Taalpost 1326
vrijdag 29 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De Universiteit van Amsterdam begint een onderzoek naar de begrijpelijkheid van
gezondheidsvoorlichting voor laagopgeleide jongeren.
(Bron: Persbericht UvA)

- Een kwart van de kinderen die in Vlaanderen geboren worden, heeft een nietNederlandstalige ouder.
(Bron: RTBF.be)

- Leidse hoogleraar slaat Italiaanse dialecten op in een database.
(Bron: ScienceGuide)

2. Column van de week: 'Van nieuwe woorden die beklijven'
Er komen in iedere taal steeds nieuwe woorden bij – maar beklijven die ook? Die vraag stelt
Raymond Noë in een column op de website van Onze Taal.
Het blijkt soms lang te duren voor een woord het woordenboek haalt. Noë haalt cijfers voor
het Engels aan: "Zo heeft autoeroticism er 113 jaar over gedaan om de Oxford English
Dictionary (OED) te halen. Maar muffin top ('lovehandles' of 'zwembandjes') deed er slechts 8
jaar over."

Wilt u tijdens uw vakantie mooie en leerzame boeken over taal lezen? Bekijk dan eens
het boekenaanbod van Onze Taal.

3. Extra: wat en hoe in het Indo-Europees
Stel dat je deze vakantie op reis kon gaan naar de Indo-Europeanen, onze verre voorouders
die een taal spraken waarvan het Latijn, het Grieks, het Perzisch, het Hindi en vele andere
talen – waaronder ook het Nederlands – afstammen. Hoe zou je je dan verstaanbaar moeten
maken bij hen?
De Leidse student taalwetenschap Alain Corbeau geeft een Indo-Europese vertaling van
enkele zinnetjes die van pas zouden kunnen komen als je een Indo-Europeaan tegen het lijf
loopt. 'Mag ik foto's nemen?' wordt bijvoorbeeld 'Hen likehti hmei bhhuotogrbhiehns
dhehtum?'

4. Uitslag wedstrijd Zolang de lijm niet loslaat
Welk voorwerp had Lucebert in 1951 tijdens een voordracht in de hand? Die vraag stelden we
in Taalpost 1323. Het antwoord was: een woordenboek. Hoogstwaarschijnlijk een Van Dale,
waarmee Lucebert zich kon presenteren als 'vandaal van de Nederlandse taal'.
De volgende deelnemers aan onze wedstrijd winnen een exemplaar van Zolang de lijm niet
loslaat, geschreven door Ton den Boon: Vincent Melens, Auktje Penning en Nicoloeschja
Kniese. Proficiat!

5. Taalpost in de zomer
In juli en augustus verschijnt Taalpost eenmaal per week, doorgaans op woensdag.
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Taalpost 1325
woensdag 27 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Autistische kinderen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijker om taal te
begrijpen dan om zelf te spreken.
(Bron: Reformatorisch Dagblad)

- Suriname gaat Nederlandse schoolboeken kopen omdat het schrijven van eigen Surinaamse
boeken te veel tijd kost.
(Bron: Waterkant.net)

- Het Duitse Niedersachsen zet het Platduits in om toeristen te lokken.
(Bron: Reiseland Niedersachsen)

2. Woord van de maand: eigenlijk
Sinds Edwin van der Sar en zijn vrouw Anne-Marie onlangs een interview gaven bij het tvprogramma Knevel en Van den Brink, wordt de Nederlandse doelman ook wel het 'eigenlijk'kanon genoemd. Op een YouTube-filmpje wordt bijgehouden hoe vaak het echtpaar het
woord eigenlijk gebruikt: 60 keer in 12 minuten (waarvan 30 keer in de eerste 3 minuten).
Na afloop werd Van der Sar geïnterviewd over zijn eigenlijk-gebruik; hij reageerde nuchter en
gebruikte het woord nog een paar keer.
Hoe irritant vindt u eigenlijk? Zijn er andere stopwoorden die u ergeren? U kunt er vandaag
over meediscussiëren op de Facebook-pagina van Onze Taal.

Hij is er al bijna: de Taalkalender 2013 van Onze Taal, boordevol interessante,
opmerkelijke en grappige weetjes over taal. U kunt de Taalkalender 2013 nu met korting
bestellen.

3. Talenopleidingen op internet
Het gaat zoals bekend niet goed met de universitaire opleidingen in de moderne talen in
Nederland. De opleidingen proberen er alles aan te doen, onder andere door actief te worden
op het internet.

Zo adverteert de Universiteit van Amsterdam met een Zomerschool Europese Talen en
Culturen, waar middelbare scholieren kennis kunnen maken met het Nieuwgrieks, het
Russisch, het Hebreeuws en de Scandinavische talen.
Andere opleidingen maken ook gebruik van de sociale media. De Leidse hoogleraar Duits
Thony Visser zit op Twitter, en haar collega's bij Italiaans zijn actief op Facebook.
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Taalpost 1324
maandag 25 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Nederlandse scholieren zijn goed in Engels en Duits, maar er is verbetering mogelijk,
volgens het Cito.
(Bron: Persbericht van het Cito)

- Mensen reageren anders op een positieve dan op een negatieve vraagstelling.
(Bron: Kennislink)

- Het woord alsnog lijkt er een betekenis bij te krijgen.
(Bron: Neder-L)

2. Taaltip: een illusie armer/rijker
In 'De Engelsen zijn na hun uitschakeling op het EK een illusie armer' is alleen armer juist. In
de uitdrukking een illusie armer zijn heeft illusie de positieve betekenis 'hoopvolle
verwachting'. Als je een illusie armer bent, ben je teleurgesteld omdat wat je hoopte dat zou
gebeuren, niet gebeurde. Je kunt ook spreken van een doorgeprikte illusie.
De Engelsen zijn wel een ervaring rijker, maar helaas voor hen was het geen leuke ervaring.

Hij is er al bijna: de Taalkalender 2013 van Onze Taal, boordevol interessante,
opmerkelijke en grappige weetjes over taal. Bestel de Taalkalender 2013 nu met korting.

3. Extra: Eurobarometer
Hoe staat het met de talenkennis van de Europeanen? Dat is het onderwerp van de laatste
Eurobarometer, een enquête onder de bevolking van de Europese Unie. (Het rapport is hier te
vinden in het Frans, Duits en Engels, met een samenvatting in onder andere het Nederlands.)
In nieuwsbronnen in heel Europa is over de Eurobarometer gepubliceerd, vaak natuurlijk met
bijzondere aandacht voor de situatie in eigen land of voor de eigen taal. Zo meldde de BBC:
'Engelse leerlingen het slechtst in onfhankelijk gebruik vreemde talen', terwijl Die Welt de
nadruk legde op het feit dat de kennis van het Duits in sommige landen is teruggelopen.

Ook in het Nederlandse taalgebied was er aandacht voor de Eurobarometer. Op de website
van De Redactie is een filmpje te zien over de bevinding dat Vlaamse scholieren beter Engels
spreken dan Frans. Ook de weblogs Sargasso en Neder-L besteedden aandacht aan het
rapport.
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Taalpost 1323
vrijdag 22 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Google inventariseert bedreigde talen in samenwerking met onderzoekers en
wetenschappers.
(Bron: Het Laatste Nieuws)

- Russen die in Frankrijk wonen, doen een oproep om het Russisch te laten erkennen als een
van de officiële talen van de Europese Unie.
(Bron: The Voice of Russia)

- Maar 42 procent van de Europese tieners kan zich redden in een andere taal.
(Bron: Radio Nederland Wereldomroep)

2. Verkiezing van de week: 't wijste Gents woord
Het Gentse stadsdialect wijkt zo sterk af van andere dialecten dat men het weleens over een
taaleiland in Oost-Vlaanderen heeft. Een kenmerk is dat de medeklinker r op z'n Frans wordt
uitgesproken, een overblijfsel van de tijd dat Gent een sterk verfranste stad was. Maar er zijn
nog heel wat andere elementen die het Gents doen opvallen, bijvoorbeeld het gebruik van het
woord wijs in de betekenis 'leuk'.
In de aanloop naar de Gentse Feesten is de Arteveldestad nu op zoek naar 't wijste Gents
woord. Wordt het bruudruuster, blaffetuure of azijnzieker? Meer typisch Gentse woorden
vindt u in het Gents dialectwoordenboek.

Hij is er al bijna: de Taalkalender 2013 van Onze Taal, boordevol interessante,
opmerkelijke en grappige weetjes over taal. Bestel de Taalkalender 2013 nu met korting.

3. Wedstrijd Zolang de lijm niet loslaat
In het boekje Zolang de lijm niet loslaat heeft Ton den Boon het over Lucebert (1924-1994).
Hij bespreekt Luceberts houding ten aanzien van het woordenboek en beschrijft de
schatplichtigheid van het Nederlands aan deze grote dichter.

We mogen drie exemplaren van dit boekje weggeven. Beantwoord de volgende vraag: welk
voorwerp had Lucebert in 1951 tijdens een voordracht in de hand? Stuur uw antwoord en uw
adresgegevens vóór 29 juni naar de redactie.

4. Uitslag wedstrijd Dakhazen en bretelpiano's
Van welk radioprogramma over taal was Arie Bras de presentator? Dat vroegen we in
Taalpost 1317. Het juiste antwoord: Klare taal op Radio Nederland Wereldomroep. We
ontvingen bijna vierhonderd inzendingen. De vier exemplaren van Dakhazen en bretelpiano's
gaan naar Barbara Arndt, Riky Simons, Anja Brand en Stan Elst.

5. Uitslag wedstrijd Museum Meermanno
In Taalpost 1322 luidde de vraag: welke functie bekleedde Joke van Leeuwen tot begin 2010
in de stad Antwerpen? Ze was er stadsdichteres. De volgende deelnemers winnen elk twee
vrijkaarten voor het Museum Meermanno: Loek Marico, Ed Hupkens, Emmy Van Kerkhove,
Fr. van der Leeuw en Wim Sohier.
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Taalpost 1322
woensdag 20 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Het woord twitterstalker maakt zijn debuut in de Nederlandstalige media.
(Bron: Taalbank)

- Een liplezende twitteraarster doet Joachim Löw, trainer van de Duitse nationale
voetbalploeg, op zijn taal letten.
(Bron: Knack)

- Het Burushaski, een taal die gesproken wordt in Noord-Pakistan, zou toch geen isolaat zijn
maar een (niet Indo-Iraanse) Indo-Europese taal.
(Bron: MINA)

2. Extra: nieuw onderzoek taal en hersenen
Iedereen denkt al jaren dat taal door de linkerhersenhelft geproduceerd wordt, maar uit nieuw
onderzoek blijkt dat af te hangen van welk aspect van taal je bedoelt. Als je een grammaticale
structuur bouwt en spraakklanken uitbrengt, gebruik je vooral gebieden in de
linkerhersenhelft. Bij het bepalen van de globale betekenis van een zin (het uiteindelijke doel
van taal) is de activiteit verdeeld over gebieden in beide hersenhelften. De onderzoekers
Laura Menenti, Katrien Segaert en Peter Hagoort publiceren hun bevindingen in Brain and
Language.

Wilt u teksten laten corrigeren? Vraag de Taaladviesdienst: als het écht goed moet zijn.

3. Woensdagwedstrijd: Museum Meermanno
Een wedstrijd op woensdag, waarom niet? Het Museum Meermanno in Den Haag doet zijn
naam als 'Huis van het Boek' alle eer aan door deze zomer twee dubbeltalenten in het zonnetje
te zetten. Tot 19 augustus loopt de tentoonstelling 'Leestekenen. De eigenzinnige kijk van
Joke van Leeuwen op het alfabet' en tot 16 september 'Phiny Dick. Schrijfster en illustratrice
naast Marten Toonder'.
We mogen vijf keer twee vrijkaarten weggeven. Stuur de redactie voor donderdagavond 21
juni het antwoord op deze vraag: welke functie bekleedde Joke van Leeuwen tot begin 2010
in de stad Antwerpen? Vermeld ook uw adresgegevens.
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Taalpost 1321
maandag 18 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Baby's communiceren vanaf hun geboorte tot de leeftijd van drie maanden met vijf
specifieke geluiden: honger, moe, boertje, buikkramp en ongemak.
(Bron: dé Weekkrant.nl)

- De Vlaamse minister van Media, Ingrid Lieten, heeft geantwoord op een parlementaire
vraag over de Franstalige opschriften in het decor van de televisiesoap 'Thuis'.
(Bron: TV-Visie)

- Amerikaanse indianenstammen redden hun taal met geld dat afkomstig is uit de casino's die
ze uitbaten.
(Bron: The New York Times)

2. Taaltip: 'Je hebt me in/door de war gebracht'
'Je hebt me in de war gebracht' is juist.
Van Dale vermeldt zowel "in de war" ('in verwarring, verward') als "door de war" ('niet in
orde, verward'). In de war zijn betekent 'niet goed weten waar je aan toe bent, van je stuk
gebracht zijn, dingen door elkaar halen': 'Je maakt me in de war', 'Ik ben in de war geraakt' en
'Dit heeft alles in de war geschopt.'
Door de war is informeler en letterlijker: 'Je haar zit door de war' en 'De snoeren zaten door
de war.' Ook 'Je haar zit in de war' en 'De snoeren zaten in de war' zijn overigens mogelijk.

Laat anderen ook kennismaken met Taalpost: stuur deze aflevering aan iemand door!

3. Leesteken van de week: de puntkomma
De puntkomma is meer dan een knipoog in een emoticon. Goede schrijvers herken je aan de
puntkomma; dat beweert Jan Renkema, hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van
Tilburg en auteur van de Schrijfwijzer. Maar de meeste taalgebruikers weten niet meer
wanneer en waar ze het leesteken moeten plaatsen. Daardoor vermijden ze de puntkomma en
Renkema betreurt dat.

Wanneer is het een goed idee een puntkomma te plaatsen? Wat is het onderscheid met een
punt en een komma? En waarom is de puntkomma in een emoticon zo gek nog niet? Dat legt
Renkema uit in een filmpje.
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Taalpost 1320
vrijdag 15 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Het taalspelletje Draw Something is er nu ook in het Nederlands.
(Bron: iPhoneclub)

- Extra witruimte helpt zwakke lezertjes.
(Bron: De Standaard)

- Wikipedia is beschikbaar in meer talen dan dat er landen zijn.
(Bron: Dutch Cowboys)

2. Taaltoets van de week: Wereldomroep
Hoewel Radio Nederland Wereldomroep anderhalve maand geleden is opgehouden met het
uitzenden van Nederlandstalige radioprogramma's, zoals het taalprogramma Klare Taal, is de
activiteit nog niet helemaal uitgedoofd. Zo wordt de Facebook-pagina van dat programma nog
regelmatig bijgewerkt, en verschijnt op de website van de omroep ook nog op gezette tijden
een taaltoets: hoe goed is uw Nederlands?

Tien oude drukken van Van Dale nu op één usb-stick, met 50 euro korting. Klik hier
voor meer informatie of om te bestellen.

3. Extra: gratis universitaire cursussen
Ook als u geïnteresseerd bent in andere dingen dan taal, valt er genoeg te smullen van de lijst
met gratis universitaire cursussen die allerlei prestigieuze (Amerikaanse) universiteiten
aanbieden via internet. Specifiek voor taalliefhebbers zijn er cursussen Chinees, Koreaans en
Frans en cursussen over Oudengels en de structuur van Engelse woorden. Zeer aan te raden
voor de liefhebber (maar behoorlijk pittig) is bovendien de cursus van John Searle over
taalfilosofie. Over John Searle verscheen deze maand een artikel in het tijdschrift Onze Taal.
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Taalpost 1319
woensdag 13 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Wereldwijd beginnen kinderen steeds vroeger met het leren van vreemde talen – soms al op
driejarige leeftijd.
(Bron: The Guardian)

- De Nederlandse wetenschap investeert miljoenen om oude Nederlandse teksten via internet
beschikbaar te maken.
(Bron: de Volkskrant)

- Ondanks de politieke weerstand tegen Duitsland, neemt de belangstelling voor het Duits in
Griekenland toe.
(Bron: The Australian)

2. Facebookpagina van de maand: Meneer D
Liefhebbers kennen 'meneer D' al als een speelse taalgebruiker met een leuk weblog en een
dagelijkse vloed aan amusante taalobservaties via Twitter (waar hij zich @talendblog noemt).
Sinds een paar dagen kunnen liefhebbers van het taalspel meneer D ook volgen via Facebook.
Daar vindt u alle 'blogposts, taalnieuws en beeldtaal' van meneer D bij elkaar.

- Uitleg bij lastige woorden voor middelbare scholieren: Woordspot.
- A.s. zaterdag: taalkennis opfrissen in de Amsterdamse bibliotheek.

3. Extra: letters
Er is de laatste tijd opvallend veel aandacht voor de relatie tussen letters en kunst, constateert
de webredactie van Onze Taal. Zo is er in het Haagse museum Meermanno-Westreenianum
een mooie tentoonstelling te zien met de eigenzinnige kijk van schrijfster en illustratrice Joke
van Leeuwen op het alfabet, en schreef K. Schippers een roman over een zoektocht naar de
27e letter van het alfabet. Meer cultuurtips voor letterliefhebbers vindt u op de website van
Onze Taal.
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Taalpost 1318
maandag 11 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De Friese staatssecretaris Halbe Zijlstra is verantwoordelijk voor het opheffen van het Fries
als zelfstandige studie.
(Bron: de Volkskrant)

- Advocaat Wim Anker is de winnaar van de Duidelijketaalprijs 2012.
(Bron: Advocatie)

- De gemeente Hoesselt gebruikt dialect in de strijd tegen zwerfvuil.
(Bron: Nieuwsblad)

2. Taaltip: Tot straks!
Met de afscheidsgroet Tot straks! kan bedoeld zijn 'tot over een paar minuten' ('Tot straks na
de reclame!') maar ook 'tot over twee uur'. Uit een inventarisatie van de reikwijdte van straks
in Onze Taal (juninummer 2005) bleek dat straks voor de meeste mensen een tijdstip aanduidt
binnen het dagdeel waarin het gebruikt wordt. Wie om 9.00 uur Tot straks! zegt, bedoelt dus
in elk geval: 'tot later op deze ochtend'. Hoeveel later precies, blijkt zeer variabel te zijn; er
was geen patroon te ontdekken dat bijvoorbeeld regionale verschillen aan het licht bracht.
Straks kan ook naar het verleden verwijzen: 'Straks was ik heel moe, maar nu gaat het wel
weer.' Dat is echter niet voor iedereen gewoon. Uit de eerdergenoemde inventarisatie bleek
dat vooral Nederlanders uit de Randstad bij de verwijzing naar het verleden liever daarstraks
gebruiken. In de spreektaal komt toenstraks ('toestraks') ook weleens voor.

Tien oude drukken van Van Dale nu op één usb-stick, met 50 euro korting. Klik hier
voor meer informatie of om te bestellen.

3. Extra: Wim legt het uit
We hebben al eens eerder aandacht besteed aan de serie filmpjes die de taalkundige Wim
Daniëls sinds enkele maanden op YouTube plaatst. Onder de titel 'Wim legt het uit' gaat
Daniëls in op de herkomst van allerlei woorden die zaken in en rondom het huis beschrijven.
Doordat hij een en ander zelf filmt, vermoedelijk in zijn eigen huis, krijgen de filmpjes een
intiem karakter: alsof je op bezoek bent bij een oom die heel veel kan vertellen. Het recentste
filmpje gaat over (water)lelie en libelle.
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Taalpost 1317
vrijdag 8 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De VRT start in het najaar met Engelstalige programma's voor buitenlanders in Vlaanderen
en Brussel.
(Bron: Knack)

- De taal die iemand spreekt, zou invloed hebben op zijn spaargedrag en leefstijl.
(Bron: Science Palooza)

- De politierechtbank van de Vlaamse stad Halle legt in het project 'Recht op uitleg' juridische
taal verstaanbaar uit.
(Bron: De Morgen)

2. Verjaardag van de week: Neder-L
Vandaag bestaat het 'elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek' Neder-L precies twintig
jaar. De redactie van het tijdschrift, dat sinds 2010 de vorm heeft van een weblog, vroeg
vooraanstaande neerlandici zoals Frits van Oostrom en Joop van der Horst om hun visie te
geven op de stand van zaken en de (mogelijke) toekomst van het vak neerlandistiek. Die
stukjes worden in de loop van de dag, met tussenpozen van telkens 30 minuten, op het weblog
geplaatst.

Zin in een inspirerende opfris-taaldag? Er zijn nog plaatsen voor de cursus van 13 juni
in Rotterdam (leestekens en grammatica, ook apart te volgen) en 16 juni in Amsterdam
(spelling, grammatica en leestekens)!

3. Winnaars wedstrijd Stemmen op berkenbast
In Taalpost 1312 stelden we de vraag: in welke Russische stad kwamen berichten op
berkenbast veel voor? Het juiste antwoord was Novgorod. Van drie Taalpostlezers kregen we
inzendingen op berkenbast: Gabi van de Wel-Haijer, D. Dees en Ine van de Boer. Zij winnen
elk een exemplaar van Stemmen op berkenbast. Alledaagse berichten uit middeleeuws
Rusland. En er zijn ook twee mailende winnaars: Jacqueline Knops en Steven Hagers.

4. Wedstrijd Dakhazen en bretelpiano's
In Dakhazen en bretelpiano's buigen Wim Daniëls en Arie Bras zich over het verschijnsel
scherts: grappen maken zonder te kwetsen. We mogen vier exemplaren van dit vermakelijke
boekje weggeven. Beantwoord deze vraag: van welk radioprogramma over taal was Arie Bras
de presentator? Mail uw antwoord en uw adresgegevens voor 20 juni naar de redactie.
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Taalpost 1316
woensdag 6 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De paus schrijft zo onduidelijk dat het Vaticaan iemand in dienst heeft om zijn handschrift te
ontcijferen.
(Bron: Vk.nl)

- De Turkse krant Zaman werkt aan een Nederlandstalige editie.
(Bron: De Standaard)

- We leven in een wij-economie en daarom zou het voor bedrijven interessant zijn om in de
wij-vorm te spreken.
(Bron: Bizz.be)

2. Weblog van de week: Letterkundig
Op haar weblog Letterkundig verzamelt Anneke van Bostelen wetenswaardigheden over
letters. Ze maakt foto's van verborgen of toevallige letters, geeft uitleg bij beroemde letters of
proeft letters van chocolade en drop. In haar recentste blogpost heeft ze het over de Parijse
winkel Kidimo, waar alleen maar letters worden verkocht.

Tien oude drukken van Van Dale nu op één usb-stick, met 50 euro korting. Klik hier
voor meer informatie of om te bestellen.

3. Extra: taalgenootschap Queen's English stopt
Er is nu een app waarmee u in het Engels van koningin Elizabeth kunt sms'en, tweeten en
mailen. Toch gaat het niet goed met dat 'koninklijke' Engels, want The Queen's English
Society houdt ermee op. De Britten tonen geen interesse meer in dit genootschap voor het
behoud van 'proper English'. Toch slaagden de initiatiefnemers erin om spelling, interpunctie
en grammatica in het nationale leerplan te laten opnemen.
Dat de organisatie haar activiteiten stopzet, is ook jammer voor haar tegenhanger, The AntiQueen's English Society.
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abonnee: www.taalpost.nl. Archief: www.taalpost.nl/texts/archief.html. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter
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Taalpost 1315
maandag 4 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De middeleeuwse Heliand, een zogenoemde evangeliënharmonie, is voor het eerst in het
Twents, het Gronings, het Munsterlands en het Achterhoeks vertaald.
(Bron: Het goede leven)

- Studenten van de universiteit van Houston hebben een apparaatje ontwikkeld dat gebarentaal
omzet in gesproken woorden.
(Bron: Nu.nl)

- Na de jongste editie, met liedjes in het Oedmoerts en het Mühlviertlerisch, staat de
talenteller van het Eurovisiesongfestival op 53.
(Bron: Eurosong.be)

2. Taaltip: een pool/poule voor het EK
Misschien doet u ook wel mee met een pool voor het EK voetbal. Dan hebt u waarschijnlijk
uw voorspellingen voor de EK-wedstrijden al gedaan, net als de andere deelnemers aan de
pool, en is de hoogte van de inleg bepaald. Een EK-pool is dus een weddenschap.
Een poule is iets anders: dat is een aanduiding voor een groep teams die bij elkaar zijn
ingedeeld. Bijvoorbeeld: 'Nederland is op het EK ingedeeld in een poule met Denemarken,
Duitsland en Portugal' en 'België is voor de WK-kwalificatiewedstrijden ingedeeld in een
poule met Kroatië, Servië, Schotland, Macedonië en Wales.'

Zin in een inspirerende opfris-taaldag (spelling, grammatica en leestekens)? Er zijn nog
plaatsen voor de cursus van 16 juni in Amsterdam.

3. Extra: de Taalkalender 2013
We zijn bijna op de helft van het jaar en kijk – de taal vliegt snel, gebruik haar wel – daar rolt
de Taalkalender 2013 al bijna van de persen. Het is de twintigste keer dat het Genootschap
Onze Taal een taalkalender uitgeeft. Iedere week komen zes thema's aan bod: taaladvies,
etymologie, Europese talen, straatnamen, gezegden en taalkronkels. Daarover krijgt u telkens
een interessant, opmerkelijk en/of grappig weetje voorgeschoteld, geschreven door

specialisten als Riemer Reinsma, Gaston Dorren, Marlies Philippa en de adviseurs van de
Taaladviesdienst van Onze Taal.
Wilt u korting op de winkelprijs van de Taalkalender 2013? Bestel hem dan nu!
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Taalpost 1314
vrijdag 1 juni 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De Nederlandse staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs wil dat er in het hoger
onderwijs meer college in het Nederlands gegeven wordt.
(Bron: Nederlands Dagblad)

- Het vernieuwde 8-uurjournaal van de NOS heeft veel reacties losgemaakt, onder andere over
het taalgebruik.
(Bron: Weblogs NOS)

- Op de Antillen wordt aangedrongen op opname van het Papiamento in de Nederlandse
grondwet.
(Bron: Wereldomroep)

2. Onze Taal van de maand
Een van de komende dagen ligt het juninummer van Onze Taal in de bus bij alle abonnees.
Het staat weer boordevol interessante en amusante artikelen, zoals het artikel over de
zoektocht naar de betekenis van de uitdrukking 'bevestigen noch ontkennen', een poging om
de zinsnede 'Sukkels dat jullie zijn!' te ontleden en een nieuwe aflevering in een serie over
taal- en spraakstoornissen. Een deel van een artikel over de namen van boekhandels staat al
online.
Wanneer u zich nu abonneert, krijgt u het nieuwe nummer zo snel mogelijk in de bus.

Tien oude drukken van Van Dale nu op één usb-stick, met 50 euro korting. Klik hier
voor meer informatie of om te bestellen.

3. Extra: Ze kunnen niet meer schrijven tegenwoordig
Deze maand verscheen bij de nieuwe uitgever Ons Woord (gespecialiseerd in elektronische
publicaties) de bundel Ze kunnen niet meer schrijven tegenwoordig. Onder redactie van
Louise Cornelis buigen elf Leidse studenten Nederlands zich over de vraag of de jeugd
minder goed schrijft dan oudere generaties. De bundel bevat een mooi voorwoord van de
Leuvense taalgeleerde Joop van der Horst. Het boek (dat alleen op een e-lezer of een tablet
gelezen kan worden) is voor € 6,49 te bestellen bij de uitgever.
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