Congres ‘De wortels van het Nederlands’

D

it jaar staan we tijdens het tweejaarlijkse congres van Onze Taal
stil bij de oorsprong van het Nederlands. Waar komen onze woorden vandaan? Welke plaats neemt het Nederlands in ten opzichte van andere talen?
Hoe zag het Nederlands er in de Middeleeuwen uit? Waar komen nieuwe
woorden tegenwoordig vandaan? Een
keur van deskundige en enthousiasmerende sprekers zal stilstaan bij deze
en andere etymologische kwesties.

Foto: Iris Vetter

Zaterdag 16 november, Chassé Theater, Breda
We nodigen u van harte uit bij het
congres aanwezig te zijn. Het Chassé
Theater ligt op tien minuten lopen vanaf het station van Breda.
t

A A NM ELD I N G

De aanmelding voor het congres verloopt dit jaar via www.onzetaal.nl/congres. Op de website kunt u na aanmelding direct betalen met iDEAL of PayPal,
of een factuur aanvragen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnen-

PROG RAMMA
10.00 uur

Theater geopend, koffie/thee in foyer, informatiekramen

10.30 uur

Zaal open

10.45 – 10.50

Welkom door Onze Taal-voorzitter Gert Haverkate
en congrespresentator Jan Kuitenbrouwer

10.50 – 11.05

Opening door een bijzondere eregast

11.05 – 11.30

LEZING ‘Etymologie: de fascinatie van de oorsprong’ door Hans Beelen
(docent Universiteit Oldenburg en medewerker van Onze Taal) over de grondslagen van de etymologie

11.30 – 12.00

LEZING ‘Middelnederlands, de musical’ door Frits van Oostrom (hoogleraar
Universiteit Utrecht) over het belang van het Middelnederlands

12.00 – 12.05

Het werk van de stichting Vrienden van Onze Taal, toegelicht door voorzitter
Alof Wiechmann

12.05 – 12.30

Uitreiking Groenman-taalprijs
12.05 – 12.15 juryrapport en prijsuitreiking
12.15 – 12.30 reactie prijswinnaar

12.30 – 14.00

LUNCHPAUZE
Met informatiekramen, muziek, etymologiequiz

14.00 – 14.25

LEZING ‘Van Nederlands tot Hittitisch’ door Alwin Kloekhorst (docent
vergelijkende taalwetenschap Universiteit Leiden) over de reconstructie
van de Indo-Europese taalfamilie

14.25 – 14.55

VOORDRACHT ‘De herkomst van peen is onzeker – worden woorden mooier als
wij hun afstamming ontleden?’ door Kees van Kooten (erelid Genootschap
Onze Taal)

14.55 – 15.05

OPTREDEN hiphop-artiest

15.05 – 15.30

LEZING ‘Patchworkgezinnen helemaal loesoe bij het sudokuen #swag’ door
Vivien Waszink (lexicograaf en (neologismen)redacteur bij het Algemeen
Nederlands Woordenboek) over de bronnen van nieuwe woorden

15.30 – 15.55

VOORDRACHT ‘Hoe het woord ollieklonje mijn leven bepaalde’ door Wim
Daniëls (taalpublicist en taalwatcher) over zijn eigen ervaring met etymologie

15.55 – 16.00

Afsluiting door Gert Haverkate

Congrespresentator Jan Kuitenbrouwer

komst behandeld. Als u niet de beschikking hebt over internet of als de elektronische aanmelding mislukt, dan kunt u
voor aanmelding bellen met het secretariaat op 070 - 356 12 20.
De entreeprijs voor het congres bedraagt € 27,50 voor leden (met maximaal één introducé) en € 47,50 voor
niet-leden. De plaatsen in de zaal worden vooraf toegewezen; wilt u samen
met een ander komen en naast elkaar
zitten, geef u dan op in één aanmelding.
Speciale omstandigheden (rolstoelvoorzieningen, dieetwensen, gehoorondersteuning, hoogtevrees, enz.) graag
vermelden bij de aanmelding.
t

LU N C H B U FFE T

In een aparte ruimte kunt u deelnemen
aan een broodbuffet. U hebt dan de
keuze uit verschillende soorten belegde
broodjes en fruit. De lunch kost € 14,50,
inclusief een bon voor een drankje.
t

B E TA LI N G

Betalingen dienen uiterlijk 15 oktober
bij Onze Taal binnen te zijn. Vanuit
België kunt u betalen op postrekening
BB97 0001 63556649.
Begin november worden de bestelde
kaart(en) en lunchbon(nen) toegestuurd.
De hoofdsponsor van het congres is het
Nederlandse ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Verder wordt
financiële steun verleend door de Van
den Berch van Heemstede Stichting en
t
de Gravin van Bylandt Stichting.
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