taal / talen / taalwetenschap

Mis(s) België

Half december raakte de nieuwe Miss België vrijwel onmiddellijk na haar verkiezing in opspraak in verband met haar
talenkennis.
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Woord van het jaar

Van Dale heeft in 2007 in totaal ongeveer 3650 nieuwe
woorden geteld. Voor de wedstrijd ‘Woord van het jaar’
konden mensen hun stem uitbrengen op hun favoriete
(nieuwe) woord van 2007. Er kon gekozen worden uit
tien woorden.
1. Welk woord was de winnaar van de verkiezing?
a. Bokitoproof.
b. Comadrinken.
c. Klimaatneutraal.
d. VOC-mentaliteit.

Taalevolutie

In december 2007 verscheen het boekje ‘De toekomst
van het Nederlands’, samengesteld door het Genootschap
Onze Taal. Dit boekje bevat een groot aantal voorspellingen over hoe het Nederlands er in 2082 uit zal zien.
2. Wat voorspelt men onder andere voor het Nederlands
in 2082?
a. Een toename van smileys in gewone teksten.
b. Het Nederlands zal niet meer bestaan.
c. Meer mensen spreken straattaal.
d. Sms-taal zal de gewone spelling vervangen.

Familie

Op 21 december 2007 traden negen nieuwe landen toe
tot het zogenaamde Schengenverdrag. Dit verdrag regelt
dat er geen controles zijn aan de Europese binnengrenzen.
Ondanks het bestaan van nationale grenzen tussen de
landen, zijn de talen van deze verschillende landen vaak
al sterk met elkaar verbonden. Er bestaan in Europa
namelijk drie grote taalfamilies: de Germaanse talen,
de Romaanse talen en de Slavische talen.
3. Welke talen behoren tot dezelfde taalfamilie?
a. Nederlands, Engels en Frans.
b. Pools, Russisch en Bulgaars.
c. Kroatisch, Hongaars en Tsjechisch.
d. Spaans, Portugees en Baskisch.

4. Waarom was dat?
a. Ze spreekt geen Duits.
b. Ze spreekt geen Engels.
c. Ze spreekt geen Frans.
d. Ze spreekt geen Nederlands.

Slaap kindje slaap

Om huilende baby’s te kalmeren maken ouders al
eeuwenlang gebruik van
slaapliedjes. Uit een recent
Brits onderzoek is nu gebleken
dat het zingen van slaapliedjes
niet alleen kalmerend werkt,
maar ook de taalontwikkeling
bij baby’s kan stimuleren.

5. Wat is hiervan de oorzaak?
a. De eerste ontwikkeling van taal vindt vooral tijdens het
slapen plaats.
b. Met de liedjes raken baby’s gewend aan klanken en
woorden.
c. Slaapliedjes bevatten simpele onderwerpen en eenvoudig woordgebruik.
d. Slaapliedjes bevatten veel typische babyklanken die ze
al kennen.

Schelden in gebarentaal
Twee onlangs afgestudeerde docenten Nederlandse
Gebarentaal besloten
na hun studie een
cursus ‘schelden in
gebarentaal’ op te
zetten. Hieraan is volgens hen veel behoefte.

6. Waarom vinden zij dat?
a. Doven moeten leren schelden om te voorkomen dat
ze meteen geweld gebruiken.
b. Er bestaan geen scheldgebaren en doven willen wel
kunnen schelden.
c. Er bestaan momenteel te veel verschillende gebaren
en niemand begrijpt elkaar.
d. Ouders en docenten van dove kinderen willen de gesprekken kunnen volgen.

Met je ogen en oren

De Nationale Wetenschapsquiz, die op 24 december door
de VPRO op tv werd uitgezonden, bevatte een vraag over
het ‘McGurk-effect’. Dit effect
laat zien dat onze oren en
ogen samenwerken om taal te
kunnen verstaan. In Engeland
heeft men onderzoek gedaan naar het effect van een gezichtsbedekkende sluier op de verstaanbaarheid van een
persoon. Het onderzoek werd zowel bij mannen als bij
vrouwen gedaan.
7. Wat was het resultaat van dat onderzoek?
a. Een sluier heeft geen effect op de verstaanbaarheid.
b. Mannen zijn minder goed te verstaan.
c. Vrouwen zijn minder goed te verstaan.
d. Zowel mannen als vrouwen zijn minder goed te verstaan.

Fries

Het Fries is een ofﬁciële taal in Nederland en deelt heel
veel (grammaticale) kenmerken met het Nederlands.
In sommige gevallen wijkt het Fries echter zeer af.
Vergelijk onderstaande voorbeelden met elkaar:
Fries

Nederlands

Komst moarn?

Kom je morgen?

Komst moarn.

Je komt morgen.

8. Wat is het verschil tussen de Friese en Nederlandse
voorbeelden?
a. In de Friese zinnen staat geen lijdend voorwerp.
b. In de Friese zinnen staat geen bepaling van tijd.
c. In de Friese zinnen staat geen onderwerp.
d. In de Friese zinnen staat geen werkwoord.

Partners

Mede mogelijk dankzij

