de herkomst van de
naam, verkleinvormen,
samenstellingen
(‘Wim-Pieter’) en bui
tenlandse varianten, en
verder allerlei varia, zo
als voetballende Wim
men, wim-woorden
(wimpel, wimper),
“erotiek met Wim” en Wim-plaatsnamen
(‘Wimbledon’).
Lang leve Wim. ‘What is a world without Wimmen?’ is een uitgave van Kuux Media en kost
€ 9,95 (ingenaaid, 60 blz.). Bestelinformatie:
www.kuux.nl. ISBN 978 90 809501 5 3


Ta alg ren s

In 2005 verscheen
Wandelen langs de taalgrens van Onze Taalmedewerker Riemer
Reinsma. In dit boek
deed hij verslag van
een wandeling langs de
Belgische taalgrens,
waarbij hij ook stilstond
bij de geschiedenis en
de impact van deze scheidslijn.
In het onlangs verschenen boek Over de
taalgrens van journalist Guido Fonteyn staat
de taalgrens ook weer centraal, maar dit
maal bekeken vanuit een Vlaams perspec
tief. In het eerste deel van het boek gaat het
vooral over de historie en de politieke en
maatschappelijke betekenis van de grens,
en in het tweede deel wordt vooral de fysie
ke grens belicht, van Komen in het westen
tot Voeren in het oosten. Het boek bevat
een fotokatern.
Over de taalgrens. Van Komen naar Voeren is
een uitgave van Epo en kost € 16,– (gelijmd,
186 blz.). ISBN 978 90 6445 130 0




D i a l ec t e n bo e k 1 0

Het thema van de dit
voorjaar gehouden
tiende Dialectendag
was ‘groeten en af
scheid nemen’, en dat
is ook het onderwerp
van het Dialectenboek,
de traditionele dialectendaguitgave. Het
boek bevat de drie le
zingen die deze dag zijn uitgesproken en
veertien bijdragen van Vlaamse en Neder
landse streektaaldeskundigen. Die gaan
ieder nader in op de specifieke (afscheids)groeten van ‘hun’ dialect – en ook op ande
re ‘formele formuleringen’, zoals gebruikt
voor onder meer felicitaties, dankzeggin
gen, verontschuldigingen en heildronken.
Het boek bevat zoals altijd ook een weg
wijzer voor de Nederlandse dialectologie,
met daarin veel adressen van instellingen
en titels van publicaties.
Het dialectenboek 10. Moi, adieë en salut. Groeten
in Nederland en Vlaanderen, onder redactie van
Veronique De Tier e.a., is een uitgave van de
Stichting Nederlandse Dialecten (SND) en kost
€ 15,– (excl. porto) (ingenaaid, 336 blz.). Bestel
lingen via e-mail (dialectendag@gmail.com) of
telefonisch (Nederland: 024 - 361 13 76; België:
09 - 264 40 73). ISBN 978 90 73869 10 3


S t r e e k ta a lco n f e r e nti e

Op 12 juni vindt in Brussel de ‘Vierde inter
nationale streektaalconferentie’ plaats, met
als thema ‘taalvariatiebeleid’. De lezingen
behandelen de stand van zaken in het
Vlaamse en Nederlandse streektaalbeleid,
en in het afsluitende debat zal ook de toe
komst ervan aan bod komen. Meer infor
matie en aanmeldingen via e-mail:
variaties@huisvanalijn.be, of op de website
www.variaties.be (onder ‘Activiteiten’).

S tijl

In 1997 verscheen de
eerste editie van het
Handboek stijl van Peter
Burger en Onze Taalredacteur Jaap de Jong,
en het geldt sindsdien
als een belangrijke lei
draad voor beeldend,
levendig en spannend schrijven. Onlangs
verscheen de tweede versie van dit werk,
die aan recente wetenschappelijke inzich
ten is aangepast en ook in de uitwerking en
in de gebruikte voorbeelden sterk geactua
liseerd is. Het boek is bedoeld voor studen
ten journalistiek en communicatie, en ver
der voor “alle schrijvers die geen genoegen
nemen met saaiheid en onleesbaarheid”.
Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven is verschenen bij Noordhoff Uitgevers en
kost € 25,95 (ingenaaid, 329 blz.).
ISBN 978 90 01 70965 5



D e ta al me e s t e r

26 augustus begint Teleac op tv met een
wekelijkse “uitdagende quiz voor iedereen
die van taalspelletjes houdt”, waarin pre
sentatrice Marit van Bohemen de taalkennis
van drie bekende Nederlanders test. De
winnaar mag zich ‘taalmeester’ noemen –
en dat is ook de titel van het programma:
De taalmeester.
En  ve r d e r
 Kortom. Afkortingen- en websitegids voor
onderwijs en jeugdzorg Amsterdam en omstreken van Vivian Schönbach. Verklarende
lijst van de in het onderwijs en de jeugdzorg
(vooral in de regio Amsterdam) gangbare
afkortingen voor regelingen, instanties en
wat dies meer zij. Bevat ook een overzicht
van relevante websites. Garant/Kolom,
€ 14,90 (gelijmd, 85 blz.).
ISBN 978 90 441 2436 1

 Schrijfles. Bundeling van 34 NRC-columns
van schrijfster Nicolien Mizee, over haar
ervaringen als docent van een enthousiast
klasje aspirant-schrijvers. Nijgh & Van
Ditmar, € 12,50 (gelijmd, 78 blz.).
ISBN 978 90 388 9111 8
 Van Dale’s reeks ‘Jouw 1000 belangrijk
ste woorden’, jongeren-vakantiewoorden
boeken Engels, Duits, Spaans en Frans be
vatte al deeltjes over ‘basiswoorden’, ‘liefde
& verlangen’ en ‘vakantie & reizen’, en is nu
uitgebreid met deeltjes over ‘eten & drin
ken’. Bovendien zijn er vier deeltjes Italiaans
verschenen. De woordenboekjes kosten
€ 7,95.
 Minder opzien tegen schrijven van Theo
IJzermans en Johannes de Geus. Wat te
doen bij schrijfangst, uitstelgedrag en een
writer’s block. Kluwer, € 36,50 (gelijmd,
96 blz.).
ISBN 978 90 130 6610 4
 Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht van Helge Bonset en Martine Braaks
ma. Een inventarisatie en bespreking van
het onderzoek dat in de periode 1997-2007
is uitgevoerd naar aspecten van het school
vak Nederlands (206 blz.). Deze publicatie
is gratis te downloaden op de website van
de SLO: www.slo.nl/organisatie/
recentepublicaties/00032.
 Wijs met Groningen van de muziekgroep
Grunneger Gnivvels. Cd met liedjes in en
over de Groningse streektaal, inclusief een
boekje met de teksten en een verklarende
woordenlijst. De cd kost € 15,– en is te
bestellen op www.gniffels.nl.
 ’t Manco van Georges Perec. Vertaling
van La disparition, een roman van circa drie
honderd bladzijden waarin geen enkele let
ter e voorkomt. De vertaling, die een ware
titanenklus moet zijn geweest, is van de
hand van Guido van de Wiel. Zie ook
www.t-manco.nl. Arbeiderspers, € 34,95
(gebonden, 310 blz.).
ISBN 978 90 295 6766 4
 Néerlandais intermédiaire avancé. Expressions et proverbes van Philippe Hiligsmann
en Siegfried Theissen. Nederlandse spreek
woorden en uitdrukkingen voor Franstaligen verklaard (maar het boek is ook te
gebruiken om voor een Nederlandse uit
drukking de Franse vertaling te vinden).
Bevat oefeningen. De Boeck, € 29,50
(gelijmd, 352 blz.). Bestellingen:
http://universite.deboeck.com.

ISBN 978 2 8041 5967 2
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Foto: Joke Kamp

Voor drukfouten en set fouten
zijn wij niet aansprakelijk.
Website autohandel

Voor locatie Sliedrecht zijn wij op zoek naar twee

ARTSEN
(verstandelijk gehandicapten)
Personeelsadvertentie Medisch Contact

Baasje achtergelaten
bulterriër niet vervolgd

Peren boomen in België

De Limburger

België is de snelst groeiende perenproducent ter wereld.
Metro

Te koop aangeboden: kooi voor
een papegaai op wieltjes
Advertentie in Het Gezinsblad

Jean-Luc Dehaene belooft
zijn zoon Tom af te vallen

Gevraagd op eetbare olietanker
schipper/matroos

De Belgische Europarlementariër en ex-premier
Jean-Luc Dehaene heeft zijn zoon Tom beloofd
om af te vallen.

De Binnenvaartkrant

Trouw

V

anwege de kredietcrisis komt het
sociaal economisch platform nu
maandelijks bij elkaar. Voorheen was
dat 1 keer per maand.
Het Streekblad Zoetermeer

Kinderen bewust maken
Goed voorbeeld doet volgen. 5 gezinnen laten zien
hoe u eraan begint, betrokken blijft en werkelijk
iets bereikt.

Kiezers trekken
met condoom
AD.nl

Succes: drie kolencentrales in de koelkast!
Nadat eerder al de kolencentrales van Nuon en Essent on hold
waren gezet, zijn nu ook de centrales van E.ON, RWE en Elec
trabel op de lange baan geschoven.

Reader’s Digest

Nieuwsbrief Greenpeace

West Hongarije: Woonhuis met Pool
Marktplaats.nl

