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Eyjafjöll

De afgelopen maand waren
alle vliegvelden in Noord
west-Europa enkele dagen
gesloten ten gevolge van de
uitbarsting van de IJslandse
vulkaan Eyjafjöll. Daardoor
was ook de IJslandse taal
te horen en te lezen in het
nieuws. Het IJslands is een
oude taal die ooit ontstond
vanuit het Oudnoors, waar het nog steeds sterk op lijkt.
Taalpurisme is van grote invloed geweest op de ontwik
keling van het IJslands.
1. Wat is taalpurisme?
a. De opvatting dat een taal niet mag veranderen in
de tijd.
b. De opvatting dat gesproken taal en geschreven taal
dicht bij elkaar moeten liggen.
c. De opvatting dat taal niet gecombineerd moet worden
met andere vormen van communicatie zoals plaatjes of
muziek.
d. De opvatting dat woorden uit andere talen niet in de
taal moeten worden overgenomen.

Belgische talen

Eind april viel de Belgische regering over een nieuw
hoofdstuk in de beroemde Belgische taalstrijd tussen
het Nederlands en het Frans. Doordat het in de bericht
geving meestal draait om deze twee talen, zou je bijna
vergeten dat België nog een derde officiële taal kent.

3. Wat valt er NIET onder spreekstijl?
a. Een goede presentatie.
b. Het overbrengen van een mening.
c. Het stellen van veel vragen.
d. Het winnen van een debat.

Waarom eigenlijk?

Tegenwoordig is het voor veel computersystemen rede
lijk eenvoudig om een vraag van een computergebruiker
te beantwoorden. De bestaande antwoordsystemen her
kennen of het om een waar-, wat- of hoe-vraag gaat en
vinden aan de hand daarvan meestal het passende ant
woord in de database. Toch is het niet altijd zo gemakke
lijk. Bekijk de volgende vraag: ‘Waarom rijden de treinen
vandaag niet?’
4. Wat maakt het voor een computer moeilijk om
deze vraag te beantwoorden?
a. De vraag bevat te veel informatie.
b. De vraag bevat een ontkenning.
c. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
d. Het is niet duidelijk waarnaar gevraagd wordt.

Op school spreek je schooltaal

Een recent onderzoek naar
kindertaalontwikkeling stelt
dat kinderen op school een
ander soort taal nodig
hebben dan ze voordat ze
naar school gaan te horen
krijgen: ‘schooltaal’. School
taal kenmerkt zich door
betrekkelijk moeilijke woorden en zinsstructuren.

2. Welke andere taal is een officiële taal in België?
a. Duits.
b. Limburgs.
c. Luxemburgs.
d. Zeeuws.

5. Hoe kunnen kinderen beter voorbereid worden?
a. Door kinderen al vroeg naar een speciale taal
cursus te sturen.
b. Door ze naar de voorschool te sturen, waar ze extra
taalles krijgen.
c. Kinderen hoeven helemaal niets te doen; dit gaat
vanzelf.
d. Ouders moeten minder kinderachtig tegen hun
kinderen praten.

Alweer een taalprijs!

Verdwijnende woorden

Femke Halsema, de lijsttrekker van
GroenLinks, heeft vorige maand de
Thorbeckeprijs gewonnen. Deze prijs
wordt eens in de zoveel jaar uitge

Onlangs verscheen er een artikel in de krant dat stelde
dat de lidwoorden in het Nederlands langzaam maar
zeker verdwijnen. Mensen zeggen niet langer ‘Ik ga naar
het feest’, maar ‘Ik ga naar feest.’ Dit zou komen door

mensen die een andere taal als moedertaal spreken,
waarin geen lidwoorden gebruikt worden, zoals het
Chinees en het Turks. Moedertaalsprekers van het
Nederlands nemen dit nu over. In sommige talen, zoals
het Spaans en het Italiaans, kan nog een ander woord
uit de zin ‘Ik ga naar het feest’ weggelaten worden.
6. Welk woord kan weggelaten worden?
a. Feest.
b. Ga.
c. Ik.
d. Naar.

Stoere stem

Onderzoek heeft aangetoond dat
vrouwen een voorkeur hebben
voor mannelijke spraak. Mannen
met een mannelijke stem en man
nelijk taalgebruik zijn duidelijk aan
trekkelijker voor vrouwen.
7. Wat maakt mannelijke spraak zo aantrekkelijk?
a. Het is hard en luid.
b. Het is monotoon.
c. Het is melodieus.
d. Het klinkt zwaar en donker.

150 jaar Max Havelaar

In 2010 is het 150 jaar geleden dat de Max Havelaar
verscheen. Om precies te zijn werd de eerste druk
van dit beroemde boek op 15 mei 1860 gepresen
teerd. De schrijver, Eduard Douwes Dekker, schreef
het boek onder zijn bekende pseudoniem Multatuli.
8. Wat betekent deze naam?
a. Ik heb veel boeken geschreven.
b. Ik heb veel gezien en gewonnen.
c. Ik heb veel landen bereisd.
d. Ik heb veel leed gedragen.
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