VRAGEN

Deze speciale Talenquiz wordt je aangeboden door de
Nederlandse Taalunie en De Wereld Van De Nederlandse
Taal (DWVDNT). De antwoorden op de vragen kun je
vinden op dwvdnt.org of in de pas verschenen krant
Taalpeil over Nederlands en de media (taalpeil.org).
DJOEGOEDJOEGOE
In Nederlandse straattaal hoor je regelmatig Surinaamse
woorden, maar in de Nederlandse media komen die nog niet
voor. Nederlandse journalisten en schrijvers hebben begin dit
jaar afgesproken het woord ‘djoegoedjoegoe’ te promoten,
zodat het ook in de krant en op tv gebruikt zal worden.
1. Wat betekent ‘djoegoedjoegoe’?
a. Blingbling.
b. Lucratief handeltje.
c. Onrust.
d. Relaxed.

WAAR IS MIJN SCHOE?
Wat wij in het Nederlands ‘schoen’ noemen, noemen de Engelsen
‘shoe’ en de Duitsers ‘Schuh’. Lang geleden, in de middeleeuwen,
hadden Nederlanders en Vlamingen het ook over
‘schoe’, maar dat is later veranderd.
2. Waar komt die ‘n’ in ‘schoen’ vandaan?
a. Die is ontstaan onder invloed van het Frans.
b. Die gaf oorspronkelijk het meervoud aan.
c. Die werd standaard, omdat mensen die dachten te horen.
d. In het Nederlands kan een woord niet op een klinker
eindigen.

DE KRANT VAN VROEGER
De krant van vandaag lezen we makkelijker dan een krant van
vroeger. Uit onderzoek van een Leuvense hoogleraar taalkunde

blijkt dat de schrijfstijl in kranten behoorlijk is vereenvoudigd,
vooral sinds 1988. Hij analyseerde
het taalgebruik in De Standaard
tussen 1960 en 2000.
3. Wat bleek NIET uit de analyse van
de hoogleraar?
a. Woorden en zinnen zijn nu korter.
b. Er komen nu minder actieve zinnen voor.
c. Er komen nu minder bijvoeglijke naamwoorden voor.
d. Er worden nu minder bijzinnen gebruikt.

KLEINTJE
In het Nederlands kun je met de achtervoegsels ‘-je’, ‘-pje’, ‘-tje’,
‘-etje’ en ‘-kje’ aangeven dat je een kleine versie van het
grondwoord bedoelt. Het achtervoegsel ‘-je’ maakt van het
grondwoord ‘hond’ het verkleinwoord ‘hondje’.
4. Welk woord hoort niet in onderstaand
rijtje thuis?
a. Bankje.
b. Papiertje.
c. Raampje.
d. Wattenstaafje.

NEDERLANDS IN HET ATJEHNEES
Atjeh is een Indonesische provincie die van 1904 tot 1949 tot de
Nederlandse koloniën behoorde. Ondanks de relatief korte
invloed van het Nederlands bevat het Atjehnees ruim 130
Nederlandse leenwoorden.
5. Uit welke beroepsgroep komen de meeste van deze
leenwoorden?
a. Handel.
b. Justitie.
c. Leger.
d. Scheepvaart.

dat 20% van de Vlamingen en 10% van de Nederlanders nooit meer
een brief of een kaart schrijft. Onder jongeren ligt dat percentage
nog hoger.
6. Welke media worden verder gebruikt door volwassen
Nederlanders en Vlamingen, van veel naar weinig?
a. E-mail, sms, Facebook/Hyves en Twitter.
b. E-mail, sms, Twitter en Facebook/Hyves.
c. Sms, e-mail, Facebook/Hyves en Twitter.
d. Sms, Facebook/Hyves, e-mail en Twitter.

ESPERANTO
Het Esperanto is een kunsttaal,
ontworpen in 1887 door de Pool
Zamenhof. Hij ontwierp het Esperanto op
basis van bestaande talen, zodat
mensen uit verschillende culturen met
elkaar konden communiceren. Nu, 125
jaar later, spreken zo’n twee miljoen mensen uit ruim 115 landen
Esperanto.
7. Wat maakt het Esperanto uniek als kunsttaal?
a. De taal wordt gebruikt om mee te programmeren.
b. De taal ontwikkelt zich als een natuurlijke taal.
c. De taal wordt daadwerkelijk door mensen gesproken.
d. Er worden liedjes geschreven in het Esperanto.

TSIEPMUILE
Dialect maakt in Vlaanderen een ware opleving door. West-Vlaamse
hiphoppers gebruiken dialectwoorden in hun teksten en gemeenten
houden verkiezingen voor hun mooiste dialectwoord. Deze zomer
verkoos Gent ‘tsiepmuile’ tot ‘wijste Gents woord’.
8. Wat betekent ‘tsiepmuile’?
a. Beste vriend.
b. Huilebalk.
c. Polonaise.
d. Zoenen.

BERICHTJES STUREN
Taalpeil vroeg aan Nederlanders en
Vlamingen welk soort berichten zij
wekelijks sturen aan vrienden of
kennissen. Uit de antwoorden bleek
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