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Voorronde
2014: Werkwoorden
Deze opgave gaat over een dialect van een Afrikaanse taal met ongeveer 600.000 sprekers. We zullen
naar deze taal refereren als Koeterwaals. Deze taal heeft werkwoorden waarbij in één woord meer
informatie zit dan in een Nederlands werkwoord. Hieronder staan een aantal werkwoordsvormen in
het Koeterwaals.
Jomsi
‘ik raakte een ding’
Jomirkomnu
‘wij raakten dingen niet’
Jomosirsu
‘wij raakten de dingen’
Jomansa
‘zij begonnen een ding te raken’
Beantwoord nu de volgende vragen:
Het Koeterwaalse woord dabsi betekent ‘ik verloor een ding’. Wat is ‘wij verloren dingen’ in het
Koeterwaals?
A dabkomsa
B dabirsu
C dabkomni
D dabsu
Wat betekent het Koeterwaalse woord dabirkomna?
A Zij verloren dingen niet
B Wij verloren het ding niet
C Ik verloor de dingen
D Ik verloor dingen niet
Wat betekent het Koeterwaalse woord jomanossu?
A wij begonnen een ding niet te raken
B wij begonnen het ding te raken
C wij begonnen dingen te raken
D wij begonnen dingen niet te raken
Hoe zou je ‘ik begon de dingen niet te raken’ vertalen naar het Koeterwaals?
A jomanosirkomni
B jomaniroskomni
C jomiroskomnani
D jomoskomnirani

2014: Schrift
Deze opgave gaat over het dialect van een taal met ongeveer 120,000 sprekers; in deze opgave zal
naar deze taal gerefereerd worden als Leids. Dit dialect wordt geschreven in een eigen schrift.
Hieronder staan een aantal Leidse woorden in dit schrift en in een transcriptie in ons alfabet.
ᒌᔥᐧᑳᐦᐧᐋᐤ
číškwáhwáu 'hij slaat het bewusteloos'
ᐧᑳᔅᒋᔑᒫᐤ
kwasčišimáu 'hij draait een liggend persoon om'
ᑳᑯᐱᒦ
kákupimí 'vet van een stekelvarken'
ᒑᑭᑦ
čákit 'jas'
Beantwoord nu de volgende vragen:
Het woord ᐳᐃᐧᐋᔑᔥ 'twee jaar oude bever' wordt getranslitereerd als
A tawimám
B puiwášis
C tanušiškw
D čákuwášis
Het woord káu 'terug' wordt in het Leidse schrift geschreven als
A ᑳᐤ
B ᑲᐋᐤ
C ᐧᑳ
D ᐧᑳᐋᐤ
Het woord voor ᔖᔒᑯᐦᑖᐤ 'Het mannelijke stekelvarken urineert lopend' wordt getranslitereerd als
A šášíkuhtáu
B pášikuhwáu
C šášíkuhpáu
D pášikuhšáu
Uit het woord čákit 'jas', dat geleend is uit het Engels, kun je afleiden dat:
A De Leidenaren geen jassen hadden voordat de Engelsen kwamen
B In het Leids de klank j als in het Engelse jump niet bestaat
C In het Leids de klank d als in het Engelse die niet bestaat
D De Leidenaren eerder contact hadden met Engelse dan met Franse kolonisten

2014: Getallen
Deze opgave gaat over een Aziatische taal met ongeveer 16 miljoen sprekers. We zullen naar deze
taal refereren als het Janboerenfluitjes. Deze taal heeft een eigen schrift, maar in deze opgave zullen
we gebruik maken van een transcriptie. Bekijk de volgende getallen in het Janboerenfluitjes:
6
pram muëj
151
muëj roj ha sëb muëj
233
pir roj sám sëb bëj
945
pram buën roj sae sëb pram
Beantwoord nu de volgende vragen:
Welk getal wordt bedoeld met Janboerenfluitjes pram muëj roj sae sëb pram?
A 535
B 162
C 642
D 612
Het Janboerenfluitjes woord voor 70 is cët sëb. Hoe zou je 276 vertalen naar het Janboerenfluitjes?
A pir cët sëb pram muëj
B pir muëj cët sëb pram muëj
C pram muëj roj pir cët sëb
D pir roj cët sëb pram muëj
Hoe zou je 977 vertalen naar het Janboerenfluitjes?
A pram buën roj cët sëb pram pir
B sae roj cët sëb pram sëb
C buën muëj roj cët sëb pram
D sae roj cët sëb sëb
Wat is het antwoord op de rekensom buën + pram bëj?
A 309
B 42
C 12
D 120

2015: Nubisch
Het Nubisch is een taal die in het grensgebied van Egypte en Soedan gesproken wordt. Hieronder
staan een aantal getallen in het Nubisch:
imil weer dimer uuwo
112
dime digja
15
arkoloda tusko
73
imil kemso dimer
410
ardigja oskooda
59
imil iduwo dime gorgjo 816
Schrijf de volgende getallen in het Nubisch:
724
619
13
8
121

2015: Maldivisch
Het Maldivisch is een Indo-Europese taal die gesproken wordt op de Malediven. Het heeft een eigen
schrift. Hieronder staan een aantal woorden in dat schrift, met een transcriptie in het Latijnse alfabet:

ް ި
ނލ
ޮ ސ
ް ްލ
ނ
ަ ް
ހފ ްރލ
ް ަލ
ޓ
ް ނ
ް ްޮ
ކ ްިލ
ޮްޕިްލ
ވ

lonsi ‘lans’
mas ‘vis’
zaraafah ‘giraffe’
metaa ‘snoep’
iskuul ‘school’
divelop ‘ontwikkelen’

Translitereer nu de volgende Maldivische woorden:

ޭ ޕޓ
ހލ
ަ ކ
ނ ޭލ
ސ
ާ ހ
ނ ަް ޭްލ
ް ްކޓ ޭލ
ހ
ްކ ްރލ

2015: Yuki
Yuki is een inheemse taal die oorspronkelijk gesproken werd aan de Noord-Californische kust. De
laatste sprekers zijn enkele tientallen jaren geleden overleden. Hieronder staan een aantal zinnetjes
in het Yuki:
hyw qukqan noqk
kqamol qartwoshity hutqopk
pilyt qachy konk
sak hychkqi qink
musp qukqy mulat chqank
chqimit pilytwit koqk
sak kqamoly nywk
qiwom muly hychwit qunk

‘de vis leeft onder water'
'de poema jaagt op de hond'
'de zon droogt de kleren'
'het kind slaapt in het kamp'
'de vrouw geeft water aan het hert'
'de vogel gaat naar de zon'
'het kind ziet de poema'
'de jongeman brengt het hert naar het kamp'

Vertaal de volgende zinnen naar het Nederlands:
qartwoshit hywy hutqopk
sak chqimity muspwit qunk
qiwom saky konk
musp qachkqi qink
Vertaal de volgende zinnen naar het Yuki:
'De poema ziet de vrouw'
'Het kind geeft de vis aan de poema'
'Het hert leeft onder de zon'
'De jongeman gaat naar de vogel'

2015: Choctaw
Choctaw is een inheemse taal uit de Amerikaanse staat Mississippi. Door volksverhuizingen wordt
deze taal tegenwoordig voornamelijk in Oklahoma (van Choctaw ookla homma ‘rode mensen’)
gesproken. Hieronder zijn een aantal werkwoorden in het Choctaw met hun betekenis in het
Nederlands.
nosih
hij sliep
onbah
het bleef regenen
chofahtah
hij was plotseling schoon
noyyosih
hij sliep eindelijk
habihinshkoh hij niesde herhaaldelijk
inyah
hij bleef gaan
habiyyishkoh hij niesde eindelijk
ohbah
het regende plotseling
Vertaal de volgende werkwoorden naar het Nederlands:
obah
ihyah
habinshkoh
nohonshih
chofayyatah
Vertaal de volgende zinnen naar het Choctaw:
hij ging eindelijk
het regende herhaaldelijk
hij bleef slapen
hij niesde plotseling
hij was schoon

2016: Renard
Renard is een Algonkische taal uit Noord-Amerika. Oorspronkelijk werd de taal gesproken in zuidoostCanada, maar door de kolonisatie van Amerika zijn de Renards verhuisd naar Oklahoma en Mexico.
De taal heeft zo'n 1000 sprekers. In de 19e eeuw had de taal een eigen schrift, gebaseerd op het Franse
cursieve schrift. Hieronder staan een aantal woorden in dit schrift, met hun transliteratie in het
Latijnse alfabet en hun vertaling:

metosanewihiwi

hij is sterfelijk

ahapihapichi

hij zat daar lang

aashamiyani

jij gaf ze aan mij om op te eten

onawapashowichimachi

toen begon hij naar de kust te
zwemmen

akanikishekwi

de hele dag

Translitereer nu de volgende woorden uit het Renard:

boom
mensen van alle talen
hij hield op met staan
hij haalt mij hier misschien in
ze bleven doorrijden

2016: Towa
Towa is een Tanoaanse taal uit New Mexico. Het wordt alleen in het dorp Jemez gesproken, waar bijna
alle 2000 inwoners het spreken. De taal heeft geen geschreven vorm; in deze opgave wordt een eigen
transcriptie naar het Latijnse alfabet gebruikt. Het Towa heeft naast de categorieën enkelvoud en
meervoud ook een categorie 'tweevoud', die wordt gebruikt wanneer je het hebt over precies twee
objecten. Het meervoud wordt gebruikt bij drie of meer objecten. Hieronder staat een tabel met een
aantal woorden in het Towa, met hun vormen in het enkel-, twee-, en meervoud, en hun vertaling.
Vul de lege plekken in de tabel in.
Stam

Enkelvoud

Tweevoud

Meervoud

vertaling

dabadehela-

dehela

dehela

dehela

plank
modder

kamate-

kamatesh

kamatesh

kamate

bed

kele-

kele

kelesh

kelesh

Navajo
siroop
hert

melapeng-

peng

pengsh

pengsh

pongqongqeqowa-

pongsh
qongqe

pongsh
qongqe

pong
qongqe

drum
suiker
vrouw

radiorefridgerator-

radio
refridgerator

radiosh
refridgeratorsh

radio
refridgerator

radio
koelkast

ta-

tash

tash

ta

pijl

tractor-

tractor

tuha-

tuhash

tuhash

tuha

kopje

vela-

vela

velash

velash

man

wagasha-

koe

2016: Middel-Egyptisch
Middel-Egyptisch is een Afro-Aziatische taal die tussen 2000 en 1300 voor Christus werd gesproken in
Egypte. Het werd geschreven in hiërogliefen, maar voor deze opgave wordt een transcriptie gebruikt.
De klinkers van het Middel-Egyptisch werden niet geschreven. Bekijk de volgende uitdrukkingen in
het Middel-Egyptisch:1
sdw nw mm
sʔ n nswt
mẖnt nt ḥmnṯrw
ḥmww nw mẖnwt
ḏwt nt ssmwt
mmw nw ms
mswwt nt mm

‘de staarten van de giraf’
‘de zoon van de koning’
‘de veerboot van de priesters’
‘de roeren van de veerboten’
‘de lichamen van de paarden’
‘de giraffen van het kind’
‘de avondmalen van de giraf’

Hieronder staan nog een aantal uitdrukkingen in het Egyptisch. Het middelste woord is steeds
weggelaten.
1)

Vul het middelste woord aan zodat de zin een goede Egyptische zin wordt.

mẖnwt … nswtw
mmw … sʔw
mswt … ḥmnṯrw
sd … ḏt
ḥmw … msw
2)

Vertaal de zinnen hierboven.

De letters ʔ, ẖ, ṯ, ḥ en ḏ geven bepaalde medeklinkers uit het Middel-Egyptisch aan. Hoe ze precies werden
uitgesproken is niet van belang voor deze opgave.
1

2016: Luwo
Luwo is een taal met ongeveer 80.000 sprekers uit de Bahr-el-Ghazal-regio in Zuid-Soedan. Hieronder
staan een aantal zinnen in het Luwo.
Ge angayu
Geakwangi
Geaneno
Uaray
Wa abodhgen
Wa anagi
Waaneno
Yi angaywan
Yiaray

‘jullie kenden hen’
‘zij zwommen’
‘zij sliepen’
‘jullie vertrokken’
‘zij redden ons’
‘jij doodde ons’
‘wij sliepen’
‘wij kenden jou’
‘jij vertrok’

Vertaal nu de volgende zinnen naar het Nederlands:
Gearay
Yiakwangi
Ge anaggen
Wa abodhu
Vertaal de volgende zinnen naar het Luwo:
Wij zwommen
Jullie sliepen
Zij doodden jullie
Wij redden hen

2017: Nederlands op Sri Lanka
Tussen 1658 en 1798 was Sri Lanka een kolonie van Nederland. In deze tijd heeft het
Nederlands zijn sporen achtergelaten in de talen van Sri Lanka. Hieronder staan een aantal
woorden uit een Indo-Arische taal uit Sri Lanka die ontleend zijn aan het Nederlands. De
woorden staan in het inheemse schrift, met daarnaast de Nederlandse woorden waar ze van
zijn afgeleid:
බක්කිය
හුන්දා
දුසිම
බාස්
කප ෝති
අර්තා ල්
මඩ

bakje
hond
dozijn
baas
kapot
aardappel
modder

Van welke Nederlandse woorden zijn de volgende woorden afgeleid? Je kunt kiezen uit:
compagnie, kakhuisje, kraan, loop, notaris, peterselie, testament, zeildoek. Let op: er staan drie
woorden te veel in deze lijst!
1.
2.
3.
4.
5.

කක්කුස්සිය
පකාම් ැනිය
ලූ
පෙල්දුක්ක
ප ාතාරිස්

2017: Klingon
Klingon (Klingon: tzingan xol) is een kunsttaal die ontwikkeld is door taalkundige Marc Okrand
voor de televisieserie Star Trek. Hoewel Klingon aanmerkelijk meer woorden heeft die
betrekking hebben op ruimtereizen dan op huis-, tuin- en keukentaferelen, zijn er
desondanks enkele tientallen mensen op aarde die vloeiend Klingon spreken. Hieronder staan
een aantal zinnen in het Klingon, met hun vertaling:
yukx leg vav
'de vader ziet de planeet'
qusz bach vulkangan 'de Vulcan2 beschiet het been'
lut gitz got
'de persoon schrijft het verhaal'
gop leg ketwiqpuq
'de renners zien de hand'
gom xox vav
'de vader vermoordt de groep'
lutmey ladz gompuq
'de groepen mensen lezen de verhalen'
dzujmey qor qorwiqpuq 'de piloten besturen de schepen'
gopdzuq tog mang
'de soldaat telt de handen'
vulkanganpuq bach mang
'de soldaat beschiet de Vulcans'
Vertaal nu de volgende zinnen naar het Klingon:
1.
2.
3.
4.
5.

2

'De groep mensen bestuurt de planeten'
'De vader leest het verhaal'
'De soldaten beschieten de piloot'
'Het schip beschiet de planeet'
'De vaders zien de benen'

Inwoner van de planeet Vulcan

2017: Mwiska
Mwiska is taal uit Colombia. Het werd oorspronkelijk gesproken door het gelijknamige volk
in de Colombiaanse Andes. De taal is rond 1800 uitgestorven. Hieronder zijn een aantal
getallen in het Mwiska:
mujhika
kihicza suhuza
getas asaki kihicza kupupkwa
gebosa asaki aka
gemika asaki kihicza ata
gemujhika asaki mika
geta

4
18
37
49
71
83
120

Schrijf nu de volgende getallen in het Chibcha. Let er goed op dat je geen spelfouten maakt!:
1.
2.
3.
4.
5.

94
7
179
21
16

2017: Nanai
Nanai is een Toengoesische taal die wordt gesproken door ongeveer 1400 mensen op de grens
van Rusland en China. Hieronder staan een aantal woorden in het Nanai met hun vertaling
naar het Nederlands:
dzjyfyrutjimu
arkikinisji
yrxymu
arkimi
warumi
yrxykinitjisu

'laten we samen eten'
'jij gaat drinken'
'wij rusten'
'ik drink'
'laat ik vangen'
'jullie gaan samen rusten'

Vertaal nu de volgende Nanai woorden:
1.
2.
3.
4.
5.

arkitjimu
wasji
dzjyfykinimi
yrxyrusu
wakinisu

Eindronde
2012: Cherokee
Bekijk de volgende vergelijkingen, waarin de meeste getallen vervangen zijn door hun equivalenten
in het Cherokee:3
a.
5
* sawu
= hisgi
b.
tsogadui
+ daladui
= talsgosonela
c.
galiquogi
+ galiquogi
= 14
d.
galiquogi
* sonela
= sudalsgotsoi
e.
galiquadui
* tsoi
= hisgosawu
f.
galiquogi
– sawu
= sudali
g.
sudali
* sgohi
= sudalsgohi
h.
sonela
+sadui
= talsgohi
i.
tsosgohisgi
– talsgotsunela = galiquogi
j.
sawu
* sawu
= sawu
k.
5
+ hisgi
= sgohi
l.
nvgi
* tsunela
= tsosgotali
Schrijf al deze vergelijkingen op in cijfers.

De d en g worden uitgesproken zoals de Nederlandse t en k. De t en k zijn zoals de Engelse t en k; De u is als de
Nederlandse oe, en de v is een klinker die lijkt op het Franse un (het lidwoord). De rest van de klanken wordt
uitgesproken als het Nederlands.
3

2012: Westtochaars
Het Tochaars was een Indo-Europese taal die gesproken werd in Xinjiang (West-China) in de 6e tot 9e
eeuw n.Chr. maar daarna is uitgestorven. We kunnen in feite twee verschillende talen onderscheiden
die rond dezelfde tijd in hetzelfde gebied werden gesproken, Westtochaars en Oosttochaars.
De Tocharen waren boeddhisten en hun cultuur was sterk beïnvloed door die van India. Het
Westtochaars heeft dan ook veel woorden geleend uit het Sanskrit, een klassieke taal uit India.
Daaraan zijn onder andere de volgende leenwoorden te danken, hier weergegeven in het zogenaamde
Brahmischrift dat de Tocharen gebruikten, met links daarvan de transcriptie in het Latijnse alfabet
en de vertaling4:

jaṭil ‘vlecht’
(Sanskrit jaṭila ‘samengebonden (haar)’)

brāhmaṇe ‘monnik’
(Sanskrit brāhmaṇa ‘monnik’)

brāhmaññe ‘van een monnik’
(Sanskrit brāhmaṇa ‘monnik’)

indri ‘zintuig’
(Sanskrit indriya ‘zintuig’)

jātak ‘vorig leven van Boeddha’
(Sanskrit jātaka ‘geboorte’)

Op de volgende pagina staan nog meer Westtochaarse woorden met, in willekeurige volgorde, hun
transcripties in het Latijnse alfabet:

4

Zie voor de uitspraak van sommige tekens onderaan de laatste pagina.

1

3

2

6

5

4

7

9

8

12

11

10

14

13

15

a. śāmane ‘levend’
b. piś ‘vijf’
c. ñiś ‘ik’
d. pācer ‘vader’
e. pāyti ‘overtreding’
f. ṣamāne ‘monnik’
g. ikäṃ ‘twintig’
h. aṣāṃ ‘waardig’

16

i. mācer ‘moeder’
j. ñake ‘nu’
k. tsälpālñe ‘verzoening’
l. raṅkatsi ‘opstijgen’
m. lkātsi ‘zien’
n. pañäkte ‘Boeddha’
o. soy ‘zoon’
p. källātsi ‘verkrijgen’

Vraag: Vind de correcte transcriptie bij elk van de Tochaarse woorden.
Uitspraak: De ā klonk als de aa in het Nederlandse maar; de a als in het Nederlandse stap, de ä als de e
in het Nederlandse lopen. De ś klonk als de ch in Nederlands China, de c zoals de tsj in tsjilpen, de ṣ zoals
de sch in Duits Schade, de ñ zoals de Spaanse ñ in señor, de ṅ zoals de ng in Nederlands zingen en de ṃ
zoals de n in het Nederlandse pan. De j, ṭ en ṇ zijn klanken specifiek voor het Sanskrit. Alle andere
klanken zijn zoals in het Nederlands.

2013: Klassiek Armeens
Het Armeens is een Indo-Europese taal met ongeveer 7 miljoen sprekers, waarvan ongeveer de helft
in Armenië woont. Het Armeens heeft zijn eigen schrift, dat stamt uit de 5e eeuw na Christus, toen de
Bijbel vertaald werd naar het Armeens; dit is het oudste werk in het Armeens dat er is. De Armeense
Bijbel is aan ons overgeleverd in manuscripten. Van één daarvan is hieronder een transcriptie van de
eerste pagina van het boek Mattheüs uit het Nieuwe Testament, met daaronder een Nederlandse
vertaling van dezelfde passage door het Nederlands Bijbelgenootschap:
ԳԻՐՔԾՆՆԴԵ
ԱՆՅ͠͠ԻՔ͠͠ԻՈՐԴՒ
ՈՅԴԱՒԹԻՈՐԴ
ՒՈՅԱԲՐԱՀ
ԱՄՈՒ ʺ ԱԲՐԱՀ
ԱՄԾՆԱՒԶԻՍԱ
ՀԱԿ ʺ ԻՍԱՀԱԿ
ԾՆԱՒԶՅԱԿՈԲ ʺ
ՅԱԿՈԲԾՆԱՒ
ԶՅՈՒԴԱԵՒ
ԶԵՂԲԱՐՍՆՈ
ՐԱ ʺ ՅՈՒԴԱԾՆ

ԱՒԶՓԱՐԷՍԵՒ
ԶԱՐԱԻԹԱՄ
ԱՐԱ ʺ ՓԱՐԷՍ
ԾՆԱՒԶԵԶՐ
ՈՎՆ ʺ ԵԶՐՈՎՆ
ԾՆԱՒԶԱՐԱՄ ʺ
ԱՐԱՄԾՆԱՒ
ԶԱՄԻՆԱԴԱԲ
ԱՄԻՆԱԴԱԲ
ԾՄԱՒԶՆԱԱՍ
ՍՈՎՆ ʺ ՆԱԱՍՍ
ՈՎՆԾՆԱՒԶՍԱ

“Lijst van voorouders van Jezus Christus, nakomeling van David, nakomeling van Abraham: Abraham
was de vader van Isaak, Isaak van Jakob en Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres
en Zerach; Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van
Amminadab, Amminadab van Nachson en Nachson van Sa...”
1.

Wat is het onderwerp van de zin ՓԱՐԷՍ ԾՆԱՒ ԶԵԶՐՈՎՆ, en welke naam in het
Nederlands komt hiermee overeen?

2.

Wat was, denk je, de uitspraak van de klassiek Armeense letters Ա, Ր en Հ?

In andere manuscripten van deze tekst vinden we het woord ԶԶԱՐԱ in plaats van ԶԱՐԱ.
3.

Welk van de twee is de `correcte' schrijfwijze, denk je, en waarom?

4.

Wat was, denk je, de uitspraak van de klassiek Armeense letter Զ?

In verschillende namen komt een klank voor die in het Nederlands weergegeven wordt als ch in kachel.
Deze namen komen ook al voor in het Oude Testament, dat in het klassiek Hebreeuws geschreven is.
Daar werd deze klank weergegeven als  ;חdeze klank werd ongeveer als de Nederlandse ch
uitgesproken. Toen het Hebreeuwse Oude Testament naar het Grieks vertaald werd, konden de
vertalers deze klank niet weergeven in het Grieks, aangezien deze klank niet in het Grieks bestond;
het werd toen meestal weggelaten.

5.

Wat wordt er met deze klank gedaan in de Armeense vertaling van Mattheüs, en welke twee
verklaringen kun je hiervoor verzinnen?

Naast de Bijbel zijn er teksten die oorspronkelijk in het Armeens geschreven zijn. Een voorbeeld
hiervan is de Geschiedenis van Armenië van de Armeense auteur Movses Chorenatsi.
6.

Leg uit hoe de naam van deze auteur je helpt om te kiezen voor één van je verklaringen van
de vorige vraag.

2014: Cherokee
Het Cherokee is een Irokese taal uit Noord-Amerika die tegenwoordig door zo'n 20.000 sprekers
gesproken wordt, voornamelijk in Oklahoma en Noord-Carolina. In het Cherokee bestaan er
verschillende werkwoordsvormen die we in het Nederlands allemaal met 'geven' zouden vertalen. Ze
worden in verschillende situaties gebruikt. Beschouw de volgende situaties:5
Moeder tegen vader, aan het avondeten:
Nuna sgihvsi
Asusdi sginehvsi
Ama hinehvsi

'geef me de aardappelen!'6
'geef me de jus!'
'geef hem het water!'

Een zuster tegen een andere op de kraamafdeling van het ziekenhuis:
Usdi hiyakasi
'geef hem de baby!'
Een brandweerman tegen een groep anderen bij een brand:
Asladiʔa isginvsi
'geef me het touw!'
Ama isginehvsi
'geef me water!'
Diezelfde brandweerman tegen dezelfde groep, als de brand geblust is:
Gadu isgihvsi!
'geef me een broodje!
Taalkundeolympiadedeelnemers die niet kunnen wachten om aan de opgaven te beginnen, tegen de
surveillant:
Kohweli isginvsi
'geef ons het papier!'
De surveillant, uitleggend dat de deelnemers het papier na afloop aan de andere surveillant moeten
geven:
Kohweli ejinvsi
'geef hem het papier!'
Een moeder krijgt in de dierenwinkel van de kassabediende het volgende advies voor een cadeau voor
haar drie kinderen:
Ajaʔdi gahiyakasi
'geef hen een vis!'
Een aantal mensen koopt een paard bij een boer:
Sogwili isgakasi 'geef ons het paard!'
Opdracht 1
De j wordt uitgesproken als de Engelse j in job, de y als de Nederlandse j in jas, en de v als het Franse un. De ʔ
wordt gebruikt om de plofklank in het Nederlandse beademing. De t en k worden uitgesproken zoals de Engelse t
en k, en de d en g als de Nederlandse t en k. De andere klanken klinken net zoals in het Nederlands.
6
In het Cherokee worden dit soort bevelen ook als verzoek gebruikt. In het Nederlands zou dat vaak onbeleefd
klinken, maar in het Cherokee niet.
5

Vertaal de volgende zinnen naar het Cherokee (de situatie hoef je niet te vertalen):
a.
Een man bij de bakker: 'geef me een broodje!'
b.
Een zuster tegen de andere: 'geef me de baby!'
c.
De surveillant die de opgaven ontvangt bij de olympiade: 'geef me het papier!'
d.
Bob krijgt van zijn vriend John een tip hoe hij zijn vissen moet verzorgen: 'geef ze water!'
Opdracht 2
De Cherokee woorden voor 'koffie', 'kat', 'riem' en 'maïs' zijn respectievelijk kawi, wesa, adadlosdi en
selu. Vertaal de volgende zinnen naar het Cherokee (de situatie hoef je niet te vertalen):
a.
Een man tegen de kelner in een café: 'geef me koffie!'
b.
Een gezin (vader, moeder, dochter) in de dierenwinkel tegen de twee mensen achter de
kassa: 'geef ons de kat!'
c.
Een verkoper tegen een groep andere verkopers: 'geef hem de riem!'
d.
Een kelner tegen een andere kelner, wijzend op een gezin in het restaurant dat al lang op
hun eten zit te wachten: 'geef hen de maïs!'
Opdracht 3
Het Cherokee woord voor 'kalkoen' is gvna. Verzin voor elk van de volgende zinnen een situatie waarin
deze gebruikt kan worden, teken deze situaties, en geef een vertaling voor de zinnen in die situaties:
a.
gvna isgihvsi
b.
gvna sgakasi
Opdracht 4
Leg uit waarom asusdi sgihvsi opgevat kan worden als een belediging voor de kok.

2015: Sioux
Sioux7 is een Noord-Amerikaanse indianentaal met ongeveer 30,000 sprekers, voornamelijk in Noorden Zuid-Dakota en Minnesota. Het is een deel van de Siouaanse taalfamilie die gesproken wordt van
zuidelijk Canada tot de golf van Mexico. Bekijk de volgende woorden in het Sioux:
Woord
mnuza8
mnuǧa
mnuža
sli
šli
phešniža
pheȟniǧa
gleǧa
gleza
suza
mniža
ptuǧa

Betekenis
kraken (van sneeuw onder je voeten)
kraken (van een boom die omvalt)
kraken (van een toastje dat in tweeën breekt)
uitgieten (van water)
uitpersen (van tandpasta)
vonken (zoals in figuur 3)
gloeien van hitte (zoals in figuur 4)
gestreept (zoals de broek in figuur 2)
gestreept (zoals het overhemd in figuur 1)
met een blauwe plek
ineengedoken
beschadigd (zoals in figuur 5)

1

2

3

4

5
Spreek uit als de laatste lettergreep van tiramisu.
De c wordt uitgesproken als de Engelse ch in chase, de g als de Engelse g in gas, de ǧ als de Nederlandse g in
slagen, de ȟ als de Nederlandse ch in slacht, de š als de Engelse sh in sharp, de u wordt uitgesproken als de
Nederlandse oe in soep en de ž als de Franse j in jeu. De andere letters worden uitgesproken zoals in het
Nederlands.
7
8

Vertaal nu de volgende woorden:
met een verstuikte enkel
met een gebroken been
gekrompen
beschadigd (zoals in figuur 6)
beschadigd (zoals in figuur 7)

6

7

Hieronder staan nog een aantal woorden in het Sioux:
izuza een gladde steen
blaza scheuren (als in figuur 8)
šleca breken (van een plank)
žata
vertakt (als in figuur 9)

8

9

Wat zouden de volgende Sioux woorden kunnen betekenen? Leg je antwoord uit!
ȟli
iǧuǧa
blaǧa
sleca
ȟleca
ǧata

2016: Ojibwe
Ojibwe (Anišinaabeemowin, Nišnaabeemwin9) is een Algonkische taal die gesproken wordt in een groot
gebied rond het middelpunt van de Canadees-Amerikaanse grens. Het Ojibwe heeft geen
standaardtaal, en elke gemeenschap heeft zijn eigen dialect. Deze opgave gaat over de dialecten van
Minnesota (VS) en Zuid-Ontario (Canada). In de tabel hieronder staan een aantal woorden in het
Minnesota-Ojibwe. Naast hun standaardvorm ('wigwam') is de zogeheten possessiefvorm ('zijn/haar
wigwam') aangegeven.

1.
2.

standaard

possessief

betekenis

wiigiwaam

owiigiwaam

wigwam10

mijikaawan

omijikaawan

want

abwi

1a

peddel

abiigizigeewini

1b

vatverwarmer

ikwee

odikwee

vrouw

ikidowin

1c

woord

1d

ozeegibanwaanišîî

cederpestvogel

apakwaanaajîî

odapakwaanaajîî

vleermuis

dakib

1e

koud water

ookomisan

1f

grootmoeder

Vul de vakjes 1a t/m 1f in.
Hieronder staat dezelfde tabel, maar dan met de bijbehorende woorden in het dialect van
Zuid-Ontario erbij. Vul nu de vakjes 2a t/m 2j in. De vakjes 1a t/m 1f zijn hierbij open gelaten;
hier kun je voor jezelf de antwoorden die je bij vraag 1 gevonden hebt invullen.

De š klinkt als de sh in het Engelse shop, de j als de j in het Engelse job, en de g als de g in het Engelse got. De î
is een nasale i. Een dubbel geschreven klinker wordt lang uitgesproken. Alle andere letters worden
uitgesproken zoals in het Nederlands.
10
Een wigwam is een tent met een rond dak in de vorm van een halve bol, in tegenstelling tot een tipi, die de
vorm van een kegel heeft.
9

Minnesota

Zuid-Ontario

standaard

possessief

standaard

possessief

betekenis

wiigiwaam

owiigiwaam

2a

wiigwaam

wigwam

mijikaawan

omijikaawan

mjikaawan

2b

want

abwi

2c

dabwi

peddel

abiigizigeewini

biigzigeewni

2d

vatverwarmer

2e

2f

vrouw

kidwin

dikdowin

woord

ozeegibanwaanišîî

zeegbanwaanšîî

2g

cederpestvogel

odapakwaanaajîî

2h

dapkwaanaajîî

vleermuis

dakib

dkib

dakib

koud water

ookomisan

2i

2j

grootmoeder

ikwee

odikwee

ikidowin
apakwaanaajîî

3.

Hieronder zijn nog een aantal woorden in de twee dialecten van het Ojibwe. Vul de vakjes 3a
t/m 3g in.
Minnesota

Zuid-Ontario

standaard

possessief

standaard

possessief

betekenis

3a

3b

mkizin

makzin

schoen

3c

odinaabandamowin

naabndamwin

dinaabndamwin

visioen

3d

3e

dbasjiw

dabsajiw

lage berg

3f

3g

oodeem

doodeem

totem, clan

4.

De possessiefvormen van Zuid-Ontario uit de vorige twee vragen worden alleen door de
oudere generatie gebruikt. Jongere sprekers gebruiken andere vormen, zoals te zien is in de
volgende tabel:
standaard

possessief

betekenis

oude generatie

jonge generatie

mkizin

makzin

damkizin, dimkizin

schoen

wiigwaam

wiigwaam

dawiigwaam, diwiigwaam

wigwam

kidwin

dikdowin

dakidwin, dikidwin

woord

Leg uit hoe je denkt dat deze nieuwe possessiefvormen ontstaan zijn, en waarom ze ontstaan
zijn.

2016: Tok Pisin
Tok Pisin is de officiële taal van Nieuw-Guinea. Het is voornamelijk gebaseerd op het Engels. Hoewel
het behoorlijk wat veranderingen heeft ondergaan, zijn veel woorden nog steeds herkenbaar.
Hieronder volgen een aantal zinnen in het Tok Pisin, samen met de situatie waarin ze gesproken zijn
en hun vertaling.
a)

Een politie-agent in een interview:
Nau mi kam long ples bilong waitman, ples hia i no stret, planti maunten.
'Nu ben ik naar het gebied van de blanken gekomen, het gebied is niet vlak, er zijn veel
bergen.'

b)

Een man vertelt wat hij en zijn vriend gaan doen tegen zijn vrouw:
Mitupela i go Ravaira, na baembai mitupela i sutim pisin.
'Wij gaan naar Ravaira, en daarna schieten we een vogel.'

c)

Een officiële brief van de Australische regering aan de bevolking uit de 2e wereldoorlog:
Mipela kisim Salamaua na Lae na Finshapen, na kilim ol Japan.
'Wij hebben Salamaua, Lae en Finschhafen, en we hebben alle Japanners gedood.'

d)

Een man vertelt aan een buitenlandse onderzoeker hoe het leven in zijn dorp de afgelopen
jaren veranderd is.
Tasol nau mipela i kisim save long Tok Pisin, orait mipela mas toktok long Tok Pisin nau, sista, kandare,
brata.
'Maar nu hebben we kennis over Tok Pisin, dus we moeten nu praten in het Tok Pisin, zusters,
ooms, en broers.'

e)

Een dorpsoudste vertelt aan een dorpeling dat een van de dorpsgenoten heeft meegemaakt.
Bai yupela harim wanpela toktok i kam long pren bilong yumipela.
'Jullie horen een verhaal dat kwam van een vriend van ons.'

f)

Een man schrijft een brief aan twee vriendinnen van hem.
Hollow na gut de long yutupela. [...] Yutupela lukim dispela pas, orait, bekim pas bilong mi na mi lukim.
'Hallo en een goede dag voor jullie. [...] Jullie zien deze brief, juist, stuur een brief terug naar
mij en ik zal hem zien.'

g)

Een paar regels uit een religieus lied uit het singsing buk:
Ol de ting long yumipela,
yumipela tu ting long em,
yumipela man belong Jisas.
'Hij denkt de hele dag aan ons,
wij denken ook aan hem,
wij zijn mannen van Jezus.'

h)

De wolf haalt Roodkapje over om eerst iets anders te doen voordat ze naar grootmoeder gaat:
Nau em go tok sem: 'kam yumitupela pikim flaua pastaim'.
Nu zegt hij als volgt: 'kom, we plukken eerst bloemen'.

Beantwoord nu de volgende vragen:
1.
Hieronder staan nog een aantal zinnen in het Tok Pisin. Geef aan welke vorm van het
werkwoord gebruikt moet worden, en leg uit waarom:
a.
Hat/Hatim ges o lektrik aven i go inap 180C.
'verhit een gas- of elektrische oven tot 180C.
b.
Pik i bagarap/bagarapim gaten.
'Het varken verpestte de tuin.'
c.
Orait yu i kam na slip/slipim ananit long haus.
'Ok, kom en slaap onder het huis.'
2.

Vul de weggelaten persoonlijke voornaamwoorden in in de volgende zinnen:
a.
Een meisje tegen twee vriendinnen:
Tasol mi laik bihainim wara na bungim ... long hap.
'Maar ik wil het water volgen en jullie daar ontmoeten.'
b.
Uit Makpes, een versie van MacBeth die zich afspeelt in Papoea-Nieuw-Guinea. Deze
regel wordt gezegd door een tovenaar die spreekt tegen een groep medetovenaars:
... poisonman behainim em nait na hait long san!
'Wij tovenaars volgen hem 's nachts en verschuilen overdag!'
c.
Uit een propagandapamflet van de Japanse vloot tijdens de 2e wereldoorlog:
Olrait ..., Nippon Nevi, i salim bom balus; I go bomim dispela ples ol tugeta, bai bai no mo man
stop. Namba wan Comander na Cheef bilong Imperal Nippon Fleet.
'Dan sturen wij, de Japanse vloot, vliegtuigbommen; we bombarderen dit gebied
volledig, en dan zijn er geen mensen meer. Opperbevelhebber van de Japanse vloot.'
d.
Jezus vraagt aan zijn discipelen hoeveel eten ze bij zich hebben:
Jisas i askim ol: '... i gat hamas bret?' Na ol i tok, 'sepanpela.'
'Jezus vraagt hen: 'hoeveel brood hebben jullie?' En ze zeggen: 'zeven’.''

3.
Het Tok Pisin heeft ook een persoonlijk voornaamwoord yumitripela. Kun je een situatie
verzinnen en een Nederlandse zin die in die situatie wordt gesproken, waarin dit woord voorkomt in
de vertaling?

2017: Deseret-Alfabet
Het Deseret-alfabet is een alfabet ontworpen door de universiteit van Utah halverwege de 19e eeuw.
Het was bedoeld om het Latijnse alfabet te vervangen door een alfabet waarbij de spelling dichterbij
de (Amerikaanse) uitspraak staat. Hieronder staat een Engelse tekst in het Latijnse alfabet, en daarna
deze tekst in het Deseret-alfabet:
Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in
Shinar and settled there. They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They
used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower
that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the
face of the whole earth.”

𐐤𐐵 𐑄 𐐸𐐬𐑊 𐐶𐑉𐑊𐐼 𐐸𐐰𐐼 𐐶𐐲𐑌 𐑊𐐰𐑍𐑀𐐶𐐮𐐾 𐐰𐑌𐐼 𐐩 𐐿𐐲𐑋𐐲𐑌 𐑅𐐹𐐨𐐽.
𐐈𐑅 𐐹𐐨𐐹𐑊 𐑋𐐭𐑂𐐼 𐐨stwrd, 𐑄e f𐐵nd e plen @n 𐐟𐐴𐑌𐐱𐑉 𐐰𐑌𐐼
s𐐯dld \𐐯r. |e s𐐯d tu ic 𐐲\r, "K𐐲m, l𐐯t's mek br@ks
𐐰𐑌𐐼 bek \𐐯m 𐑃𐐲roli." |e 𐑏zd br@k @nst𐐯d 𐐲f ston,
𐐰𐑌𐐼 𐐻ar f𐐲r m𐐲rdr. |𐐯n \e s𐐯d, "K𐐲m, l𐐯𐐼 𐐲s b𐐮ld
𐐵rs𐐯lvz e s𐐮di, w𐐮\ e t𐐵wr \𐐰t ric𐐲s tu \ h𐐯vns,
so \𐐰t wi me mek e nem f𐐲r 𐐵rs𐐯lvz; 𐐲𐑄rw𐐴z wi
w𐐮l bi sk𐐰drd ovr \ fes 𐐲f \ 𐐸𐐬𐑊 𐑉𐑃."
1. Hieronder staan nog een aantal Engelse woorden in het Deseret-alfabet; schrijf ze in het

𐐯l𐐲f𐐰nt str𐐲𐑍 𐑃ru ciskek p𐐰n𐐮k 𐑇𐐲𐑉𐐼𐑉

Latijnse alfabet:
,
,
,
,
,
.
2. Schrijf de volgende woorden in het Deseret-alfabet: taken, hope, uniform, job, battle.
3. Hier staan een aantal Engelse woorden die door een Engelsman in het Deseret-alfabet zijn
geschreven. Schrijf ze in het Deseret-alfabet zoals een Amerikaan ze zou schrijven:

𐑋𐐯𐐻𐑊, 𐑊𐐪𐑅𐐻.

𐐸𐐪𐐼,

