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Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de
volgende aflevering? Mail ons: redactie@onzetaal.nl.
Het Italiaans doet de harten sneller slaan
Nee, Nederlands is niet de verleidelijkste taal ter wereld. Volgens een recent
onderzoekje, waarbij de hartslag werd gemeten van mensen die flirterige teksten
in allerlei talen te horen kregen, bungelt onze taal zelfs onderaan de ranglijst.
> Lees verder
Ruwe taal in de politiek
Het lijkt wel alsof de taal in de politiek steeds meer verruwt. Premier Rutte zorgde
een tijdje geleden voor ophef door te zeggen dat voetbalsupporters ‘gewoon hun
bek moesten houden’. Uiten politici zich echt steeds respectlozer?
> Lees verder

Italiaans doet de harten sneller slaan
Nee, het Nederlands is niet de verleidelijkste taal ter wereld. Volgens een recent
onderzoekje van het online taalleerplatform Preply bungelt het Nederlands zelfs
onderaan de ranglijst.
De onderzoekers vroegen deelnemers te luisteren naar
flirterige tekstjes in verschillende talen. De toename van
hun hartslag bepaalde de uitslag. Bij het Nederlands
ging de
d hartslag met 12% omhoog, maar het Italiaans
e maar liefst 23%. Bekijk de cijfers (pdf-bestand).
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bijvoorbeeld, klinkt niet echt verleidelijk.
Moet je dan maar meteen Italiaans gaan leren? Nee, je kunt ook oefenen om je
stem verleidelijk te laten klinken – het maakt daarbij niet uit welke taal je spreekt.
Kijk naar de drie tips in het laatste stukje van dit artikel.
Vragen
Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
1 Volgens Aleksandra Stevanovic ligt het aan de taal zelf dat de hartslag van de
deelnemers aan het onderzoek het sterkst steeg bij het luisteren naar Italiaans.
Maar in dit artikel lees je dat het misschien niet (alleen) aan de taal ligt.
Waarmee kan de aantrekkelijkheid van een taal, en dus een hogere of lagere
hartslag, ook samenhangen?
Beantwoord vraag 2 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
2 Lees de drie tips voor een verleidelijke stem. Wat vind je van deze tips?

> Antwoorden
> Terug naar de voorpagina

Ruwe taal in de politiek
Het lijkt wel alsof de taal in de politiek steeds meer verruwt. Premier Mark Rutte,
normaal gesproken een keurige man, zorgde een tijdje geleden voor ophef door te
zeggen dat voetbalsupporters ‘gewoon hun bek moesten houden’.
Emma Turkenburg is bezig met een onderzoek over dit soort
taaltrucjes in de politiek. Is het nu echt zo dat politici zich
steeds respectlozer uiten? Of dénken we dat alleen maar,
omdat
d we via de sociale media vooral dat soort quotejes
e zien komen? En hoe reageren kijkers en luisteraars op
voorbij
c uitspraken? In dit filmpje vertelt ze erover.
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werdrruwe taal al in de jaren 1930 – bijna een eeuw geleden
dus –2in het parlement geïntroduceerd. Dat kwam doordat
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en fascisten daar toen hun opwachting maakten. Alleen werd veel van
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taal gewoon weggelaten uit de verslagen van de Tweede Kamer. Daardoor
kregen de mensen er niet veel van te horen en ‘bestond’ die ruwe taal dus ook niet.

In deze tijd van sociale media is het niet langer mogelijk om uitspraken zo te
‘censureren’ – de pikante dingen komen we toch wel te weten. Het is dus niet eens
zo duidelijk of politici tegenwoordig echt vaker ruwe taal gebruiken. Het is ook
mogelijk dat we er nu vooral meer van horen.

Vragen
Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
1 In het filmpje vertelt Emma Turkenburg over haar onderzoek naar extreme
uitspraken in de politiek. Als voorbeeld noemt ze het moment waarop Wilders
tijdens een debat tegen Rutte zegt: “Doe eens normaal, man”, waarop Rutte
reageert met: “Doe zelf normaal.” Wat vind jij: maken dit soort uitspraken de
politiek minder geloofwaardig of juist interessanter? Licht je antwoord toe.
Beantwoord vraag 2 samen met een klasgenoot. Bespreek jullie antwoord daarna
in de klas.
2 Lees het artikel vluchtig door. Bespreek met elkaar of jullie het eens zijn met de
onderstaande stellingen.
a. Het is goed dat alles wat politici zeggen tegenwoordig letterlijk
gepubliceerd wordt, ook als ze er per ongeluk iets uit flappen, zoals
“ze moeten hun bek houden”.
b. Als politici ruwe taal gebruiken, dan is dat alleen maar een teken dat zij
ook maar ‘gewone mensen’ zijn, al zijn ze de leiders van een land.
c. Het kan gevaarlijk zijn om als politicus ruwe taal te gebruiken waarmee je
hele bevolkingsgroepen aanduidt, dus daarmee moeten politici uitkijken.
> Antwoorden
> Terug naar de voorpagina

Antwoorden eerste onderwerp
1

Eigen antwoord, bijvoorbeeld:
“De aantrekkelijkheid van een bepaalde taal kan te maken hebben met culturele
stereotypen, dus met het beeld dat mensen hebben van een bepaald volk of land.”
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Eigen antwoord.

Antwoorden tweede onderwerp
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Eigen antwoord.
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Eigen antwoord.

