
Zeven miljard mensen
Volgens de Verenigde Naties 
is vorige maand de zeven mil
jardste inwoner van de wereld 
geboren. Dit hebben we vooral 
te danken aan de be vol kings
groei in Afrika en Azië, waar bij 
India een van de snelste 
groeiers is. 

1. Wat is het Engelse woord voor ‘miljard’?
a. 100 million.
b. Billion.
c. Milliard.
d. Trillion.

Mauro
De afgelopen weken zijn zenuwslopend geweest voor 
de jonge asielzoeker Mauro, die acht jaar geleden op 
tien jarige leeftijd uit Angola naar Nederland vluchtte. 
Het hele land was in de ban van de vraag of hij in 
Nederland mocht blijven of terug moest naar Angola. 

2. Wat is de officiële taal in Angola?
a. Afrikaans. 
b. Angolees.
c. Frans.
d. Portugees.

Groenman-taalprijs
Op 26 november krijgt cabaretier Herman Finkers de 
Groenmantaalprijs uitgereikt, omdat hij zich onder
scheidt door zijn taalgebruik. Naast zijn werk als caba
retier is Finkers namelijk ook een actief bevorderaar van 
het Twents, het dialect dat hij zelf spreekt. In het Twents 
wordt, in tegenstelling tot in het Nederlands, nog onder
scheid gemaakt tussen mannelijke, vrouwelijke en 
onzijdige woorden: 

Nederlands Twents
de grote man den grootn keerl
de grote vrouw de groote vrouw
het kleine kind ‘t kleane keend

3. Waaruit kun je het woordgeslacht opmaken?
a. Alleen uit de verbuiging van het bijvoeglijk naam
woord.
b. Alleen uit de verbuiging van het zelfstandig naam
woord.
c. Alleen uit het lidwoord dat voor het zelfstandig naam
woord staat.
d. Zowel uit de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord 
als de keuze van het lidwoord.

Griekenland in het nauw
Al maanden houdt men in Europa de Grieken angstvallig 
in de gaten: gaan zij er straks voor zorgen dat we geen 

euro’s meer kunnen pinnen? 
Al eerder, in een ver ver le den, 
hadden de Grieken veel 
macht, en de Griekse invloed 
is nog steeds terug te zien in 
veel Euro pese talen. Ook in 
het Neder lands kennen we 
veel woor den van Griekse 
oor sprong.

4. Welk van de onderstaande woorden is NIET van 
Griekse oorsprong?
a. Crisis.
b. Europa.
c. Economie.
d. Failliet. 

Spijkerschrijven
Een  van de oudste schrift soor
ten is het spijkerschrift, dat 
rond 3200 v. Chr. is ont staan. 
Het schrift staat be kend om 
z’n complexiteit. Dat er des
ondanks zo veel bekend is over 
het spijker schrift, komt doordat er tien duizenden 
teksten over ge leverd zijn. Dit is te danken aan het 
materiaal waarop geschreven werd. 
 
5. Welk materiaal was dat?
a. Hout.
b. Klei.
c. Papier. 
d. Steen.

AKO Literatuurprijs
Afgelopen maand werd de AKO Literatuurprijs uitgereikt, 
de jaarlijkse bekroning voor het beste Nederlandstalige 
literaire boek. De uitreiking werd live op televisie uit
gezonden. 

taal / talen / taalwetenschap
6. Wie won de prijs dit jaar?
a. Arnon Grunberg.
b. Marente de Moor.
c.  Peter Buwalda.
d. Saskia Noort. 

Wetenschappelijk onderzoek?
In september werd bekend dat de Tilburgse hoogleraar 
in de sociale psychologie Diederik Stapel op grote 
schaal heeft gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Zo 
vulde hij zijn eigen vragenlijsten in, waardoor de 
uitkomst van zijn onderzoeken vrijwel altijd 
veelbetekenend leken. 

7. Wat is de wetenschappelijke term voor ‘veel
betekenend’?
a. Concludent.
b. Frappant.
c. Saillant.
d. Significant. 

Twitteronderzoek
Doordat er op Twitter door zo veel mensen zo veel 
ge schreven wordt, is het een zeer aantrekkelijk mid
del voor taalkundig onderzoek. Taalkundigen kunnen 
bijvoorbeeld analyseren welke woorden veel gebruikt 
worden en daar allerlei conclusies uit trekken.

8. Wat kunnen taalkundigen NIET onderzoeken met 
Twitter?
a. Accent.
b. Dialect.
c. Gemiddelde woordlengte.
d. Taalvariatie.
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