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Of een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is, kan in het
Twents niet alleen afgelezen worden aan de lidwoorden, maar
ook aan de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.
Anders dan in het Standaardnederlands zie je aan het lid
woord (den voor mannelijk, de voor vrouwelijk en ’t voor
onzijdig) met wat voor woord je te maken hebt.

Zeven miljard mensen

1. Wat is het Engelse woord voor ‘miljard’?
b. Billion.

Wetenschappelijk onderzoek?

7. Wat is de wetenschappelijke term voor ‘veelbetekenend’?
d. Significant.
De wetenschappelijke betekenis van significant is ‘dat een
verschijnsel vaker voorkomt dan volgens de kansberekening
binnen de grenzen van het toeval mogelijk’. Saillant zit wel
dicht in de buurt, want dat betekent ‘opvallend’ of ‘in het
oog springend’. Met concludent wordt ‘afdoende’ bedoeld
en frappant is een ander woord voor ‘opvallend’ of
‘treffend’.
http://bit.ly/rF9dx7

Volgens de VN is de
zevenmiljardste baby in
de Filipijnen geboren,
maar ook India, Laos,
Bangladesh, Rusland en
de Malediven claimden
dat deze baby in hun
land geboren is. Het is
helaas geen reden voor
een groot feest: er wordt gevreesd dat zo veel mensen op
één planeet ten koste gaat van de natuur. Daarnaast wordt
het erg moeilijk om die miljarden mensen te voorzien van
voedsel, onderwijs, werk en gezondheidszorg.
http://bit.ly/rMQeNd
http://www.ethnologue.com/country_index.asp
http://is.gd/c5W07y

Mauro

2. Wat is de officiële taal in Angola?

d. Portugees.

Angola viel tot 1975 onder de soevereiniteit van Portugal,
waarmee het al sinds de vijftiende eeuw in contact stond,
en waarvan het vanaf de negentiende eeuw formeel een
Portugese kolonie was. Het Portugees is er tot op de dag
van vandaag de enige officiële taal. Daarnaast worden er
verschillende Bantoetalen gesproken, maar ook Frans,
Engels en Lingala. Mauro spreekt nu alleen nog Neder
lands, dus als hij terug moet naar Angola, zal hij zijn oude
moedertaal weer moeten oppikken.
http://ombudsman.vara.nl/Mauro.9083.0.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angola#Taal

Groenman-taalprijs

3. Waaruit kun je het woordgeslacht opmaken?

d. Zowel uit de verbuiging van het bijvoeglijk naam
woord als de keuze van het lidwoord.
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http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Finkers
http://members.home.nl/dialexicon/index.htm

Griekenland in het nauw

4. Welk van de onderstaande woorden is NIET van Griekse
oorsprong?
d. Failliet.
Het is zeer ironisch te noemen dat de woorden die we de
laatste tijd zo veel horen in verband met Griekenland (crisis,
economie en Europa), ook terug te voeren zijn op Griekse
woorden. Het is echter geen toeval, want onze taal zit er vol
mee. Failliet komt uit het Frans.

Twitteronderzoek

8. Wat kunnen taalkundigen NIET onderzoeken met Twitter?
a. Accent.
Een interessant onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd
betreft een vergelijking van honderd tweets met het toneel
stuk Hamlet van Shakespeare en verhalen van P.G.
Wodehouse. Hieruit bleek dat de gemiddelde woordlengte
op Twitter langer is dan bij beide schrijvers. Dit is opvallend,
want veel mensen denken dat twitteren leidt tot het gebruik
van veel meer korte woorden.
http://nyti.ms/vTCceC
http://bit.ly/sFb2gZ

http://www.etymologie.nl/

Spijkerschrijven

5. Welk materiaal was dat?
b. Klei.
Dat heeft alles te maken met de onvergankelijkheid van klei.
Kleitabletten kunnen namelijk zowel gebakken als ongebak
ken eeuwenlang meegaan. Er zijn tabletten in alle soorten:
schoolteksten, brieven, gebeden, maar ook mythes en
staatsverdragen.

Partners

Mede mogelijk dankzij

http://bit.ly/udsQbe

AKO literatuurprijs
6. Wie won de prijs dit jaar?
b. Marente de Moor.

De prestigieuze prijs werd voor de 25e keer uitgereikt. Onder
de genomineerden was zowel Arnon Grunberg als Peter
Buwalda. Deze laatste werd al eerder genomineerd voor
grote literatuurprijzen en won de Academica Debutantenprijs.
http://www.akoliteratuurprijs.nl/
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