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Een dobbelsteen.

Iets wat je als pion kunt gebruiken.
Een telefoon/klok om de tijd te meten.

Maak ka

ns op ee
n
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boek
van Ellen
Deckwit
z
of Ish Ait
Hamou

staat de Nederlandse taal centraal!

De letter a stamt uit de
tijd dat mensen nog in
plaatjes schreven. Het
was toen een ossenhoofd

Nodig:

WIN!

Van 5 tot en met 12 oktober

alfabet-weetje

Blabla … De speler die
na je aan de beurt is,
schrijft vier woorden
op. Vertel een
verhaaltje waarin
al die woorden
voorkomen.

Voor alle opdrachten geldt:
De antwoorden moeten steeds binnen een
minuut gegeven worden.
De antwoorden mogen tijdens het spel niet
eerder genoemd zijn door iemand.
Niet het woordenboek, maar de medespelers
zijn de jury. Oordeel mild: het taalplezier
staat voorop!
Haalt iemand de opdracht niet?
Dan slaat hij of zij de beurt erna over.

BAAS-weetje

Wie als eerste de Z bereikt, heeft gewonnen!

Speel het letterbord
en zorg dat je helemaal
klaar bent voor de
Week V/h Nederlands

Dubbele punten.
Ga het aantal ogen
dat je gegooid
hebt nogmaals
vooruit.

18 letters!

Poëzie lezen: de sushimethode van Ellen
Deckwitz

Help, een
eikenprocessierups.
Versla hem met een
woord dat nog langer is.

Het langste woord van het
Nederlands in het Guinness
Book of Records is:
kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden.
Fdis fdgeen fdtaal!

Er bestaan geen
woorden die beginnen
met fd. Noem nog twee
letters die niet samen
aan het begin van een
woord kunnen
staan.

Orewoet en weliswaar: de mooiste
woorden in het Nederlands
Waar moet je zijn tijdens
de Week van het Nederlands?

Aanhalingsteken
openen.
Nu je iets bent
begonnen, moet je
het ook weer
afsluiten. Ga drie
vakjes vooruit.
Nerovetsrethca
(dat is achterstevoren
achterstevoren). De
speler na je schrijft een
zinnetje op van vier
woorden. Spreek dat
achterstevoren uit.

Overdrijven is een kunst.
Noem één woord om te
zeggen dat je iets héééél
erg leuk vindt.

”

Bijvoorbeeld:
Engels (boss)
javaans (bas)

Circus
Noem twee
woorden: één met
de c als s-klank en één
met de c als k-klank.

Langwoordweetje

“Laat taalfouten geen
drempel zijn voor verhalen”
– Ish Ait Hamou

“

:

Draak! Ezel!
Noem nog een
dierenwoord dat je
ook voor mensen kunt
gebruiken. Het mag
een verzonnen dier zijn.

Baas is het Nederlandse
woord dat het vaakst is
uitgeleend aan andere
talen: 57 keer.

Grappige gorilla’s
gamen geblinddoekt.
Bedenk ook een zin
waarin alle woorden
met een g beginnen.

De laatste
spreker van een
taal is overleden.
Nu kunnen we weer van
voor af aan beginnen.
Ga terug naar de A.

†

In het woord herfst
staan vier medeklinkers
achter elkaar. Noem
een woord waarin dat
ook zo is.

Een vrouwelijke leeuw
is een leeuwin.
Noem nog een woord
waar je in achter kunt
zetten.
Man, man ... sommige
woorden schrijf je in het
Nederlands hetzelfde
als in het Engels. Geef
nog een voorbeeld.

Op de achterkant van
deze poster vertellen
Ish Ait Hamou en Ellen
Deckwitz wat zij
prachtige woorden
vinden. Welk woord
vind jij mooi? En
waarom?

Lepel, lol!
Dat zijn palindromen:
woorden die hetzelfde
blijven als je ze
achterstevoren leest.
Noem er nog een.

Na een komma volgt
een pauze.
Sla de volgende
beurt over.

TOP 40-weetje
Het Nederlands staat
met 23 miljoen
moedertaalsprekers op
de 40ste plaats van
meest gesproken talen
op de wereld.

Klaar is Kees!
Noem nog een
uitdrukking met een
voornaam erin.

Gooi snel nog eens
met de dobbelsteen
voordat iemand op je
apenstaart gaat
staan!

@

Mensen die een
gedicht maken, zoeken
online het meest naar
woorden die rijmen op
tijd, jaar en zijn. Maak
zelf een rijmpje met
een van die woorden.

Spaanse prins. Spreek
deze zin drie keer snel
uit zonder te hakkelen:
“De Spaanse prins
spreekt prima Spaans.”

geschiedenis
‘Ja’-uitdaging.
Je medespelers gaan
je een minuut lang
ondervragen. Je
móét antwoorden en
‘ja’ zeggen mag niet.

TONGBREKER-weetje

Het oudst bekende
Nederlandse woord is
ann, dat ‘ik gun’
betekent. Het is zo’n 1600
jaar oud en werd
gevonden in een
runentekst.

Je hebt het einde nu bereikt
Dit was je laatste Z
Je hebt je kennis flink verrijkt
Dankzij het alfabet

Talenlaboratorium.
Met de letters uit dat
woord kun je nieuwe
woorden maken:
metaal en bruin
bijvoorbeeld. Welk
woord nog
meer?
Uhm … Auw! Soms is
een geluidje óók een
woord. Noem nog zo’n
geluidje waarvan je
denkt dat het in de
woordenboeken hoort.

Of je nu woont in Nieuweschans
In Gent, op Curaçao …
De Week van het Nederlands
Is duidelijk iets voor jou!

Dat heb jij weer … je
bent in een hashtag
gelopen! Je kunt pas
weer verder als je 1 of 6
gooit.

“-weetje

deze dus!

In het Frans worden
geen ronde
aanhalingstekens
gebruikt maar
« guillemets ».

,

getallen-weetje
Het woord vier telt
vier letters, en
vierentwintigletterwoord
heeft er ook echt
vierentwintig.

In het woord yogaën is
geen letter hetzelfde.
Noem een woord van
minimaal zes letters
waarin dat ook zo is.

Q-koorts, T-shirt.
Noem ook zo’n woord
dat begint met een
losse letter.

Een droef emoticon.
Ga twee vakjes terug.

Noem een woord
waarin de letter x
voorkomt.

W’tje-weetje
De w is ontstaan
doordat mensen twee
u’s aan elkaar gingen
schrijven. In het Engels
heet de letter daarom
ook ‘double-u’
(‘dubbele u’).

Kinderen van
nieuwkomers kozen in
2019 lieveheersbeestje
als moeilijkst uit te
spreken woord in het
Nederlands.

Wereldtalen.
Noem een taal die
gesproken wordt in een
land buiten Europa.

#

Zo rood als een tomaat.
Zo koppig als een ezel.
Noem zelf ook zo’n
soort vergelijking.

Deel een foto van je speelplezier op sociale media gericht aan
@weekvanhetnederlands met de hashtags #Letterbord #WvhN19
#WeekVanHetNederlands. De leukste foto’s worden beloond met
een verrassing!
Bronnen: Genootschap Onze Taal, Atlas van de Nederlandse Taal, Instituut voor de Nederlandse Taal en Van Dale.

Ambassadeurs Ellen Deckwitz en
Ish Ait Hamou over het
Nederlands en hun
schrijverschap: “Poëzie vergroot
niet alleen je woordenschat,
maar ook je
uitdrukkingsvaardigheid”

Met literatuur is het ook zo. We worden opgevoed met

Ellen: In welke fase dan?

het idee dat er aan literatuur zoveel lagen zitten dat we er
bij voorbaat een beetje bang voor zijn. We zijn bang dat

Ish: Eigenlijk pas bijna op het einde.

we er iets doms over zullen zeggen. Daar moeten we
vanaf en daar heb ik mijn levensmissie van gemaakt. Ik

Ellen: Dan ga je teruglezen en denk je: lieve help, wat heb

maak boeken over hoe je poëzie kan begrijpen en

ik gedaan?

waarom je er niet bang voor hoeft te zijn.
Ish: Precies. Mijn eerste versie is heel gevoelsmatig. In
Ik merk bij heel veel mensen dat wanneer ik vertel dat ik

mijn tweede versie zit meer structuur. Ik ben ook niet

van gedichten hou en die ook schrijf, dat ze meteen een

bang om een groot deel weg te laten of iets opnieuw te

beetje bang gaan kijken van ‘daar zullen we vast te dom

doen. Dat is een sterkte.

voor zijn’. Van dat idee moeten we af, want poëzie kan
zóveel moois brengen. Het vergroot niet alleen je

Ellen: Eén van de hoofdthema’s in je nieuwe roman is

woordenschat, maar ook je uitdrukkingsvaardigheid.

angst in al zijn verschijningsvormen. Er zijn mensen die

Want door poëzie leer je op verschillende manieren naar

stellen dat taal een heel gevaarlijk instrument is, omdat

de wereld kijken. Het is voor mij onontbeerlijk in je

het angst kan vergroten. Je kan mensen bang maken en

ontwikkeling als mens. Af en toe voel ik me een beetje

ongerustheid een fundament geven. Hoe was het voor

een poëzie-evangelist. Ik hoop dat ik mijn steentje kan

jou om angst te verbeelden?
Ish: Dat was een hele leuke oefening, omdat angst
vandaag de dag op een slimme manier wordt gebruikt,

Ish: Dan heb ik een vraag voor jou. Een sushimaster kan je
vertellen hoe je sushi moet consumeren. Die zou zeggen:

op een manier dat het niet meteen duidelijk is dat je

gember

daarna

op.

Maar

hoe

moet

je

poëzie

ambassadeurs: Ish Ait Hamou en Ellen Deckwitz. Ish is

consumeren?

Ellen gedichten. Ish leerde Nederlands op school, voor

Ellen: Koop een bloemlezing, een verzamelalbum aan

een Vlaming, Ellen een Nederlander. Ish schrijft ﬁctie en

een boek klaar in het Nederlands. Ze hebben een totaal

onderstreep wat je aanspreekt en zet een vraagteken bij

andere relatie met de taal, maar over één ding zijn ze

wat je niet begrijpt. Na tien gedichten mag je niet meer,

uitspreekt, maar je ziet wel de ontvangende partij en hoe

het eens: taal kan verwoesten, taal kan verwarren, maar

dan heb je te veel sushi gegeten. Dat is slecht voor je

zij er verder mee omgaat. Dat vind ik interessant, niet

taal kan ook verbinden. Naar dat laatste gaan ze op

nachtrust. Je moet heel voorzichtig beginnen, zoals met

iemand die iets negatiefs probeert te doen met woorden,

zoek in een openhartig gesprek.

pootjebaden.

wel hoe woorden aankomen bij mensen, hoe zij verder

Ish: Toen ik jonger was, was taal iets wat je ‘een echte’

Mensen willen meteen te hard gaan, maar dat kan niet.

narratief. Ik vind het bijzonder hoe woorden kunnen

Net als met Michelin-eten moet je hapje voor hapje eten.

verbinden, maar ook kunnen verwoesten. En soms gaat

En nu we toch in de sushi-analogie zitten... Sushi bouw je

het over hetzelfde woord.

afgebakend en poëzie lijkt nog meer afgebakend, opdat
mensen kunnen zeggen ‘dit is poëzie en dit niet’, terwijl
poëzie eigenlijk weinig regels heeft.
Ellen: Ja, tegenwoordig mag alles. Rijmen mag, maar
hoeft niet. Vormvastheid mag ook, maar hoeft niet.
Daardoor hebben mensen net heel erg de behoefte om
uitspraken te doen over wat authentiek is en wat niet. Ik
heb het idee dat de Nederlandstalige poëzie te
gefragmenteerd is om daar ons hoofd nog over te
breken. Ik ervaar dat gevoel van echt zijn versus niet echt
zijn niet in mijn werkomgeving, maar wel in mijn sociale
wereld. Ik kom uit Twente, en wanneer ik daar niet met
een Twentse tongval spreek, dan voel ik me automatisch
een buitenstaander.

“We zijn bang dat als we iets over literatuur
zeggen, dat we dan iets doms zeggen”

jongleren met dat woord en zo dragers worden van een

moet je rijst koken en afkoelen en kneden. Hoe doe jij dat
Ish? Hoe bouw jij een verhaal op?

weet je pas wat je denkt en voelt wanneer je het

uit Twente en daar worden accenten gesproken die de

de lijnen, het narratief wordt op een rustige manier
de scènes in mijn boek zie je niet wie een bepaald woord

op een bepaalde manier op. Het is arbeidsintensief, je

een manier om in contact te treden met mezelf. Soms

Ish: Bijvoorbeeld. Het opwekken van angst zit vaak tussen
opgebouwd. Woorden leiden ergens naartoe. In één van

literatuur heb je dat ook. Literatuur lijkt een beetje

manier om contact te hebben met anderen. Het is ook

“Ik vind het superbelangrijk om correct Nederlands te

gedichten. Lees tien gedichten. Neem een potlood en

We voelen soms de nood om te categoriseren. Bij

haar moedertaal. “Taal is voor mij niet alleen een

Ellen: Bedoel je binnen de politiek of media?

Ellen is het haar moedertaal. Beide schrijvers hebben

maakte. Óf je was een echte Vlaming, óf je was het niet.

Ellen is dichter en columnist. Ze heeft tijdens haar

opschrijft of het hardop tegen jezelf zegt.”

angst opwekt.

dip je sushi een klein beetje in de sojasaus en eet de
De Week van het Nederlands heeft voor het eerst twee

“Taal is voor mij een manier om
in contact te treden met mezelf”
jeugd veel Engels meegekregen, maar Nederlands is

bijdragen door de drempel te verlagen voor poëzie, want
poëzie is zo’n absolute meerwaarde.

Ellen

spreken, want je moet elkaar kunnen verstaan. Ik kom

mensen in een dorp verderop niet meer begrijpen. Dat
schiet qua communicatie niet op. Correct schrijven vind

ik ook belangrijk. Niet alleen om de begrijpelijkheid
ervan, maar ook omdat het van toewijding getuigt. Als

je correct schrijft, dan betekent dat dat je de boodschap
belangrijk genoeg vindt om ze zorgvuldig neer te
pennen.”

“Niet dat het Nederlands een gemakkelijke taal is om in

te schrijven. Als je kijkt naar de Nederlandse zinsbouw,

dan hebben wij een hele grote handicap. Want de

“Literatuur is iets teweegbrengen in het hoofd
van iemand die je niet hoort”

“Eerst schrijf ik voluit alles op. Het nadenken
komt pas later”

Persoonlijk vind ik een woord het mooist wanneer het uit

Ish: Op de een of andere manier hebben mijn verhalen

degene die het uitspreekt en voelen waar die persoon

altijd hun weg gevonden. Ze sijpelen onbewust binnen.

met een bepaald woord heen wil. Dat heb ik minder

Ze zitten dan al jaren te sudderen in mijn hoofd en plots

wanneer ik een artikel lees.

de mond komt van iemand, omdat ik dan ook een
context krijg. Want dan kan ik de energie voelen van

betekenis van een zin is bepaald door de volgorde van
de woorden. En die volgorde ligt in het Nederlands heel

erg vast. Bij het Grieks of het Latijn hangt de betekenis
van de zin niet af van de volgorde, maar van de uitgang
van de woorden. Met zo’n taal kun je als dichter veel
meer spelen.”

vertalen ze zich naar mijn pen. En dan begin ik echt voluit
te schrijven. Dat is mijn eerste stap. Hoe meer ik erover

Ellen: Dat vind ik nu net de grootste en mooiste

nadenk, hoe meer problemen en gaten ik in het verhaal

uitdaging van literatuur maken. Dat je iets teweeg kunt

zie, waardoor ik niet verder werk. Maar wanneer ik

brengen in het hoofd van iemand die het niet hoort,

meteen schrijf, dan ben ik vertrokken. En dan merk ik dat

iemand die jouw intonatie en mimiek niet kan zien en

ik op een bepaald moment iets beet heb: een personage

die je ritme van spreken niet kent. Dat is voor mij

of een gebeurtenis. Het nadenken komt pas later.

literatuur.

“Laat taalfouten geen drempel
zijn voor verhalen”

Welk Nederlands woord vinden
Ellen en Ish het mooist?

Agenda 2019

ISH

Ish sprak tijdens zijn jeugd Arabisch met zijn ouders,
Frans met zijn vrienden en Nederlands op school. “Ik

Onze Taal-congres ‘Moedertaal – De taal van je leven’
5.10.19 • Beatrix Theater (Utrecht)
Een rijkelijk gevulde dag vol lezingen, optredens, columns
en discussies met o.a. Ish Ait Hamou, Daan Roovers, Ester
Naomi Perquin en Frits Spits.

Het beste van de BONSKI’S

6, 8, 10 & 11.10.19 • verschillende locaties in Antwerpen

Zanger Lennaert Maes maakt samen met de Russische
broers Bonski al 10 jaar voorstellingen voor wie Nederlands
leert. Vier met hen mee op verschillende locaties in
Antwerpen!

“Ik vind orewoet heel mooi. Dat is een
Middelnederlands woord voor een verlangen zo groot
dat je al bij voorbaat weet dat het nooit kan ingelost
worden, maar daarin zit ‘m juist de schoonheid. Ik kwam het
tegen in de gedichten van de mystica Hadewych.
Een ander lievelingswoord is avonturen, niet het zelfstandig
naamwoord, maar het Middelnederlandse werkwoord. Men
zei in de middeleeuwen weleens ‘kom, laten we gaan
avonturen’. Het impliceert dat het avontuur niet iets
is wat je overkomt, maar wat je aan kan gaan.
Prachtig, toch?”

ben opgegroeid met het idee dat mijn Nederlands
“Ik hou van woorden die ik niet
dagelijks gebruik. Want als ik ze dan
wél uitspreek, dan klinken ze heel mooi
in mijn hoofd. Dan denk ik aan een woord
zoals weliswaar. Dat zijn drie korte
woorden, wel, is en waar. Wanneer je ze
vloeiend uitspreekt, vormen ze één mooie
beweging. Weliswaar lijkt op dansen.”

Een gratis inspiratiedag over heerlijk heldere communicatie
voor communicatiemedewerkers van lokale en bovenlokale
overheden en voor fans van klare taal, met o.a. Jan
Hautekiet, Ish Ait Hamou en Bert Gabriëls.

Dictees in meer dan 100 bibliotheken in
Vlaanderen en Nederland!

Ben je anderstalig en hou je van babbelen? Kom langs en
doe mee met het Babbelfestival! Je babbelt over allerlei
thema's en wisselt elk half uur van Nederlandstalige
gesprekspartner. Een samenwerking van ATLAS, vzw
inburgering en integratie Antwerpen - Open Inloop Taal.

streepje? Met of zonder e? Dankzij die testjes word je klaargestoomd

leven, niet een dt- of een de-het-fout. We hebben

vandaag meer dan ooit verhalen nodig om elkaar beter

Ook al is het ﬁjn om te streven naar een steeds betere
beheersing van de taal, het mag niet de kern van taal

ondermijnen. Die is nog steeds communiceren: delen
en zeggen wat je denkt en hoe je je voelt.”

voor:
* Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, op 2 november live uitgezonden vanuit de Bibliotheek Zutphen door
radioprogramma De Taalstaat i.s.m. Onze Taal. Ook in Nederland is het mogelijk om in lokale bibliotheken mee
te schrijven met het dictee.

VRT Taal organiseert voor de 11de keer een Taalavond! Een
echt taalfeest en stilaan een vaste afspraak voor
taalminnaars. Gastheer Marcel Vanthilt ontvangt opnieuw
gasten uit binnen- en buitenland en serveert spitse
gesprekken, ﬁjne discussies en sprankelende optredens in
woord, beeld en muziek met als rode draad Heerlijk Helder
en Geletterdheid.

* De Schrijfwijzen: het Groot Dictee Heruitgevonden, een hip taalspel dat op vrijdagavond 6 december

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en
alle details: weekvanhetnederlands.org/activiteiten!

“Wat jou mens maakt, is wat je hebt meegemaakt in het

chocoladecakeje, chocoladecakje of chocolade-cakeje? Met of zonder

VRT Taalavond

Het Betere Boek biedt je een rijk palet van auteurs uit
binnen- en buitenland met verhalen over en visies op deze
wonderlijke en woelige zee, toen én nu. Met o.a.: Ilja Leonard
Pfeijffer, Michael De Cock, Fik Meijer, Patrick Lateur, Ghayath
Almadhoun, Fatena Al-Ghorra, Vincent Van Meenen en vele
anderen.

lezingen is dat veranderd, want mijn publiek reageerde

Week van het Nederlands alvast je spellingkennis opfrissen op

7,8,10 & 11.10.19 • verschillende locaties in Antwerpen

12.10.19 • Minard & Bibliotheek De Krook (Gent)

waarin ik altijd mijn best moest doen. Tijdens mijn

Er komen weer spannende dictees aan in de Lage Landen! Je kunt in de
Creatiefschrijven.be en Onzetaal.nl. Want schrijf je ook alweer

Het Betere Boek

ongezonde relatie met het Nederlands. Het was een taal

taalfouten mogen geen drempel zijn voor je verhalen.

Babbelfestival

In Kids, kofﬁetjes & comfortzone bespreken en analyseren
Vivien Waszink en Laura van Eerten allerlei taalirritaties van
Vlamingen en Nederlanders. Hoe komt het dat we van die
gekke woorden gebruiken, en waarom kan dat soms zo
irritant zijn? Taalkundige Vivien Waszink (INT) legt het uit.

was dan de rest. Ik had daardoor eigenlijk een

te begrijpen en dichter tot elkaar te komen. Je

Waarom spreken we eerder van vliegschaamte dan van
treintrots? Kunnen we klimaatverandering niet beter
klimaatcrisis noemen? Het Instituut voor de Nederlandse
Taal (INT) organiseert een gratis toegankelijke middag
rondom groene taal, met o.a. Vivien Waszink, Wouter van
Wingerden en Frank van Pamelen.

11.10.19 • deBuren (Brussel)

school op gewezen, het was het bewijs dat ik anders

positieve reacties voel ik me goed genoeg met mijn

ISH

Ellen

8.10.19 • Het Leidse Volkshuis (Leiden)

Broodje Kennis | Waarom is taal soms zo irritant?

en mijn zinsbouw klopte niet helemaal. Daar werd ik op

gebreken.”

Groene Taal

8.10.19 • deSingel (Antwerpen)

lidwoorden”, vertelt hij. “Bovendien had ik een accentje

op een positieve manier op mijn fouten. Door hun

Heerlijk Helderdag

7.10.19 • Vlaams Parlement (Brussel)

minderwaardig was. Ik maakte veel fouten tegen de

plaatsvindt in meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen, op initiatief van de bib van Mechelen,
gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. De Standaard.

Staat van het Nederlands
Welke talen spreken we thuis, met vrienden, op het werk en in de supermarkt?
Welke talen gebruiken we op sociale media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp?
En hoe staat het met het gebruik van regionale talen zoals het Fries, Limburgs
en West-Vlaams?
De antwoorden op deze en vele andere vragen vind je terug in de onderzoeksrapporten van het Meertens Instituut op de website www.staatvanhetnederlands.nl,
de publieksrapporten van de Taalunie en op de website van de Atlas van de Nederlandse taal van Lannoo.
Op deze laatste website worden de voornaamste onderzoeksresultaten ook visueel vormgegeven, zodat ze in
één oogopslag inzichtelijk worden gemaakt en bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor lessen en lezingen.
Houd de rapporten en websites dus in de gaten en doe er je voordeel mee!

WIN!

De Week va
n het Nederl
ands mag
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n weggeven
Het moois d
van
at we delen
,
d
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rkunde,
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n Deckwitz.
Surf naar
www.week
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en ontdek h
oe je deel k
an nemen!

Met de Staat van het Nederlands wordt het gebruik van het Nederlands en andere talen in verschillende
sociale situaties onderzocht. Dit doet de Taalunie samen met het Meertens Instituut in Nederland, de
Universiteit Gent in België en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.
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