
Kerstquiz 2021 
 
Spelregels 
 
Ieder spel heeft spelregels, ook dit spel. 
 
1. Werk (bij voorkeur) in duo’s. 
2. Kies per duo een notulist. 
3. Schrijf de antwoorden op papier. 
4. Zorg dat je voor overleg in contact staat met elkaar. 
5. Je mag gebruik maken van alle hulplijnen die je je kunt bedenken. Misschien 
is het handig om ook een tablet en je telefoon bij de hand te houden. 
6. Er zijn 4 rondes van 10 vragen. 
7. Iedere ronde duurt 5 minuten. De tijd gaat lopen zodra de vragen in beeld 
komen. 
8. Ieder duo heeft na iedere ronde 1 blad met de definitieve antwoorden. 
9. Na iedere ronde worden de antwoorden bekend gemaakt. 
10. Ieder goed antwoord levert 1 punt op. De winnaar krijgt een groot applaus. 
 
 
  



Ronde 1 
 
1. Wanneer zijn de schooltypes mavo, havo en vwo ingevoerd? 
2. Wat was het adres van Frits van Egters? 
3. ‘Groots en meeslepend wil ik leven’ is een citaat van? 
4. Tot welk maxime van Grice hoort ‘Maak je bijdrage zo informatief mogelijk’? 
5. Wat betekent TNTL? 
6. Welk Nederlands woord dat te maken heeft met landwinning is overgenomen 
in 36 andere talen? 
7. Is ‘przewalskiepaard’ goed gespeld? Zo nee: wat is dan de juiste spelling? 
8. Wat is het metrum van ‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’? 
9. Onder welk pseudoniem publiceerde A.F.Th. van der Heijden zijn eerste 
werken? 
10. Wat is de titel van de verfilming van De donkere kamer van Damokles? 
 
  



Antwoorden van Ronde 1 
 
1. 1968 
2. Schilderskade 66, Amsterdam 
3. H. Marsman 
4. Maxime van kwantiteit 
5. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 
6. Polder 
7. Nee. De juiste spelling is przewalskipaard. 
8. Jambe 
9. Patrizio Canaponi 
10. Als twee druppels water  
 
  



Ronde 2 
 
1. Wie is de bedenker van het woord ‘Poldernederlands’? 
2. Met welke vakdidacticus voerde Peter-Arno Coppen (‘de Taalprof’) in het 
afgelopen decennium een polemiek over het belang van grammaticaonderwijs 
als onderdeel van het schoolvak Nederlands? 
3. Wat was de echte achternaam van de auteur J. Bernlef? 
4. Tot welk maxime van Grice hoort ‘Zeg niet iets waarvan je denkt dat het niet 
waar is’? 
5. Is ‘antimakassar’ goed gespeld? Zo nee: wat is dan de juiste spelling? 
6. Van welk tijdschrift waren Remco Campert en Rudy Kousbroek van 1950 tot 
1951 de redacteuren? 
7. Van wie is de dichtregel ‘O krinklende winklende waterding’? 
8. Wat is het metrum van ‘We zijn hier aan de oever van een machtige rivier’ 
9. ‘Het woord verstandskies komt van de kies die ver in je mond staat: de verre 
standskies’ Dit is een onjuiste woordverklaring. Hoe noemen we zo’n onjuiste 
woordverklaring? 
10. Wat bedoelde Gerard Reve met ‘de artiesteningang’? 
 
  



Antwoorden van Ronde 2 
 
1. Jan Stroop 
2. Helge Bonset 
3. Marsman 
4. Maxime van kwaliteit 
5. Ja 
6. Braak 
7. Guido Gezelle 
8. Jambe  
9. Volksetymologie 
10. De anus 
 
  



Ronde 3 
 
1. Welke taal is door Sonja Lang uitgevonden? 
2. Wat is het metrum van ‘Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed’? 
3. Wie is de dichter des vaderlands dit jaar? 
4. Tot welk maxime van Grice hoort ‘Vermijd onduidelijkheden’? 
5. Wat is de titel van het boek dat in 1981 het boekenweekgeschenk moest 
worden, maar het niet werd? 
6. Is ‘Hawaïhemd’ goed gespeld? Zo nee, hoe moet het dan gespeld worden? 
7. Uit welke fases bestaat de Viertakt van Verhallen? 
8. Simon Vinkenoog richtte in 1950 een tijdschrift op. Hoe heette dat tijdschrift? 
9. Hoe heten de twee motorrijders uit ‘Oerend hard’? 
10. Wat is het belangrijkste kenmerk van het Poldernederlands? 
 
  



Antwoorden Ronde 3 
 
1. Toki pona 
2. Jambe 
3. Lieke Marsman 
4. Maxime van stijl 
5. De vierde man 
6. De juiste spelling is ‘hawaïhemd’ (kleine letter h) 
7. Voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren 
8. Blurb 
9. Bertus en Tinus 
10. De tweeklanken ei /ɛi/, ui /œy/ en ou /ɔu/ worden met een meer open 
mond (lagere kaakstand) uitgesproken en neigen naar aai /æi/ of /ai/, ou /ʌy/ 
en aau /ɑu/ of /au/. 
 
  



Ronde 4 
 
1. Wie won in 2021 samen met Sophie Reinders de Gerrit Komrij-prijs? 
2. Uit welke taal komt pakkie-an (‘Dat is niet mijn pakkie-an’)? 
3. Wie was de zanger van Is Ook Schitterend? 
4. Tot welk maxime van Grice hoort ‘Zorg dat je bijdrage ter zake doet’? 
5. Hoe heet het standje dat Jan Cremer in 1966 introduceerde? Dit standje is 
tevens de titel van zijn singletje. 
6. Is Rinske Sonnema de titel van een boek of de auteur van een boek? 
7. Is ‘prakkiseren’ correct gespeld? Ze nee, hoe moet het dan wel gespeld 
worden? 
8. Marga Klompé is in 1969 vast vaak gekust, maar één kus is beroemd 
geworden. Van wie kreeg zij die kus? 
9. Wat is het metrum van ‘Dwaas is de man die zijn vrouw niet vertrouwen 
kan’?  
10. Van welke band was Rick de Leeuw de zanger? 
 
  



Antwoorden Ronde 4 
 
1. Katinka Polderman 
2. Maleis  
3. Joost Marsman 
4. Maxime van relevantie 
5. De flipstand 
6. Titel, de auteur is Vincent Loosjes 
7. Ja 
8. Gerard (Kornelis van het) Reve 
9. Dactylus 
10. Tröckener Kecks 
 


