Dat moet in het
woordenboek!
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Nederlands?
In Nederland spreken we Nederlands. Waarom onze taal
zo heet kun je vast wel zelf bedenken. Toch zijn er meer
landen dan Nederland waar de mensen ook Nederlands
spreken. Een van die landen ligt heel dichtbij: België.
Niet in heel België, maar in het deel dat Vlaanderen heet,
spreekt men Nederlands, al noemen ze het daar ook wel
‘Vlaams’. Als je een Vlaming hoort praten kun je dat dus
prima volgen. Luister maar eens naar de Vlaamse tv-zenders één, canvas of ketnet, dan hoor je het. Toch hoor
je misschien ook wel wat verschillen. De uitspraak klinkt
een beetje anders, maar wat meer opvalt is dat Vlamingen allerlei woorden gebruiken die we in Nederland niet
kennen, of die bij ons een andere betekenis hebben. Kijk
maar eens naar deze woorden:
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Wat denk jij dat Vlamingen met deze woorden bedoelen?
Bespreek dat maar eens samen met een of twee anderen:
wat zouden deze woorden betekenen? Als jullie er echt
niet uitkomen, kun je het opzoeken in een woordenboek.
Ja dat kan, want woordenboeken gaan over het Nederlands, dus inclusief de Vlaams-Nederlandse woorden.
Vind je dit interessant, dan is er een leuk boekje hierover:
Gluren bij de buren. Daarin staat ook wat de Vlamingen
vreemde woorden van de Nederlanders vinden.
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Van het een komt het ander
Misschien heb je weleens werk van de Nederlandse kunstenaar Escher gezien. In Den Haag is van een paleis een museum
gemaakt dat vol hangt met grafisch werk van Escher. Kijk maar
eens op http://www.escherinhetpaleis.nl/over-escher/topstukken/. Hij houdt zijn kijkers graag een beetje voor de gek,
zoals je daar ziet.
Zo maakt hij van het ene dier of voorwerp in een hele serie stapjes iets anders. Dat is best moeilijk zoals je ziet. Het leuke is dat
je dit met woorden ook kunt, en dan is het een stuk makkelijker.

een letter weg (en zet als dat nodig is de overgebleven letters
in een andere volgorde) en vanaf één letter voeg je er steeds
weer een aan toe.
Zo kun je van brand naar netel komen, maar ook van trein
naar schip. Je kunt zelfs Zweden ombouwen tot Spanje. Probeer maar eens welke woorden er dan tussen passen!
Heb je door hoe dat werkt? Bedenk dan zelf twee woorden
(met hetzelfde aantal letters) en probeer of je dan ook letter
voor letter van het ene naar het andere woord kunt sluipen.

Hoe kom je van aarde naar hemel? Dat kan zo: aarde – ader –
red – er – e – el - hel – heel – hemel. Dus: je haalt eerst telkens

Smakelijke namen

Foto: De Heikamp, Ruurlo

Koks zijn vaak heel goed in het bedenken en maken van
lekkere gerechten. Sommige koks zijn ook goed in het
bedenken van mooie namen daarvoor.
Deze pannenkoek won in 2017 de eerste prijs van de
landelijke pannenkoekenwedstrijd. De naam van deze
pannenkoek was: ‘Dwars door de moestuin’1.

Jij hebt vast ook weleens iets gegeten dat je heel erg
lekker vond, of iets dat je er erg mooi vond uitzien.
Bedenk voor je favoriete gerechten eens een heel nieuwe naam. Die naam kan iets zeggen over hoe het er uitziet, of over hoe het smaakt of over hoe jij je voelt als je
dat eet.
Teken (of fotografeer als dat lukt) dat gerecht en schrijf
die naam er met mooie grote letters bij.
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Misschien kunnen jullie met je groep een mooie menukaart maken en die gerechten ook zelf op school maken.
Met die mooie namen willen vast veel ouders en kinderen bij jullie komen eten! Dan moeten jullie ook nog een
mooie naam bedenken voor jullie restaurant…

Idee:
Roos de Bruyn (Onze Taal)
Tekst:
Dolf Janson
Illustraties: Nina Lathouwers

1 Gewonnen door pannenkoekenrestaurant De Heikamp in
Ruurlo.

19
© 2018 Koninklijke Van Gorcum

jaargang 5 - nummer 2 (2018)

