
 

 

 Collegereeks oktober  2022 

 

OUD GELEERD JONG GEDAAN 

 

 

THEMA: ‘De wonderenwereld van taal - taalwetenschap’ 
 

 

Tijd: Donderdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u. 
Locatie: De Drie Ranken. Eglantierlaan 202 in De Maten in Apeldoorn 
Student/docent: Emma van Kampen 

 

 

Bent u nieuwsgierig naar hoe taal ‘werkt’? Wilt u graag weten hoe taal en cultuur invloed hebben op hoe mensen de 
wereld zien en hoe baby’s leren praten? Bent u benieuwd naar hoe mensen één of meerdere vreemde talen leren 
spreken en hoe spreekwoorden ontstaan? Krijg antwoorden op deze en andere vragen in de collegereeks ‘De 
wonderenwereld van taal’! In deze collegereeks wordt u door studentdocent Emma van Kampen meegenomen in tal 
van talige onderwerpen en zult u verrast worden door de vele bijzondere kanten van taal. 
 
           Het eerste college op 6 oktober 2022 – Letterlijke en figuurlijke taal 
Letterlijke en figuurlijke taal: zo klaar als een klontje? Over het ontstaan en gebruik van spreekwoorden, gezegden en 
uitdrukkingen en hoe we van een idee tot een taaluiting komen en wat er in dat proces mis kan gaan. 
 

           Het tweede college op 13 oktober 2022 - Taalontwikkeling 
Van brabbelen naar ‘mama’: hoe baby’s leren praten. In de eerste vier jaar van zijn leven leert een kind ontzettend 
veel over zijn moedertaal: welke klanken er zijn, wat woorden betekenen en hoe woorden kunnen worden 
gecombineerd tot zinnen. Hoe gaat dit proces in zijn werk? 
            
           Het derde college op 20 oktober 2022 – Meertaligheid 
Hallo / Hi / Ola / Ni hao - Meertaligheid: hoe het kan dat Nederlanders ook Engels, Spaans of Chinees spreken. Veel 
mensen hebben op vroege of latere leeftijd één of meerdere vreemde talen leren spreken. Hoe vindt deze 
taalontwikkeling plaats en wat zijn de voor- en nadelen van meertaligheid? 
             
          Het vierde college op 27 oktobber 2022 – Taal als influencer 
Taal als influencer: hoe taal je blik op de wereld bepaalt. Er bestaan zo’n 7097 talen in de wereld. Elke taal wordt 
gevormd door cultuur en heeft zijn unieke kenmerken. Hoe kan taal voor een deel iemands belevingswereld bepalen? 
elke normen en waarden zijn aan het verdwijnen en welke tips hebben de bezoekers voor mijn generatie?  
 
Tip van onze student/docent voor informatie vooraf: 
Een boeiende film over taal(wetenschap) is ‘I dream in another language’. De film gaat over de twee laatste sprekers 
van een taal die gesproken wordt in de jungle en een taalwetenschapper die probeert deze taal te onderzoeken 
voordat deze uitsterft. De twee laatste sprekers hebben echter al een 50 jaar durende vete en spreken geen woord 
meer met elkaar. De taalwetenschapper probeert hen uit alle macht weer met elkaar te laten praten, maar of dat 
lukt… (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=t-ruRMWcbMI&skip_registered_account_check=true). 
 
Student/docent Emma van Kampen: 
Emma heeft taalwetenschap gestudeerd in Nijmegen en Vitality & Ageing in Leiden. Sinds kort werkt zij voor OGJG 
als regiocoördinator, o.a. van Gelderland. 
 

 

Opgave voor de college-reeks via de mail:   
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en door 
betaling van € 25 op rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG  
oktober 2022. € 25 is voor het geheel van de 4 colleges. Uw betaling graag vóór de start van het eerste college.  
Bij over-intekening krijgen senioren (60+) voorrang boven niet-senioren. Informatie: Gert Nijmeijer 06-53783808. 
Verder: www.3ranken.nl/activiteiten/oudgeleerdjonggedaan. En over de landelijke stichting OGJG: 
www.oudgeleerdjonggedaan.nl. 
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