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Nederlands online

1. Welke drie talen hebben meer Wikipedia-pagina’s dan
het Nederlands?
c. Engels, Duits en Frans.
Er zijn momenteel vier talen met meer dan een miljoen
pagina’s: Engels, Duits, Frans en Nederlands. Het Engels
heeft zelfs meer dan vier miljoen pagina’s. Het Italiaans,
Spaans en Pools zijn de nummers vijf, zes en zeven.
Russisch volgt pas op plaats acht en Chinees op elf.

http://bit.ly/ZtuTLV
http://bit.ly/121Vr

Sandy

2. Waarom heet de orkaan Sandy?
a. De letter s was aan de beurt.
De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft
alfabetische namenlijsten opgesteld voor elke regio waar
regelmatig tropische stormen voorkomen. Vroeger
stonden er alleen meisjesnamen op de lijsten, maar
tegenwoordig gebruiken ze om en om een jongens- en
een meisjesnaam. De eerste storm van het jaar krijgt een
naam die begint met een a en zo wordt verder gewerkt.
Als een storm bijzonder veel schade aanricht, wordt de
naam vervangen. Katrina is bijvoorbeeld vervangen door
Katia.

lands, Duits en zigeunertalen. In Amsterdam en andere
Hollandse steden is het Bargoens vooral bekend als een
dieventaal, maar Bargoense woorden komen ook voor in
andere delen van het Nederlandse taalgebied. Daar is het
meer een taal voor handelaren.

http://bit.ly/SeppzJ
http://bit.ly/ebX54F

Grumpf!

http://bit.ly/qAMFoO
http://bit.ly/SepALc

4. Hoe weten de onderzoekers dat zo zeker?
c. Het spraakkanaal van gevonden fossielen ziet er
hetzelfde uit als dat van een aap.
In het spraakkanaal is één botje
aanwezig: het tongbot, dat als
fossiel bewaard blijft. Ook van
de oermens (of: Australopithecus) is zo’n tongbotje gevonden. Uit de vorm van dat
tongbot blijkt dat de oermens
een keelzak had, waardoor hij
meer klonk als een aap.
Deze maand verschijnt de
Taalcanon, zowel in boekvorm
als op internet. In de Taalcanon beantwoorden taalwetenschappers vijftig vragen over taal. ‘Hoe sprak de
oermens?’ is er daar één van.

http://www.taalcanon.nl/

Petjoh

5. Wat is een creooltaal?
c. Een mengtaal die is ontstaan doordat verschillende
talen samenkwamen.

3. Uit welke taal komen veel Bargoense woorden?
a. Jiddisch.
Het Bargoens is voortgekomen uit het Jiddisch en het
Hebreeuws, maar bevat ook invloeden uit het Neder-

http://bit.ly/ZdPd4S
http://bit.ly/UxKrPW

Boeventaal

6. Wat betekent ‘koffiemolentje draaien’?
a. In een heel kleine versnelling rijden.
Een renner die ‘koffiemolentje draait’, fietst in een heel
kleine versnelling. Hij maakt dus veel slagen met zijn
benen, vergelijkbaar met de beweging die je maakt als je
een koffiemolen aanzwengelt.

Wanneer mensen met twee of meer verschillende talen
samenkomen, ontstaat soms een nieuwe, meestal
simpele taal, waarin elementen uit de verschillende talen
terug te vinden zijn. Met name in de koloniale tijd, op de
plantages, zijn zo nieuwe talen ontstaan, zoals Surinaams
en Papiamento. De nieuwe taal heet een pidgin en wordt
een creooltaal als een nieuwe generatie de taal als
moedertaal leert. Het Petjoh is een mengtaal van het
Maleis en het Nederlands.

http://bit.ly/qHS0Om
http://1.usa.gov/NoapK

Lance

Andere taal

7. Welk soort woorden gebruiken jongeren opvallend
veel?
a. Bijvoeglijke naamwoorden.
Uit de analyse van taalkundige Karen Keune blijkt dat
jongeren veel meer bijvoeglijke naamwoorden gebruiken
dan volwassenen. En dan niet zomaar alle bijvoeglijke
naamwoorden, maar specifiek drie woorden: ‘gewoon’,
‘echt’ en ‘leuk’. Jongeren gebruiken deze woorden als
tussenwerpsels of als woorden die de conversatie wel op
gang houden, maar inhoudelijk weinig bijdragen:
‘gewoon leuk’ of ‘ja echt’. Eerder bleek uit Engels onderzoek dat Britse jongeren ook meer bijvoeglijke naamwoorden gebruiken dan ouderen.

http://bit.ly/VIv0E1

NS Publieksprijs

8. Wie won de prijs dit jaar?
a. A.F.Th. van der Heijden met Tonio.
A.F.Th. van der Heijden won eerder dit
jaar met Tonio ook al de Libris Literatuurprijs. Tonio is een requiemroman die
gaat over het overlijden van Van der Heijdens zoon.

http://bit.ly/Rv64u4
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