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Van Olivier

Lieve lezer,

Eindelijk is het zover, de allereerste Noam van 2019! 
De RedakCie heeft haar uiterste best gedaan om 
weer een fantastische editie van het tijdschrift van 
TW!ST voor jullie in elkaar te zetten. Als je de 
enquête van de RedakCie hebt ingevuld, dan ken je 
het thema van deze Noam al; het thema is namelijk 
‘dieren’. Je vindt tijdens het lezen niet alleen leuke 
memes, een horoscoop, een puzzel en een quiz, maar 
ook een aantal taalwetenschap-gerelateerde 
artikelen over onder andere geluiden en syntaxis van 
dieren en menselijke spraak tegen dieren. Genoeg 
om gauw verder te bladeren dus.

Veel leesplezier!

Liefs Olivier
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Van de RedakCie

Als er iets is waar wij als RedakCie enthousiast 
van worden, dan zijn dat wel dieren. Want naast 
het feit dat ze leuk, schattig en vermakelijk zijn 
(we betrappen onszelf allemaal wel eens op het 
bingewatchen van kattenvideo’s op het internet), 
zijn dieren ook ontzettend interessant voor 
Taalwetenschappers. Want wie gebruikt er nou 
niet ineens een heel ander stemmetje wanneer je 
tegen je huisdier praat? En ook de manier 
waarop wij dierengeluiden benoemen in taal is 
heel apart. Laat staan wanneer een 
wetenschapper een nieuw diersoort ontdekt, wat 
voor naam moet hij daar dan aan vastkoppelen? 
Ook dieren zelf doen natuurlijk aan 
communicatie, en de vraag is of daar ook talige 
aspecten aan zitten. Want wij mensen denken 
ons te onderscheiden met onze taalvaardigheden, 
maar er zijn ook dieren die in onze voetsporen 
lijken te treden.

Kortom, deze editie van de Noam is rijkelijk 
gevuld met dierenfeitjes, interessante artikelen, 
leuke verhalen en nog veel meer.
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Dierenfilms
Ken je dat? Je kijkt een leuke film, maar je hebt het gevoel dat er iets mist.. En dan, als je ergens in 
de achtergrond iemand met een hond ziet lopen, weet je wat het is: Een dier! Omdat een dier de film 
nou eenmaal 10x zo leuk maakt, gingen wij voor jullie op zoek naar de leukste dierenfilms. Wij 
tippen de volgende:

5

Lion King (1994 én 2019!)
We beginnen met misschien wel de bekendste dierenfilm. Wie is er 
niet met deze klassieker opgegroeid? Hoewel het verhaal vast bij 
jullie bekend zal zijn, zullen we jullie geheugen nog even opfrissen: 
Een leeuwenwelpje genaamd Simba gelooft door de leugens van zijn 
oom dat hij zijn vader heeft vermoord en vlucht naar de wildernis. 
Mocht je de ‘oude’ versie van deze film nog niet hebben gezien, ga 
deze vooral kijken! Maar wat wij jullie vooral willen tippen, is de 
nieuwe live-action film die over een paar maanden zal uitkomen. 
Dus nog even geduld… kijk vooral alvast de trailer!

Bird Box (2018)
Oké, we geven toe.. misschien valt deze film niet helemaal onder de 
dierenfilms. Maar omdat er wel een dier in de titel wordt genoemd, zetten 
wij hem er toch bij. Bird Box is een post-apocalyptische thriller die recent is 
uitgebracht door Netflix. In deze film wordt de wereld geteisterd door een 
onzichtbare kracht. Zodra mensen het aankijken, plegen zij zelfmoord. In 
deze wereld gaat Malorie (Sandra Bullock) op zoek naar een veilig 
onderkomen voor haar kinderen. Hoewel de film in recensies wordt 
omschreven als ‘meest enge film van 2018’, valt dit reuze mee. Kijk vooral de 
trailer even en oordeel zelf. Creepy is deze film zeker wel. Fun fact: de film is 
geregisseerd door Susanne Bier.

Paddington (2014)
Wat deze film zo leuk maakt? Eigenlijk is Paddington gewoon 
een hele schattige film. Een film voor op die regenachtige 
zaterdagmiddag, waarop je even niet met je studie bezig wilt. 
Paddington gaat over een jonge Peruaanse beer die een passie 
heeft voor alles wat Brits is. Hij vertrekt naar Londen, maar 
strandt daar op Paddington Station. Totdat hij tijdelijk bij de 
familie Brown mag verblijven. De film is natuurlijk eigenlijk 
een kinderfilm, maar er zit verassend veel humor in, die ook 
voor volwassen kijkers leuk is. Oh en inmiddels is ook al een 
deel 2 uitgebracht!
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Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
Dit verhaal vindt plaats in de magische wereld van J.K. 
Rowling. Hoewel de wezentjes in deze film misschien meer 
beesten zijn dan dieren, willen wij jullie deze film niet 
onthouden. Het verhaal gaat over zoöloog Newt
Scamander, die in New York een aantal van zijn fabeldieren 
kwijtraakt. Dit zorgt voor de nodige problemen. Heimwee 
naar de tijd waarin er nog Harry Potter-films uitkwamen? 
Dan is dit zeker een film voor jou. Maar verwacht geen 
Harry Potter 2.0. Deze film speelt zich dan wel af in 
dezelfde wereld, het verhaal is in principe losstaand van de 
Harry Potter-reeks. In de tweede film uit deze nieuwe 
filmreeks, komen echter wel meer aspecten uit de Harry 
Potter-reeks terug. Kijk die dus zeker ook even als je deze 
film hebt gezien! Geen fan van Harry Potter? Sla deze film 
dan ook maar over ;).

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan dat jullie lievelingsdieren geen rol spelen in bovengenoemde 
films. Waar blijven toch de honden/katten/paardenfilms? Omdat er juist heel veel films met 
deze dieren in de hoofdrol bestaan, stelden wij per categorie een top 3 voor jullie samen. Veel 
kijkplezier!

Films voor….



aap, noot, mees: Syntaxis bij dieren

7



8



9

Spreekwoordenpuzzel
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Pet-directed Speech
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Dierenverhalen
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Bifi Femke’s varkentje                      Catdog Molan



Welk huisdier past het beste 
bij jou?
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‘Waouh? Meong!’ 

- over dierengeluiden in taal
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Rare dierennamen
De biodiversiteit op onze aardbol is zeer groot, er zijn tot nu toe zo’n 1,75 miljoen soorten dieren, 
planten en schimmels vastgesteld. En elke dag worden er nieuwe diersoorten ontdekt. Biologen en 
wetenschappers staan dan voor een dilemma; wat voor naam moet het beestje krijgen? Dit is soms 
lastiger dan je denkt, want waar baseer je die naam op? Er zijn dan ook een aantal bizarre namen 
bedacht. Zo heb je vast wel eens gehoord van de axolotl (een soort salamander) en de blobvis (een 
diepzeevis). Maar ken je ook de yetikrab, de aye-aye of de penisslang?

De Yetikrab

Wetenschappelijke naam: Kiwa hirsuta

Ook wel genoemd: oprolkrab of springkreeft

Waar komt de naam vandaan? De soortnaam hirsuta betekent ‘’behaard’’ in het Latijn, en dat is 
de juiste omschrijving voor deze krab. Hij is namelijk bedekt met haren. De haren hebben een 
andere structuur dan bijvoorbeeld haren van zoogdieren, maar ze zijn wel prachtig blond, 
dezelfde kleur als de vacht van de Verschrikkelijke Sneeuwman.

Fried egg jellyfish
Wetenschappelijke naam: Phacellophora camtschatica
Ook wel genoemd: Egg-yolk jellyfish
Waar komt de naam vandaan? Dat moet geen verrassing zijn als je weet hoe hij eruit ziet. 
Maar deze kwal is wel groter dan het gemiddelde eitje dat ’s ochtends op je bord ligt; zijn 
diameter kan tot 60 cm groot worden, en zijn tentakels soms wel meer dan 6 meter lang!
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De Aha ha wesp
Wetenschappelijke naam: 
Crabonidae aha ha
Waar komt de naam vandaan? 
Toen de entomologist Arnold 
Menke in 1977 dit nieuwe geslacht 
van de Aha wesp ontdekte, riep hij 
voor de grap uit: ‘’Aha! Een nieuw 
geslacht!’’ Waarop zijn collega 
Eric Grissell ‘’Ha!’’ op 
antwoordde. En zo was een 
nieuwe naam geboren.

De Penisslang
Wetenschappelijke naam: 
Atretochoana eiselti
Waar komt de naam 
vandaan? Ondanks dat het 
beestje een slang wordt 
genoemd, is het eigenlijk een 
aardworm. Maar het eerste 
deel van de naam hoef ik je 
waarschijnlijk niet uit te 
leggen, kijk maar naar het 
plaatje. Wat er extra 
bijzonder is aan deze 
aardworm is dat hij 
ongebruikelijk veel tanden 
heeft.
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De kerstboomworm
Wetenschappelijke naam: Spirobranchus
giganteus
Waar komt de naam vandaan? Deze soort 
kokerworm heeft twee opvallende 
spiraalvormige tentakelkronen die ook als 
kieuwen dienen. Deze kunnen verschillende 
kleuren hebben en lijken op dennenboompjes. 
Op het plaatje zie je een aantal exemplaren op 
een stuk koraal, wat een prachtige 
kerstversiering!

De Dombo-octopus
Wetenschappelijke naam: Grimpoteuthis
Waar komt de naam vandaan? De vinnen 
boven hun ogen doen je gelijk denken aan 
een paar oren, vandaar de verwijzing naar 
het Disneyfiguur Dombo. Deze vinnen 
gebruikt hij om te zwemmen, waardoor het 
net lijkt alsof hij ‘’vliegt’’ met zijn oren.



De Dierenenquête
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AstroNoam

Waterman: 21 januari – 19 februari
Het jaar is net begonnen en jij bent nog een 
beetje de kat uit de boom aan het kijken. Als je 
goede voornemens hebt, zul je deze wel echt 
zélf moeten verwezenlijken. Neem het 
initiatief! Wees niet bang om je horizon te 
verbreden, want dit jaar heeft je veel goeds te 
bieden.

Vissen: 20 februari – 20 maart
Het zal in je voordeel werken als je de 
komende periode poeslief bent voor de mensen 
om je heen. Al helemaal als je een reep chocola 
voor de RedakCie koopt, want dan heb je 50% 
meer kans op goed weer op je verjaardag!

Ram: 21 maart – 20 april
De laatste tijd voel jij je snel op je teentjes 
getrapt door bepaalde mensen. Laat je niet zo 
snel in de gordijnen jagen! Het is het niet 
waard om er veel poespas over te maken. Want 
alleen als je je innerlijke rust bewaart, zul je 
balans vinden in het leven.

Stier: 21 april – 20 mei
Je probeert de afgelopen periode goed af te 
sluiten, maar het muisje heeft nog wel een 
staartje. Je denkt het afgerond te hebben, maar 
toch lijk je soms terug bij af te zijn. Probeer het 
los te laten en je te focussen op nieuwe 
projecten. 

Tweelingen: 21 mei- 20 juni
Let goed op dat je de controle behoudt. Want 
als de kat van huis is… Wat jij de komende tijd 
nodig hebt is orde in je leven. Zorg dat je 
precies weet wat je kunt verwachten zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan.

Kreeft: 22 juni – 22 juli
De tentamenperiode heeft veel van je geëist, en 
daarom zit je nu een beetje in een kater. 
Selfcare is belangrijk, drink genoeg water en 
geef jezelf veel aandacht en liefde. Zo kun je 
weer op adem komen en je daarna volledig 
richten op het nieuwe blok.
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Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Je hebt je zinnen op iets gezet, maar dat zal ten 
koste gaan van je goede gemoed. Je kunt er 
dus beter met je klauwen van afblijven, of je 
zult er een schuldgevoel aan overhouden. Maar 
gelukkig heeft het leven nog veel meer moois 
te bieden waar je je op kunt richten.

Maagd: 24 augustus – 23 september
Je hebt het idee dat je gedachten een chaos 
zijn geworden. Je vindt het moeilijk om het 
overzicht te behouden. Maar wees gerust, met 
veel geduld en aandacht zal alles weer op z’n 
pootjes terecht komen. Je moet het gewoon 
wat tijd geven!

Weegschaal: 24 september – 23 oktober
Deze maand zul jij jezelf op een kruispunt 
vinden. Lastige beslissingen zullen op je pad 
komen. Houd je hoofd koel en luister naar je 
instinct. Ook hoef je deze keuze niet alleen te 
maken, degene die het dichtst bij je staat zal je 
goed kunnen adviseren.

Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Deze periode komt er iemand op je pad die je 
niet zo aanstaat. Je zal je echter moeten 
beheersen niet te direct te reageren, want 
diegene is niet voor de poes. Probeer jezelf af 
te leiden door je op één van je vele hobby’s te 
storten.

Boogschutter: 23 november – 21 december
Als je op een zonnige dinsdagmorgen om exact 
9:03 je deur uitstapt terwijl je een rode jas 
draagt, zul je op straat een bijzondere en 
waardevolle munt uit het jaar 1893 vinden. 
Maar dit gebeurt alleen als er een zwaluw over 
je rechterschouder vliegt en de klok die nacht 
stil blijft staan op half 4.

Steenbok: 22 december – 20 januari
Soms doe je wat kattig tegen de mensen om je 
heen, ook als je weet dat ze eigenlijk niets dan 
liefde verdienen. Ze weten hoeveel je van ze 
houdt, maar het helpt om dit af en toe te 
bevestigen. Door openheid zal je relatie alleen 
maar verdiepen.



Quotes
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‘’Ik moet nog even je onderkantje doen.’’

-Desiree tegen Eva

‘’Science is gone.’’

-Desiree Gerritsen

Sven: ‘’Zie je, je bent best wel atletisch.’’

Joeri: ‘’Nee Sven, dat is gewoon de zwaartekracht.’’

“Ik denk dat ik vandaag langer nat ben geweest dan droog.”

-Annemarie Akker

Karlijn: Wikipedia wordt door mensen zelf geschreven.

Demir: Álles wordt door mensen zelf geschreven!

“Hé je bent net Youri van Gelder met dat doorgesnoven hoofd van je.”

-Karlijn tegen Stella

“We moeten roeien met de poten die je hebt.”

-Jesse de Glint

“Ja dan val je echt met boter op je neus.”

-Jesse de Glint (hij bedoelde “dan val je door de mand”)

“Ben jij wel eens op Eindhoven Airport geweest?”

-Britt Egeter tegen Geeske, 

met wie ze samen op vakantie is geweest vanaf  Eindhoven Airport

“Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar het is wel zo.”

-Jan-Wouter Zwart

“Ik vind dat zo raar, kaarten in het openbaar. Het is gewoon zo … open.”

-Debora Albada



Nawoord
Wij van de RedakCie hopen dat je weer van deze editie van de Noam hebt genoten. Nu is het tijd 

om aan het 2e semester beginnen! We wensen jullie een heleboel productiviteit, uitstelgedrag, 

kennis, katers, plezier en natuurlijk dierenliefde toe.

Heb jij ook een quote, meme, mop of zelfgeschreven stukje dat je graag met ons wil delen of in de 

volgende Noam wil zien? Of heb je gewoon zin om ons een lief berichtje te sturen? Dat kan! We 

zijn te bereiken via redakcie@twistgroningen.nl, en je kunt natuurlijk altijd een van ons 

aanspreken.

Veel liefs, de RedakCie
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