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Vaagtaalprijs

Ook dit jaar is weer een ‘vaagtaalverkiezing’ gehouden
en brachten honderden mensen hun stem uit op de
vaagste taal van het afgelopen jaar.
1. Welke uitdrukking is de winnaar?
a. ‘Een stukje’.
b. ‘Je ding doen’.
c. ‘Oké’.
d. ‘Zeg maar’.

Een dag om te stotteren

Op 22 oktober was het Wereldstotterdag. Op deze dag
wordt aandacht gevraagd voor spraakgebreken. Stotteren
is daarvan een van de meest voorkomende. Stotteren is
niet-vloeiend spreken; een verzameling van hoorbare,
soms zichtbare, maar vaak verborgen symptomen, die
per situatie kunnen verschillen.

3. Welk van de onderstaande woorden heeft in Nederland
dezelfde betekenis als in België?
a. Gerief.
b. Ginds.
c. Patat.
d. Poep.

Darwin en taal

In dit Darwinjaar wordt natuurlijk veel gepraat over zijn
evolutieleer en in zekere zin kun je de ontwikkeling van
verschillende talen ook vergelijken met de evolutietheorie.
4. Op welke manier?
a. De beste woorden
worden bewust gekozen
en blijven over.
b. De taal van de sterkste
mensen wordt het meest
gesproken.
c. Sommige talen splitsen
zich af in meerdere talen
en andere talen ver
dwijnen.
d. Zoals de mens afstamt
van de aap, ontstond taal
ook bij dieren.

Woordexplosie

Een Britse peuter van twee jaar oud is hoogbegaafd en
heeft nu al een woordenschat van 2000 woorden. Dat is
veel meer dan andere kinderen van die leeftijd.

2. Wat vormt GEEN oorzaak van stotteren?
a. Een gebrek aan coördinatie.
b. Een gebrek aan concentratie.
c. Een teveel aan stress.
d. Een gebrek aan motorische vaardigheden.

Week van de Taal

De Belgische omroep VRT organiseerde eind vorige
maand voor de tweede keer de ‘Week van de Taal’.
Een aantal televisieprogramma’s besteedde aandacht
aan de rijkdom van de Nederlandse taal. Deze rijkdom
blijkt onder andere uit de verschillende betekenissen
die één en hetzelfde woord kan hebben in België en
Nederland.

5. Wat is een normale woordenschat van kinderen van
twee jaar?
a. 10 woorden.
b. 200 woorden.
c. 500 woorden.
d. 1000 woorden.

Taalanalyse

Onlangs is aan de hand van een analyse van het taal
gebruik in zijn brieven ontdekt dat ontdekkingsreiziger
Christoffel Columbus niet uit Italië, Portugal of Grieken
land kwam, maar dat hij het Catalaans als moedertaal
sprak. Het analyseren van spraak wordt tegenwoordig
regelmatig gebruikt om iemands herkomst te onder
zoeken, bijvoorbeeld bij asielzoekers.
6. Kun je aan iemand die zonder accent spreekt, horen
waar hij vandaan komt?
a. Ja, dat kun je ook aan woorden of zinsbouw merken.
b. Ja, met technische middelen is dat toch te horen.

c. Nee, een accent bevat de enige aanwijzing voor de
regionale herkomst.
d. Nee, wanneer je geen accent hebt, kun je overal
vandaan komen.

Een handige computer

De afgelopen jaren hebben promovendi van de Tech
nische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar ge
barentaal. Ze hebben op basis hiervan een computer
ontwikkeld die gebarentaal kan herkennen. De computer
kan dove en slechthorende kinderen helpen om gebaren
taal te leren door te beoordelen of kinderen het juiste
gebaar bij een afbeelding maken.
7. Wat kan hierbij voor
problemen zorgen?
a. De computer kan gebaren
met en zonder betekenis
moeilijk van elkaar onder
scheiden.
b. De computer kan de ge
zichtsuitdrukking van het kind
niet zien.
c. De computer mist subtiele
verschillen tussen gebaren.
d. Voor sommige gebaren is meer ruimte nodig dan de
computer kan waarnemen.

Nederlands in de VS

Vierhonderd jaar geleden zetten Nederlanders voet aan
wal aan de oostkust van Amerika. Tot vrij lang daarna
werd er ook nog Nederlands gesproken in de Verenigde
Staten.
8. Tot wanneer was dat?
a. Tot in de 18e eeuw.
b. Tot in de 19e eeuw.
c. Tot in de 20e eeuw.
d. Nog steeds.
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