taal / talen / taalwetenschap

ANT WOORDENBLAD Jaargang 7 / Nummer 8

Lente

1. Wat zal een vogel nooit ‘zeggen’?
c. Mmm, wat een lekker weertje!

Een mannetjeszangvogel heeft
eigenlijk maar één reden om te
fluiten: hij wil overleven. Hij probeert vrouwtjes te lokken, zodat hij zich kan voortplanten. En hij slaat alarm bij dreigend gevaar. Sommige
vogelsoorten kunnen zelfs duidelijk maken wat voor
soort roofdier eraan komt. Sociale praatjes, zoals de
mens die voert, zijn er dus niet bij in de vogelwereld.
http://bit.ly/d0KoCy

Syrië

2. Zullen deze jongeren zich in Syrië verstaanbaar
kunnen maken?

d. Waarschijnlijk niet: de meeste Marokkaanse Nederlanders spreken thuis geen Arabisch.

De meeste Marokkaanse Nederlanders spreken
Berbers, en dat lijkt niet op Arabisch. De
jongeren die naar Syrië gaan, hebben
hoogstens een beetje Arabisch geleerd in de
moskee. Het Arabisch dat in een deel van
Marokko wordt gesproken is bovendien een
ander dialect dan dat in Syrië. Deze lokale varianten verschillen per land (of regio) zo sterk, dat men
elkaar niet heel makkelijk verstaat. In Arabische media
spreekt men daarom Standaardarabisch, dat wel voor
iedereen verstaanbaar is.
http://bit.ly/17h3YI5

Kikker in je bil!

3. Wat is de officiële spelling volgens het Groene
Boekje?
a. 1 aprilgrap.

Het Groene Boekje is de officiële woordenlijst van de

Nederlandse taal. Daarin staat dat een woordgroep
met een cijfer (zoals ‘1 april’) zijn spatie houdt als je
hem gebruikt in een samenstelling. Het is dus ‘1
aprilgrap’, ‘30 aprilviering’ en ‘50 eurobiljet’. Namen
van maanden schrijf je alleen helemaal aan het begin
van een zin met een hoofdletter.
http://bit.ly/MQWeSe
http://bit.ly/gLSiqL

Steenkolenengels

4. Welk woordduo klinkt uit een
Nederlandse mond NIET hetzelfde?
d. Mass – mess.

Nederland staat wereldwijd op nummer 3 van de 54
geteste niet-Engelstalige landen. In de top 5 staan
verder alleen Scandinavische landen. In het Nederlands spreken we de laatste letter altijd stemloos uit:
van een ‘b’ maken we een ‘p’ en van een ‘d’ een ‘t’. Dat
doen we ook in het Engels, terwijl dat niet zo hoort.
Daarnaast hebben Nederlanders vaak moeite met de
lengte van verschillende klinkers. De klanken in ‘mass’
en ‘mess’ komen ook in het Nederlands voor en zijn
daardoor makkelijker te maken voor Nederlanders.
http://bit.ly/RDFjoc
http://bit.ly/XWIWw5

Google

5. Waarom wil Google niet in een woordenboek
komen?

b. Omdat het niet wil dat zijn merknaam wordt gebruikt
voor ‘zoeken op internet’ in het algemeen.

Google maakt wereldwijd bezwaar tegen het opnemen van de merknaam in woordenboeken, omdat het
bedrijf bang is voor merkverwatering. Dat gebeurt als
de merknaam wordt gebruikt als soortnaam, zoals bij
de merken Frisbee, Luxaflex, Jeep en Jacuzzi het geval
is. In Nederland staat ‘googelen’ overigens gewoon in
de Van Dale.
http://bit.ly/YGC3QX
http://bit.ly/GWJbZQ

Tweets

6. Wat heeft de grootste rol
gespeeld in de taalkundige
analyse?
d. Woordkeuze.

Het is niet heel verrassend dat mensen met dezelfde
hobby’s of interesses ook relatief vaak dezelfde
woorden gebruiken. De onderzoekers keken echter
ook naar andere woordkenmerken, zoals een verkort
woordeinde (‘chillin’ voor ‘chilling’), een verlengd
woordeinde (‘pleaseee’), afkortingen (‘WTF’) en
samentrekkingen (‘edublogs’ voor ‘educatieve
weblogs’). Hieruit bleek dat het verkorte woordeinde
vooral werd gebruikt door Afro-Amerikanen en het
verlengde woordeinde door fans van Justin Bieber.
http://bit.ly/WIWWYd

17 en miljonair

7. Wat maakt Summly zo veel geld waard?
b. Hij kan nieuwsberichten samenvatten.

Summly kan nieuwsberichten samenvatten tot
maximaal 400 tekens, zodat ze makkelijk te lezen zijn
op je telefoon. Dat is erg moeilijk voor een computer,
die alleen volgens strak geformuleerde regels kan
denken. Summly combineert zulke grammaticale
regels met statistische methodes. De app is nu niet
meer te koop; waarschijnlijk was Yahoo vooral
geïnteresseerd in de onderliggende techniek.
http://bit.ly/Z6pglc

Boekenweek

8. Wie schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk?
c. Kees van Kooten.

Dit jaar was het thema van de Boekenweek ‘Gouden
tijden, zwarte bladzijden’. Kees van Kooten schreef
De verrekijker speciaal voor deze week.
http://www.boekenweek.nl
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