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G-man

1. Waarom is de zachte g dan een logischer gevolg
dan de harde g?
c. De zachte g maak je op ongeveer dezelfde plek in
je mond.
Vroeger kende het Nederlands ook de g¬-klank die
nu nog in het Engels en Duits voorkomt, maar die is
ooit verdwenen. De g in ‘goal’ en ‘gut’ maak je met
de achterkant van je tong bij je harde gehemelte. De
articulatie van de zachte g komt daar heel dicht bij in
de buurt. De harde g maak je juist verder achter in je
mond, bijna in je keel. De zachte g kun je zowel met
als zonder stem uitspreken. Vroeger was dat onderscheid belangrijker. Je zag het zelfs terug in de
spelling: de ch sprak je uit zonder stem (dus zonder
je stembanden te laten trillen) en de g met stem.
http://bit.ly/zachte-g

Nederlandse Siri

2. Waarom werkte de software zo lang
niet voor het Nederlands?
a. Er zijn niet genoeg gebruikers die
Nederlands spreken.
Voor een bedrijf is het het interessantst om zich te
richten op de grootste groep mogelijke gebruikers.
Apple heeft zich daarom eerst gericht op grotere
talen, zoals het Engels, Spaans en Chinees. Google
Now, de spraakassistent van Google, kan al langer
Nederlands herkennen. Google heeft op verschillende plekken mensen dezelfde set zinnen laten
voorlezen. Zo leerde de spraakherkenner verschillende accenten te verstaan.
http://bit.ly/sirinederlands

Oehoe

3. Welk dier zegt ‘bak bakbvagiir’ in het Arabisch?
a. Een haan.
Spreek het maar eens hardop uit en maak de ‘i’
daarbij extra lang: zo klinkt een haan. In ieder geval

in de oren van een Arabier, want
Nederlanders horen juist ‘kukeleku’.
Naast dierengeluiden kent het
Nederlands ook nog andere onomatopeeën, zoals ‘knetteren’, ‘sissen’
en ‘plonzen’. Sommige dieren en
muziekinstrumenten zijn ook naar
hun geluid genoemd: ‘kievit’,
‘koekoek’, ‘bongo’ en ‘gong’.
http://bit.ly/dierengeluiden
http://bit.ly/onomatopee

Afschaffen

4. Hoe zou het woord kunnen worden afgeschaft?
b. Door het te vervangen door een goed alternatief.
De woorden en de regels van een taal kunnen niet van
bovenaf veranderd worden. Zolang mensen een woord
blijven gebruiken, blijft het ook bestaan. De enige
manier om een woord af te schaffen is dus ervoor
zorgen dat het door niemand meer wordt gebruikt. Als
je toch wilt verwijzen naar de niet-Nederlandse
afkomst van iemand, zul je een ander woord moeten
gebruiken. Sinds de jaren negentig hebben meer
mensen geprobeerd het woord ‘allochtoon’ uit het
Nederlands te krijgen, maar dat is tot nu toe niet
gelukt, omdat er geen goed alternatief is.
http://bit.ly/allochtoonadvies
http://bit.ly/nieuwsallochtoon

onderdeel van een cultuur. Kunsttalen worden bedacht
door een of enkele mensen om logisch te kunnen redeneren (zoals in programmeertalen), om makkelijker internationaal te kunnen communiceren (zoals in het Esperanto)
of gewoon omdat het leuk is (zoals in het Dothraki of
Klingon). Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een natuurlijke taal die vanzelf is ontstaan op plaatsen en in situaties
waar veel doven samenkwamen.
http://bit.ly/kunsttaal

Fries

7. Wat is het verschil tussen de Friese en Nederlandse
voorbeelden?
c. In de Friese zinnen staat geen onderwerp.
Als het onderwerp van de zin in de tweede persoon
enkelvoud is, kun je dit in het Fries weglaten. Dus in plaats
van ‘Kom je morgen?’ zeg je ‘Kom morgen?’ Dit verschijnsel komt in meer talen voor, bijvoorbeeld in Romaanse
talen als het Italiaans en Spaans. In deze talen geeft de
uitgang van het werkwoord aan welke persoon en getal
het onderwerp van de zin heeft.
http://taalweb.frl/
http://bit.ly/talenverschillen

Ten dode opgeschreven
8. Welke taal is wel echt dood?
a. Het Egyptisch.

http://bit.ly/ehmmm

In het huidige Egypte is het Arabisch
de officiële taal. Egyptisch is de taal
die tussen 2700 voor Christus en 1000
na Christus in het oude Egypte werd
gesproken. Het belangrijkste schriftsysteem van het Egyptisch bestond
uit hiërogliefen. Hoewel het Oudgrieks
in de vierde eeuw na Christus is
uitgestorven, wordt in Griekenland
nog altijd Grieks gesproken. Het
Perzisch is een officiële taal in Iran, Afghanistan en
Tadzjikistan, en het Welsh is een Keltische taal die nog
altijd in Wales wordt gesproken.

Kunsttaal

http://bit.ly/egyptisch
http://bit.ly/talenstudies

Ehm …

5. Waarom zou ‘eh’ vervangen worden door ‘ehm’?
a. Dit is een willekeurige taalverandering.
Niemand begrijpt precies de oorzaak van deze taalverandering. Vroeger dachten ze dat de duur van de
aarzeling bepaalde of iemand ‘eh’ of ‘ehm’ zei. Volgens
de taalkundigen zijn we getuige van een taalverandering die, zoals meestal, wordt geleid door jongeren en
vrouwen. Maar hoe en waarom taal verandert, is nog
moeilijker te voorspellen dan het weer.

6. Wat is GEEN voorbeeld van een kunsttaal?
d. NGT (de Nederlandse Gebarentaal).
Een kunsttaal is een taal die niet vanzelf is ontstaan als
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