taal / talen / taalwetenschap
presidentschap, voordat hij wist dat hij ziek was, zo
blijkt uit recent onderzoek.
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Maart roert zijn staart

In maart kan het soms erg
onstuimig weer zijn. Dat was
ook dit jaar het geval: de laatste
dag was er zelfs een heuse
voorjaarsstorm. ‘Onstuimig’ is
een bijzonder woord. Niet
zozeer qua betekenis, maar wel qua vorm.
1. Welk woord is qua vorm vergelijkbaar met
‘onstuimig’?
a. Onlogisch.
b. Onnozel.
c. Onrustig.
d. Onverdraaglijk.

Worcestershire

Een Vlaamse krant heeft in een filmpje uitgelegd hoe
je het Engelse woord ‘worcestershiresaus’ uitspreekt: als ‘WOEstursjur-saus’. De Engelse spelling
staat bekend als zeer onregelmatig. Uit de spelling
kun je vaak niet opmaken hoe een woord moet
worden uitgesproken.
2. Welke taal heeft juist een zeer regelmatige
spelling?
a. Duits.
b. Frans.
c. Italiaans.
d. Nederlands.

Alzheimer

In de Oscarwinnende film Still
Alice krijgt een hoogleraar
Taalkunde de ziekte van Alzheimer. Het eerst merkt
zij dat aan de achteruitgang van haar spreektaal. De
Amerikaanse president Ronald Reagan had ook
alzheimer. Zijn taalgebruik veranderde al tijdens zijn

3. Wat is GEEN effect van alzheimer op taalgebruik?
a. Afname van de woordenschat.
b. Afname van het aantal concrete zelfstandige
naamwoorden.
c. Toename van het aantal bijvoeglijke naamwoorden.
d. Toename van het gebruik van stopwoordjes.

Textmining

Een Nijmeegse taaltechnoloog gaat onderzoek doen
naar textmining in de wetenschap. Door de computer
te laten zoeken naar patronen in teksten, kan hij
verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden
en zo nieuwe ontdekkingen doen. De computer kan
veel meer informatie tegelijk analyseren dan een
mens zou kunnen.
4.
a.
b.
c.
d.

Waar kom je textmining tegen in je dagelijks leven?
De autocorrect in je telefoon.
De spamfilter in je mailaccount.
De verschillende linkjes in een pagina op Wikipedia.
De voorgestelde vertaling op een Franse website.

Kenteken

De oude kentekenreeks voor personenauto’s was
opgebruikt, dus eind maart
werd een nieuw model in
gebruik genomen: XX999-X. Voor de letters in het
kenteken worden alleen
medeklinkers gebruikt.
5. Waarom staan er geen klinkers op een nummer
bord?
a. Dat leidt te makkelijk tot vieze woorden.
b. Dat leidt tot te veel mogelijke kentekens.
c. Die worden alleen gebruikt voor diplomaten.
d. Die worden vaak verward met cijfers.

6. Wat is een andere benaming voor ‘Standaard
nederlands’?
a. Algemeen Nederlands.
b. Formeel Nederlands.
c. Gewoon Nederlands.
d. Universeel Nederlands.

Waanzin

Van 7 tot 15 maart vond in Nederland en Vlaanderen
de Boekenweek plaats, met als thema ‘Waanzin’. In die
week kreeg je bij aankoop van een boek het Boekenweekgeschenk cadeau, dat elk jaar door een andere
schrijver wordt geschreven.
7.
a.
b.
c.
d.

Wie schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk?
Abdelkader Benali.
Dimitri Verhulst.
Griet Op de Beeck.
Ronald Giphart.

Kenny B

De Surinaams-Nederlandse zanger
Kenny B scoort momenteel een enorme
hit met zijn zomerse nummer ‘Parijs’. Tot
voor kort zong hij vooral in het Sranantongo, een creooltaal uit Suriname. Net
als de meeste creooltalen heeft het Sranantongo een
kleine woordenschat en worden werkwoorden
nauwelijks vervoegd.
8. Wat is een creooltaal?
a. Een geheimtaal uit de tijd van de slavernij.
b. Een kunsttaal, bedacht en opgelegd door de
kolonisten.
c. Een mengtaal, ontstaan uit noodzaak om met elkaar
te kunnen communiceren.
d. Een taal zonder moedertaalsprekers die alleen als
straattaal dient.

WhatsApp

Nijmeegse onderzoekers roepen jongeren op hun
WhatsApp-berichten met hen te delen. Zo kunnen ze
onderzoeken hoe WhatsApp-taal verschilt van het
Standaardnederlands en van sms’jes en tweets.

Partners

Mede mogelijk dankzij

