taal / talen / taalwetenschap

Officieel is een ‘allochtoon’ iemand die in Nederland
woont en ten minste één ouder heeft die in het buitenland is geboren. In de praktijk denken veel mensen bij
‘allochtoon’ echter aan een slecht geïntegreerde moslim
geboren in een Noord-Afrikaans of Arabisch land.
Daarmee is het dus een stigmatiserende en generaliserende term geworden. De Morgen
stelt voor om voortaan specifiekere
termen te gebruiken, zoals ‘Marokkanen’, ‘moslims’ of ‘Iraniërs’. De PvdA
stelde in 2009 voor het woord
‘allochtoon’ te vervangen door
‘nieuwe Nederlander’.

Als je je moedertaal leert, leer je meer dan een set
grammaticaregels en een lijst woorden. Dankzij taal kun
je ook denken aan abstracte begrippen als de toekomst en
vermenigvuldigen. En dat vermogen komt goed van pas
bij je algemene ontwikkeling en schoolvakken zoals
wiskunde en maatschappijleer. Zonder de brede basis van
een goed aangeleerde moedertaal krijg je problemen met
deze vakken. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat
migrantenkinderen die hun moedertaal goed beheersen
een voorsprong hebben op school.

http://bit.ly/S8WTDS

Project X

7. Welk woord is goed gespeld in beide varianten van het
Engels?
d. Theory.

http://bit.ly/Rqn9Wt
http://bit.ly/Pt9EEW

De hele zin betekent ‘Zij heeft niet gevraagd om deze
drukte.’ Zoals je ziet, wijkt de vorming van het voltooid
deelwoord in het Gronings af van het Nederlands. Het
werkwoord wordt wel vervoegd, maar krijgt geen ‘ge- ’ in
het voltooid deelwoord. De woorden en woordvolgorde
zijn in deze Groningse zin hetzelfde, al worden de
woorden wel met een accent uitgesproken.

Het Engels dat in de Verenigde
Staten wordt gesproken, heeft zich
zelfstandig ontwikkeld naast het
Brits-Engels. Een Amerikaanse
predikant publiceerde in de negentiende eeuw een Engels woordenboek waarin hij de
complexe Brits-Engelse spelling vereenvoudigde.
Sindsdien schrijven de Amerikanen onder andere ‘center’,
‘color’ en ‘defense’. Over het algemeen kun je zeggen dat
de langste spellingsvariant de Brits-Engelse spelling is.

Gangnam Style

http://bit.ly/TlOuO1
http://bit.ly/WHHKZN

http://bit.ly/duTmj7

Woordenschat

8. Wat is de officiële aanspreekvorm van de koningin?
d. Majesteit.

ANT WOORDENBLAD Jaargang 7 / Nummer 2

Dronkenmanspraat

1. Wat verwachtten de onderzoekers te vinden?
b. Als je dronken bent, lieg je slechter.
De onderzoekers denken dat je slechter kunt liegen als je
gedronken hebt, omdat het moeilijker is om de waarheid
te onderdrukken. De andere gevolgen van alcohol zijn
eerder ondervonden door Pieter Embrechts, presentator
van het Vlaamse tv-programma Man over woord. Hij liet
zijn hersenactiviteit meten na alcoholconsumptie. Hieruit
bleek dat de taal- en spraakcentra in de linkerhersenhelft
minder actief werden en dat de rechterhersenhelft deze
afname in activiteit compenseerde. Dit verklaart de
problemen van een dronkaard met articuleren en
zinsvorming, en de toename van humor in dronkenmanspraat.

2. Hoe ziet het Hangul-schrift eruit?
b.

4. Wat valt op als je deze zin vergelijkt met het
Standaardnederlands?
c. Andere woordvorming.

Het Hangul is een fonetisch
schrift. Dat betekent dat de
uitspraak van het woord af te
lezen is aan de schrijfwijze. Net
als in het Nederlands. Meer dan
50% van de Koreaanse woordenschat is ontleend aan het
Chinees, maar Chinezen gebruiken een ander schriftsysteem: het beeldschrift. Daarin
staat elk karakter voor een begrip.
In antwoord a zie je het Armeense schrift, in c het
Hebreeuws en in d het Thaise schrift.

5. Welke woordsoorten komen het meest voor?
c. Voorzetsels, lidwoorden en persoonlijke voornaamwoorden.

http://bit.ly/SNAJlp
http://bit.ly/SHHc5q

http://bit.ly/RqnPew

Taboe

3. Welk woord heeft de redactie verbannen?
a. Allochtoon.

Het is niet eenvoudig om een lijst op te stellen van de
meestgebruikte woorden. Kijk je alleen naar geschreven
taal of ook naar gesproken taal? En tellen woorden als
‘wordt’ en ‘worden’ als één woord of als twee verschillende woorden? De top tien van meestvoorkomende
woorden ziet er zo uit: ‘de’, ‘van’, ‘en’, ‘een’, ‘het’, ‘zijn’,
‘in’, ‘te’, ‘ik’ en ‘hebben’. Het eerste zelfstandig naamwoord staat pas op plek 83: ‘mens’.

Thuistaal

6. Geven taalwetenschappers deze politici gelijk?
d. Nee, liever een andere taal goed geleerd dan het
Nederlands slecht geleerd.

http://bit.ly/PYvYqM

Grey of gray?

Koningshuis

De leden van het Koninklijk Huis hebben verschillende
aanspreektitels. De koningin spreek je aan met ‘Majesteit’
of benoem je met ‘Hare Majesteit’. Als je haar een brief
stuurt, zet je ‘Hare Majesteit de Koningin’ op de envelop.
Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hoor je aan te
spreken met ‘Koninklijke Hoogheid’. Prins Willem-Alexander
zal later ‘Zijne Majesteit’ worden.

http://bit.ly/SIp2lX
http://bit.ly/QMnIdI
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