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Sint zat te denken …

Het is deze maand Sinterklaas en
dus hebben veel mensen weer
zitten ploeteren op mooie, korte
of grappige gedichten. De meeste
gedichten volgen een bepaald
rijmschema. Een van de meest
voorkomende soorten rijm is
gekruist rijm, zoals in ons volkslied.

1. Hoe wordt gekruist rijm schematisch weergegeven?
a. aabb.
b. abab.
c. abba.
d. baab.

Aanvallen of opgegeten worden

Vorige maand leidde een Engelse uitspraak van de
Franse minister van Buitenlandse Zaken, Kouchner, tot
grote verwarring bij zijn Israëlische collega. Hij wilde
zeggen dat Israël Iran zou ‘aanvallen’ als Iran in bezit
komt van een atoombom, maar zijn uitspraak werd
geïnterpreteerd als zou Israël Iran willen ‘opeten’.
2. Hoe kwam dat?
a. Israëliërs zijn slecht in Engels.
b. Fransen hebben moeite met de /h/-klank.
c. Het Engelse woord voor aanvallen betekent in het
Hebreeuws ‘eten’.
d. Kouchner spreekt zeer slecht Engels.

Met een d of een t

In december vindt voor de negentiende
keer het Groot Dictee der Nederlandse
Taal plaats. Ieder jaar weer een mooi
moment om je kennis van onze taal te
testen. Het draait echter hoofdzakelijk
om spelling. Vorig jaar was het dictee
geschreven door Jan Wolkers en bevat
te de tekst een aantal lastige termen,
waaronder de volgende, die door veel
mensen verkeerd gespeld werd.

3. Wat is de correcte spelling?
a. op en neer.
b. op-en-neer.
c. op- enneer.
d. openneer.

7. Wat wordt er bedoeld met prosodie?
a. De toonhoogte waarop je spreekt.
b. Het ritme of de melodie die je in de zin aanbrengt.
c. Het regionale accent dat je gebruikt.
d. Hoe hard je praat.

Hoe staat het met jouw idioom?

Slowakije

4. Wat is idioom?
a. Accent.
b. Beeldspraak.
c. Spreekwoorden en uitdrukkingen.
d. Woordvolgorde.

8. Wat voor besluit?
a. Alle Slowaken moeten ook Tsjechisch kunnen
spreken.
b. Het Slowaaks zal een andere woordvolgorde krijgen.
c. Men mag niet meer schelden in openbare ruimtes.
d. Wanneer je slecht Slowaaks spreekt, word je beboet.

Jaarlijks komen tienduizenden migranten naar Neder
land, die onze taal moeten leren spreken. En wat dan het
lastigst is, is het leren van idioom in een vreemde taal.

Faja, lau en nakken

Het ministerie van Cultuur van Slowakije heeft kort
geleden een belangrijk besluit genomen met betrekking
tot de taalregels.

Straattaal zoals dat in de grote Nederlandse steden
wordt gesproken is een mix van verschillende talen.
Zo kom je de woorden faja, lau en nakken weleens
tegen.
5. Uit welke taal komen deze woorden?
a. Amerikaans-Engels.
b. Bargoens.
c. Marokkaans-Arabisch.
d. Sranan (Suriname).

Googelen met je stem

De zoekmachine Google heeft
sinds kort een nieuwe applicatie
voor de iPhone op de markt ge
bracht waarmee je door middel
van spraakherkenning kunt zoe
ken op het Internet. Vooralsnog
kan dat alleen in het Engels.

6. Kan iedereen die Engels spreekt hier zomaar gebruik
van maken?
a. Ja, iedereen die een woordje Engels spreekt.
b. Ja, als je niet te veel woorden gebruikt.
c. Nee, alleen als je Amerikaans-Engels spreekt.
d. Nee, alleen moedertaalsprekers van het Engels.

Duidelijk hoorbaar

Recent promotieonderzoek heeft aangetoond dat men
sen elkaar beter begrijpen wanneer ze elkaar tijdens een
gesprek goed kunnen horen en zien. Niet alleen bepaal
de vormen van lichaamstaal kunnen een grote rol spelen
bij het vergemakkelijken van communicatie, maar ook
de manier waarop je je stem gebruikt: de prosodie.

De Taalstudio wint
LOT Populariseringsprijs 2008!

Op 14 november jongstleden is de LOT Populariserings
prijs toegekend aan De Taalstudio voor het maken van
de Talenquiz. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het
beste populair-wetenschappelijke werk op het gebied
van de taalkunde.
Het juryrapport noemt de Talenquiz ‘een bruisende,
zeer afwisselende quiz van constante kwaliteit, met veel
oog voor de actualiteit’.
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