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ANTWOORDENBLAD Jaargang 3 / Nummer 4

Sint zat te denken …

1. Hoe wordt gekruist rijm schematisch weergegeven?
b. abab.
Een rijmschema geeft schematisch de eindrijmen van een
gedicht weer. De eerste rijmklank noemt men a, de tweede
b, enzovoort. Bij het rijmschema abab rijmen de versregels
om en om, zoals in:
De pantippel werd geboren
Op een mooie dag in mei,
Met een arendsneus van voren
En een ezelsoor opzij.
(C. Buddingh’: ‘Ballade van de pantippel’)
http://www.poezie-in-beweging.nl/index.htm

Aanvallen of opgegeten worden
2. Hoe kwam dat?
b. Fransen hebben moeite met de /h/-klank.

De Franse minister kwam in problemen door de moeite
die Fransen hebben om een /h/ uit te spreken. Hij wilde het
woord hit (‘aanvallen’) gebruiken, maar sprak dat op zijn
Frans uit, zonder ‘h’ en met een ‘ie’-klank. De journalist
had daardoor eat (‘opeten’) verstaan.
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/articleview/)/
components/actueel/rtlnieuws/2008/10_oktober/05/buitenland/1005_1615_verwarring_door_uitspraak.xml

Met een d of een t

3. Wat is de correcte spelling?

a. op en neer.

De officiële spelling in het gehele Nederlandse taalgebied,
bestaande uit Nederland, Vlaanderen en Suriname, is vast
gelegd in het Groene Boekje. Sinds 2006 bestaat er naast
deze ‘groene spelling’ ook een alternatieve spelling. Deze
spelling is ontworpen uit onvrede over sommige onder
delen van de officiële spelling en wordt gesteund door het
Platform de Witte Spelling. De deelnemers, vooral veel
organisaties uit Nederland, zijn in de loop van 2006 de witte
spelling, of een eigen versie daarvan, gaan gebruiken.

4. Wat is idioom?
c. Spreekwoorden en uitdrukkingen.

Onlangs kwam het Perzisch-Nederlands idioomwoordenboek uit, bedoeld voor mensen uit Afghanistan en Iran. Ook
Nederlanders hebben moeite met het gebruik van idioom in
een vreemde taal, zoals blijkt uit de fouten die ze maken
door uitdrukkingen direct te vertalen naar het Engels. Zo zal
een Engelsman je raar aankijken wanneer je zegt: ‘I do not
want to fall with the door in house.’
http://www.spreekwoord.nl/
http://www.onzetaal.nl/advies/spreekwoorden.php
M.H. Rijkens: ‘I always get my sin’

Faja, lau en nakken

5. Uit welke taal komen deze woorden?
d. Sranan (Suriname).
Faja betekent ‘erg’ of ‘vies’; lau is net zoiets als ‘te gek’ of
‘tof’; nakken kan ‘verlinken, verraden’ betekenen. Maar er
zijn voor deze woorden ook andere betekenissen in omloop.
Kijk maar eens in het straattaalwoordenboek op internet.

inhoud van een tekst vaak niet genoeg.
Er kunnen bijvoorbeeld onduidelijkheden
ontstaan over de bedoeling van een zin;
denk maar aan msn of sms. Wanneer je
iemand hoort praten wordt er een extra informatielaag
toegevoegd, de zogeheten prosodie: het ritme, de intensiteit
en de melodie van de stem. Bij het voorlezen van een tekst
gebruik je heel bewust je stem. Bij belangrijke punten in een
tekst zul je of wat langzamer praten of een stilte laten vallen.
Wanneer je met iemand praat, doe je dit vaak onbewust.
http://www.kennislink.nl/web/show?id=212699
http://www.pressit.nu/index.php?n=1946

Slowakije

8. Wat voor besluit?
d. Wanneer je slecht Slowaaks spreekt,
word je beboet.
Het ministerie vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn
met het gebruik van Engelse leenwoorden en schending
van taalregels in het Slowaaks. Op slecht taalgebruik komen
boetes tot 5000 euro te staan. Tenminste, als het wetsvoorstel het redt.
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/11/art000001C94991BD41082E.html

http://www.kennislink.nl/web/show?id=216322
http://www.kennislink.nl/web/show?id=173589
http://www.straatwoordenboek.nl/

Googelen met je stem

6. Kan iedereen die Engels spreekt hier zomaar gebruik van
maken?
c. Nee, alleen als je Amerikaans-Engels spreekt.
Helaas bestaat de spraakherkenner vooralsnog alleen in het
Engels en Nederlandse woorden zal hij niet verstaan. Zelfs
Engels met een Nederlands accent zal waarschijnlijk voor
problemen zorgen. De Google-applicatie heeft een voorkeur
voor Engels met een Amerikaans accent, dus wanneer je de
meeste zoekresultaten wilt behalen, doe je er goed aan om
je een Amerikaans-Engels accent aan te meten.

Partners

Mede mogelijk dankzij

http://www.kennislink.nl/web/show?id=216452

Duidelijk hoorbaar

7. Wat wordt er bedoeld met prosodie?
b. Het ritme of de melodie die je in de zin aanbrengt.
Als mensen elkaar goed willen begrijpen, is alleen de
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