genoemd?
a. De dikke Komrij.
b. De dubbele Komrij.
c. De forse Komrij.
d. De grote Komrij.
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