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Hella Haasse

1. Welke schrijfster is een leeftijdgenoot van Haasse?
d. Marga Minco.
Marga Minco werd twee jaar na Hella Haasse geboren. Zij
leeft nog steeds. Aagje Deken stamt uit de achttiende eeuw
en Hemmerechts en Palmen zijn leeftijdsgenoten van elkaar,
want beiden zijn geboren in 1955. Hella Haasse wordt door
velen gerekend tot de ‘grote vier’ van de naoorlogse Neder
landse literatuur, waar ook Harry Mulisch, Gerard Reve en
W.F. Hermans toe behoren.
http://bit.ly/rinbvc http://nl.wikipedia.org/wiki/Hella_Haasse

Algemene Beschouwingen

4. Is er een maximaal aantal talen dat een jong kind kan
leren?
d. Nee, maar het kind moet de verschillende talen wel vaak
en goed horen.
Steeds meer kinderen groeien meertalig op en dat beperkt
zich niet tot twee talen. Ouders spreken bijvoorbeeld ieder
een eigen taal met het kind en op school wordt weer een
andere taal gesproken. Zolang kinderen deze talen vaak ge
noeg en op een goede manier (vloeiend) te horen krijgen,
zijn ze goed in staat om meerdere talen tegelijk te leren
spreken, en dat beperkt zich niet tot twee.
http://bit.ly/qFdBlC

Spoonerisme

5. Wat gebeurt er bij een spoonerisme?
c. Letters of lettergrepen worden verwisseld binnen een
zin of woord.

2. Wat is een jij-bak precies?

c. Een spottende of beschuldigende opmerking.
Een jij-bak is eigenlijk een drogreden, waarmee wordt be
doeld dat het een redenering is die niet klopt, maar wel aan
nemelijk lijkt. In dit geval is het een beschuldigende opmer
king, want Rutte vindt dat het juist Wilders is die normaal
moet doen. De jij-bak wordt ook wel ‘tu quoque’ genoemd,
waarmee wordt verwezen naar de (mogelijke) woorden die
Julius Caesar tot zijn protegé Brutus, die hem wilde doden,
richtte: tu quoque, mi fili (‘jij ook, mijn zoon?’).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque
http://bit.ly/qjuCoh

Verboden taalspel

In het Engels is het spoonerisme een erkende literaire stijl
figuur, genaamd naar de bekende dominee Spooner. Hij
leed aan het euvel dat hij dit soort omdraaiingen maakte,
als een soort tourette-syndroom, op de meest ongelukkige
momenten. Zoals tijdens het preken of bij het uitspreken
van grafredes. Bij de literaire stijlfiguur pas je het husselen
van letters opzettelijk toe, waardoor er grappige of ironische
effecten ontstaan.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoonerisme
http://bit.ly/pBQj8c

Politiek correct

7. Wat is de juiste chronologische volgorde (van vroeger
tot nu)?
b. Gastarbeider, immigrant, allochtoon, nieuwe Neder
lander.
Na de Tweede Wereldoorlog sprak men over gastarbei
ders en toen duidelijk werd dat deze arbeiders permanent
bleven, veranderde de aanduiding in immigrant. Na de
negatieve beeldvorming rondom dit begrip wilde men een
minder beladen term en werd rond 1970 de allochtoon ge
introduceerd. Tegenwoordig zijn termen als Nieuwe Neder
landers/Nieuwe Vlamingen of migranten ook gebruikelijk.
http://bit.ly/qv0ATG
http://bit.ly/r9S8rQ

Nobelprijs

8. Wie heeft de prijs dit jaar gekregen?
c. Tomas Tranströmer.
De Zweedse dichter is de laatste jaren al vaak getipt als
mogelijke winnaar van de prijs. Het is (sinds 1901) de
zevende keer dat er iemand wint die in het Zweeds schrijft.
De Nobelprijs is in 1895 bij testamentaire beschikking inge
steld door de schatrijke Zweedse industrieel Alfred Nobel.
De prijs was een compensatie voor verschrikkingen die zijn
uitvinding dynamiet voor de mensheid betekende. Hij wilde
op deze wijze zowel de wetenschap als de vrede bevorderen.
http://bit.ly/ppxqOk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs

Partners

Erkenning

6. Is er een verschil tussen Berbers en Arabisch?
b. Ja, het zijn twee totaal verschillende talen.

Mede mogelijk dankzij

3. Om welk spel gaat het?

c. Scrabble.

Het traditionele scrabble is een
letterspel dat je gezellig thuis
rond de tafel speelt. Met een
gegeven aantal willekeurige
letters moet je woorden leggen op een speelbord. Het spel
doet zowel een beroep op je taalgevoel als op je geluk, want
je weet natuurlijk nooit welke letters je krijgt. De nieuwe rage,
Wordfeud, is in feite gewoon scrabble, maar dan digitaal op
je telefoon. Wel kun je er meerdere potjes tegelijkertijd mee
spelen met wie je wil en zit er een chatfunctie bij.

Berbers zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika.
Tegenwoordig wonen ze vooral in Marokko, Algerije,
Tunesië en Libië. Het Berbers is onderverdeeld in verschil
lende dialecten en behoort tot een van de takken van de
Afro-Aziatische talen. Arabisch daarentegen behoort tot de
Semitische talen. Gearabiseerde Berbers (bijvoorbeeld in
Marokko) hebben de Arabische taal deels overgenomen en
spreken dialecten die een mix zijn van Berberse dialecten,
Arabisch en veel andere talen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berbertalen
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