Taalpost 1347
vrijdag 28 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- 'Foert', 'Beu' en 'Zwembad' zijn enkele van de opvallende lijstnamen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in België.
Bron: Taalblad

- Een onlinegehoortest gaat na hoe goed u spraak kunt verstaan bij storende achtergrondgeluiden.
Bron: Eén

- Britse woorden en uitdrukkingen dringen vlot het Engels van de Verenigde Staten binnen.
Bron: BBC

Laatste kans! Alleen nog vandaag, morgen en zondag 3 nummers gratis als u lid wordt van
Onze Taal. Profiteer nu!

2. Echt gebeurd: taalvervalser in Onze Taal
Volgend jaar wil een indianenstam in Noord-Amerika groots uitpakken met het vierhonderdjarig
bestaan van de Nederlandse handelsbetrekkingen. Het bestaan van dit jubileum baseren zij op een
oud document. De voorbereidingen van het feest zijn in volle gang. Pijnlijk genoeg blijkt nu dat het
document vervalst is door een Amerikaanse arts. Die zoog in z'n eentje een oud Amerikaans'Nederlands' uit zijn duim. Hoe deed hij dat? U leest het in het nieuwste nummer van Onze Taal.
Andere onderwerpen die aan bod komen: nederhop, woorden van de jaren vijftig, Engelse literatuur in
de Nederlandse boekwinkel en het geheim van woorden die plots voorzetsels worden.
Congres De nieuwe taal op 22 november: hoe verandert taal de wereld en hoe verandert
de wereld onze taal. Nieuwe taal voor taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24
parallelsessies.
(advertentie)

3. Uitslag wedstrijd Nooit meer steenkolenengels
De vraag in Taalpost 1341 ging over David Mangene, auteur van Nooit meer steenkolenengels. Hij
werkt ook als coach om mensen te leren een bepaalde sporttak beter te beheersen. De vraag luidde:
welke sport is dat? Het antwoord is: golf (en voor de volledigheid: ook nog een beetje voetbal).
De drie exemplaren van het boek gaan naar Gerda Sudhölter, Linda Goedhart en Freddy Van Looy.

3. Wedstrijd Azra Magazine
Azra Magazine is een blad waar lezers en schrijver elkaar ontmoeten. Het vierde nummer is uit en we
mogen er vijf exemplaren van weggeven. In dat nummer, met als thema 'Vallen en opstaan', vindt u
verhalen, columns en ook een interessant artikel over taalfouten en andere valkuilen in
schrijfwedstrijden.
Wilt u een van de vijf exemplaren winnen? Beantwoord dan deze vraag: wat was het thema van het
allereerste nummer van Azra Magazine? Mail uw antwoord en adresgegevens naar de redactie van
Taalpost.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1346
woensdag 26 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Doe mee aan een kort experiment om te zien welk beeld u bij klankfragmenten in vreemde talen
vindt passen.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

- Het is niet duidelijk in welke taal de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in de
Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode gesteld zullen zijn.
Bron: Het Laatste Nieuws

- In Breda is er voortaan elke dinsdagavond een internationaal talencafé.
Bron: Breda Vandaag

2. Website van de week: Alfabetcode
Sommige kinderen zijn zwakke lezers doordat ze met een verwarrende en misleidende methode
hebben leren lezen. Andere kinderen hebben dan weer dyslexie. Toch kunnen ook al deze kinderen
leren lezen en schrijven. Alleen is er een andere aanpak nodig, vindt Erik Moonen, taaldocent aan de
Universiteit Hasselt. Daarom ontwikkelde hij de Alfabetcode, een nieuwe manier om kinderen te leren
lezen en schrijven. We hadden het er al eerder over in Taalpost. Moonen heeft over deze methode het
boek Dwaalspoor dyslexie geschreven, waarbij een uitgebreide website over de Alfabetcode hoort. U
vindt daar onder meer een verhelderend radio-interview met de auteur.
advertentie

Congres De nieuwe taal op 22 november: hoe verandert taal de wereld en hoe verandert de wereld
onze taal. Nieuwe taal voor taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24 parallelsessies.

3. Petitie: dialectonderzoek Vlaanderen
De toekomst van het dialectonderzoek en de dialectstimulering in Vlaanderen is zorgelijk. Op dit
ogenblik ziet het ernaar uit dat over een aantal weken en/of maanden enkele banen bij belangrijke
dialectorganisaties zullen verdwijnen bij gebrek aan subsidies. Op www.dialecterfgoed.be vindt u een
petitie waarin aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om het werk voor en het onderzoek naar het
dialect te blijven steunen.
Leesgek? Taalgevoelig? Nieuwsgierig? Profiteer nu van de beste aanbieding van het jaar: 3 keer
gratis Onze Taal bij een lidmaatschap tot eind 2013!
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1345
maandag 24 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een echte dicteespecialist deinst er niet voor terug om het vliegtuig naar Zuid-Afrika te nemen om
daar aan een dicteewedstrijd mee te doen.
Bron: BN/DeStem

- Kinderen uit de Duitstalige gemeenschap van België leren al op driejarige leeftijd een tweede taal in
schoolverband.
Bron: Knack

- De taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië heeft prikkeldraad noch wachttorens.
Bron: De Redactie

2. Taaltip: laagdunkend of laatdunkend
'Een laagdunkende opmerking plaatsen' – dat wordt vaak gezegd, maar het is niet juist. Een
opmerking kan wel laatdunkend ('minachtend, geringschattend') zijn.
De verwarring is verklaarbaar: een lage dunk van iets of iemand hebben is namelijk een bestaande
uitdrukking. De herkomst van laatdunkend is echter anders; het heeft met zich laten dunken te maken.
Hierover valt meer te lezen op www.onzetaal.nl.
Het cursusseizoen breekt aan! U kunt uzelf (of uw collega’s) nog inschrijven voor leerzame
taaltrainingen van Onze Taal in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam.

3. Buitenkans: Onze Taal de rest van het jaar gratis
U verslindt Taalpost? Maar u smult nog niet van het maandblad Onze Taal? Als u deze week lid wordt
van Onze Taal, betaalt u alleen de jaarcontributie van € 34,50 voor 2013. U krijgt het tijdschrift de rest
van dit jaar – oktober, november en december – dan gratis in de bus: een voordeel van ruim 10 euro.
Dit aanbod geldt ook voor het digitale abonnement.
Zo leest u dit jaar in Onze Taal nog interessante en verrassende artikelen over het taalgebruik in
Nederlandse hiphopmuziek, over jeugdtaal in de jaren vijftig, over het Groot Dictee en over de taal van
het NOS Journaal. En natuurlijk geniet u elke maand van de beste taalkronkels in 'Ruggespraak'.
Wees er snel bij, want deze aanbieding geldt maar tot 1 oktober. Abonneer u nu.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1344
vrijdag 21 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Europese talen moeten snel middelen krijgen om in het digitale tijdperk te kunnen overleven, vinden
deskundigen.
(Bron: AutomatiseringGids)

- De krant De Morgen zal het woord 'allochtoon' niet meer gebruiken.
(Bron: De Morgen)

- Het instapniveau Frans aan de Universiteit Antwerpen bereikt een historisch dieptepunt.
(Bron: De Morgen)

2. Radioprogramma van de maand: The world in words
The world is een radioprogramma van de Amerikaanse publieke omroep dat de beste
fragmenten van enkele Engelstalige radiozenders verzamelt. Een van de journalisten,
Patrick Cox, verzamelt iedere week mooie interviews en reportages over taal. Er is niet
alleen aandacht voor het Engels; allerlei talen van over de hele wereld komen aan de
orde.
Op een speciale webpagina voor deze taalrubriek worden bijna iedere dag nieuwtjes
gepubliceerd. U kunt er ook naar het programma luisteren als podcast. U kunt er
bovendien vinden hoe u Patrick Cox kunt volgen op Twitter.

Advertentie

Congres 'De nieuwe taal' op 22 november: hoe verandert taal de wereld en hoe verandert de wereld
onze taal? Nieuwe taal voor taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24 parallelsessies.

3. Extra: Vernoeming
Zal prins Charles zich als hij (ooit) koning wordt King Charles III noemen of King George
VII? Aan die vraag besteedt het weblog Vernoeming aandacht. Vernoeming is sowieso
een van de leukste taalweblogs – ook al lijkt het onderwerp 'persoonsnamen' op het
eerste gezicht beperkt.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1343
woensdag 19 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Leidse taalkundigen ontcijferen Frygische en Lydische inscripties.
Bron: Universiteit Leiden

- De Nederlandse omroep VPRO vertaalt Baraque Fraiture als 'frietkraam'.
Bron: De Standaard

- Amerikaanse internetpionier roept de hulp in van taalleerders om het hele internet in zo veel mogelijk
talen te vertalen.
Bron: Wired

2. Oproep van de maand: 'Hom of kuit '
Nu we dagelijks e-mails met en zonder ondertekening onder ogen krijgen, doet zich de vraag voor of
zo'n ondertekening nog wel nodig is. In het oktobernummer van Onze Taal bespreekt Frank Jansen
de voor- en nadelen.
U kunt het artikel nu al lezen op de website van Onze Taal. U kunt daar ook stemmen en meepraten.
Bestel nu de Taalkalender 2013 van Onze Taal. Boordevol interessante taalweetjes, nuttige adviezen
en grappige taalkronkels!

3. Extra: de mooiste zin van 2011
Het literaire tijdschrift Tzum kent ieder jaar een prijs toe aan de mooiste zin uit een roman van het
afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een beker en evenveel euro's als er woorden in de zin staan. In dit
geval zijn het er 99, en is de prijs voor de schrijver L.H. Wiener, die in zijn roman Shanghai Massage
schreef:
"Ik zou mijn moeder nog wel eens in die dikke Velsense vissersneus van haar willen knijpen, een neus
die van geen ophouden wist, in tegenstelling tot mijn moeders nieren, die het begaven onder de druk
van alle medicijnen – nu ja, niet echt knijpen, want een beetje zoon die knijpt zijn moeder niet, die eert
het wijf dat moeder heet, maar die dikke kokkerd van een gok van haar, dus, tussen mijn wijs- en
middelvinger en duim pakken, zoals ik vroeger vaak deed, om te plagen, als een soortement van
liefkneuzing, dat zou ik graag nog eens een keertje doen."
Voor het weblog Neder-L schreef de taalkundige en Taalpost-redacteur Marc van Oostendorp een
analyse van deze zin.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1342
maandag 17 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een nachtelijke nieuwslezer van de VRT kruidt het journaal met 'aparte uitspraken'.
(Bron: De Standaard)

- 'Fucking hoer' zeggen tegen je baas is volgens een Amsterdamse rechter nog geen reden voor
ontslag.
(Bron: NRC Handelsblad)

- De Universiteit Hasselt leert studenten beleefd mailen.
(Bron: De Standaard)

2. Taaltip: hoorn of horen?
Het lijkt het gewoonst om te spreken van de hoorn van een dier (een koe, schaap, enz.), maar horen
is ook juist. Hoorn en horen zijn officieel gelijkwaardige spellingvarianten; het Groene Boekje vermeldt
beide vormen. Het meervoud horens lijkt overigens weer iets gewoner te zijn dan het meervoud
hoorns. Ook in samenstellingen als althoorn/althoren, eekhoorn/eekhoren, hertshoorn/hertshoren,
neushoorn/neushoren en telefoonhoorn/telefoonhoren zijn hoorn én horen officieel juist.
Horen bevat een zogenoemde svarabhaktivocaal, een toonloze e die vaak te horen is in bijvoorbeeld
melk ('melluk') en arm ('arrum'), maar die daar niet wordt geschreven.
Vergelijkbare variantenparen zijn doorn/doren (en bijvoorbeeld duindoorn/duindoren,
likdoorn/likdoren), voorn/voren (en rietvoorn/rietvoren) en lantaarn/lantaren (en
zaklantaarn/zaklantaren).
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor onze opfristraining (spelling, grammatica, leestekens) op
zaterdag 6 oktober in Rotterdam.

3. Dat is andere taal! in Brabant
Omroep Brabant maakt een eenmalige talkshow over het Brabants en zijn vele dialecten. De
presentatoren Arjo Kraak en Eefke Boelhouwers praten met onder meer Huub Smit (van New Kids),
Wim Daniëls (stadsdichter van Helmond), Jos Swanenberg (hoogleraar Brabants) en de zangers
Gerard van Maasakkers en Björn van der Doelen over de betekenis die hun moedertaal voor hen
heeft.
De redactie zoekt publiek dat graag wil meepraten. U kunt u aanmelden via de website van de
omroep.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1341
vrijdag 14 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Buffi Duberman leert Nederlandse rockzangers Engels.
Bron: Volkskrant.nl

- Er is in een jaar veertig keer officieel geklaagd over het taalgebruik in Brusselse ziekenhuizen.
Bron: De Morgen

- Aan de universiteit van Swansea is een computerprogramma ontwikkeld dat vertalingen van
bekende teksten vergelijkt.
Bron: BBC

2. Filmpje van de week: ‘Wablief?’
De VRT heeft voor het eerst een Engelstalig televisieprogramma gemaakt. Fans of Flanders is te zien
op de zenders OP12 en Canvas. Met het programma wil de VRT de internationale gemeenschap in
Vlaanderen en Brussel beter laten begrijpen wat er leeft in Vlaanderen. In elke wekelijkse uitzending
geeft radio- en televisiepresentator Chris Dusauchoit een korte taaltip. Hij verklaart in een filmpje in
schitterend Engels de titel van zijn rubriek: ‘Wablief?’
In een kleine groep uw taalkennis opfrissen in Rotterdam, Eindhoven of Amsterdam. Iets voor
u of een collega?

3. Uitslag wedstrijd Taalwijzers
In Taalpost 1335 vroegen we: wanneer werd de uitgeverij van deze Taalwijzers opgericht? Het juiste
antwoord was 1962, want uitgeverij Intertaal werd vijftig jaar geleden opgericht. De twee sets
Taalwijzers gaan naar Ives Vanquickelberghe en Titia Tilma.

4. Wedstrijd Nooit meer steenkolenengels
Deze week mogen we drie exemplaren weggeven van het boek Nooit meer steenkolenengels. De
auteur van dit boek helpt mensen beter Engels te spreken. Maar hij coacht mensen ook om een
bepaalde sporttak beter te leren beheersen. Welke sport is dat? Mail uw antwoord en uw
adresgegevens voor 27 september naar de redactie.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1340
woensdag 12 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De taal op datingsites is een bron van lering en vermaak.
Bron: Volkskrant.nl

- De Bond tegen vloeken richt twee dochterafdelingen op: KlasseTaal en Taalquestie.
Bron: Bond tegen vloeken

- Vlamingen zouden een betere woordenschat hebben dan Nederlanders.
Bron: Spitsnieuws.nl

2. Oproep: gapen of geeuwen?
Waar zeggen mensen gapen en waar geeuwen? Dat vroeg een twitteraar (@pgteekens) zich een
tijdje geleden af. Hij nodigt nu zo veel mogelijk mensen uit om op een speciale kaart op Google Maps
een pijltje te zetten bij de plaats waar zij vandaan komen en daarbij aan te geven of zij gapen,
geeuwen of allebei zeggen. De kaart begint al aardig vol te lopen, maar er valt nog geen duidelijk
patroon op te ontdekken.
Gisteren was in Woordpost te lezen waar pyrrusoverwinning vandaan komt. Benieuwd naar het woord
van morgen? Meld u gratis aan!

3. Extra: evenementen, congressen en lezingen over taal
Wist u dat op 13 september het eerste Dictee Holland-België plaatsvindt? Dat 26 september de
Europese Dag van de Talen is? Dat oktober een hels drukke dicteemaand is (Almere, Moerdijk,
Goeree-Overflakkee)? Dat Hans Aarsman op 15 oktober in Groningen een lezing geeft over fotografie
en taal?
Een schat aan informatie over taalevenementen, -congressen, -lezingen en -tentoonstellingen vindt u
online in de taalagenda van Onze Taal. Ook uw eigen aankondigingen en suggesties zijn er welkom.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1339
maandag 10 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Het met sluiting bedreigde Institut Néerlandais in Parijs blijft misschien toch open.
Bron: Radio Nederland Wereldomroep

- Een vrouw traint haar papegaai om te schelden tegen haar ex-man en zijn vriendin, die haar buren
zijn.
Bron: Boston Herald

- 'Onnozelaar' is een juweeltje uit de Vlaamse woordenschat.
Bron: De Standaard

2. Weifelen of twijfelen?
Weifelen en twijfelen kunnen als synoniemen van elkaar worden beschouwd. Je kunt dus zeggen dat
sommigen van de Nederlandse kiezers die woensdag naar de stembus gaan nog twijfelen over hun
stem, maar ook dat ze daarover nog weifelen.
Voor de fijnproevers: twijfelen betekent vooral 'niet weten of je voor het één of voor het ander moet
kiezen', en weifelen betekent meer 'aarzelen, niet kunnen kiezen'. Dat maakt dat twijfelen iets meer
voor de hand ligt in 'Sommigen twijfelen nog over hun stem': ze weten nog niet of ze voor partij X of
misschien toch partij Y zullen kiezen.
Meer informatie over weifelen en twijfelen vindt u op onze website.

Uw taalkennis opfrissen? Kom naar de taaltraining in Rotterdam op 6 oktober.

3. Extra: was het accent van de schutter toeval?
Vorige week werd de overwinningstoespraak van Pauline Marois, de nieuwe premier van Quebec, ruw
verstoord door een schietincident waarbij een dode viel. De schutter zei onder meer "les anglophones
se réveillent" (‘de Engelstaligen worden wakker’) en deed dat met een Engels accent. Het zou dus
kunnen dat zijn daad is ingegeven door verzet tegen de macht die de Franstalige separatisten in deze
Canadese provincie verworven hebben.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1338
vrijdag 7 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Prinses Laurentien slaat alarm over taalachterstand.
Bron: De Telegraaf

- Volgens Gronings onderzoek gebruiken jonge kinderen soms zinsconstructies die ze nog niet goed
kunnen begrijpen.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

- Nieuwe Tilburgse hoogleraar stelt 'alomvattende' theorie van taalverandering voor.
Bron: Dichtbij.nl

2. Dagen van de maand: Werelddovendagen
Op 21 en 22 september worden de Werelddovendagen gevierd, ditmaal in Goes in Zeeland, met tal
van activiteiten. Er is ook speciale aandacht voor de Nederlandse Gebarentaal. Onderzoekers uit
Nijmegen komen vertellen over de website Gebareninzicht die ze momenteel aan het bouwen zijn. Op
deze site zal allerlei informatie te vinden zijn over gebarentaal, waaronder onderzoeksresultaten en
een lexicon met moeilijke termen.

3. Extra: En dan nog iets
Het taalboek En dan nog iets van Paulien Cornelisse is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Op
nspublieksprijs.nl kunt u tussen zaterdag 1 september en maandag 15 oktober stemmen op dit boek
(of natuurlijk op een van de concurrenten, maar die gaan niet over taal). De winnaar van de NS
Publieksprijs wordt bekendgemaakt op maandagavond 15 oktober. Meedoen is de moeite waard,
want stemmers maken kans op meer dan 1000 euro aan boeken en andere mooie prijzen.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost leet
woensdag 5 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Paus Benedictus XVI wil meer belangstelling voor het Latijn.
Bron: de Volkskrant

- Latijn is nog steeds een populair schoolvak in Vlaanderen.
Bron: De Standaard

- Deze Taalpost heet 'leet' omdat het aflevering 1337 is.
Bron: Wikipedia

2. Festival van de week: Drongo Festival
Op 19 september a.s. wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het Drongo Festival gehouden,
over meertaligheid. Op deze dag kunt u lezingen en workshops volgen van gevestigde en
aankomende taalwetenschappers over onder andere de mogelijkheden die een meertalige opvoeding
biedt en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen; u kunt 'snuffelen' aan het Fries en het
Chinees en er is een markt waar u doorlopend terechtkunt met uw vragen. Meer informatie vindt u op
de website van het festival.
Je taalkennis op hoofdpunten opfrissen of je verdiepen in grammatica en/of leestekens? Volg op
zaterdag 6 oktober of woensdag 17 oktober een taaltraining van de Taaladviesdienst in Rotterdam.

3. Extra: Streektaalconferentie in Elst
De Stichting Nederlandse Dialecten, Gelders Erfgoed en Variaties vwz organiseren op 28 september
in congrescentrum Droom in Elst (Gelderland) de zevende Internationale Streektaalconferentie. Het
thema is ‘(Streek)taal als erfgoed?!’ Taalkundigen, erfgoedprofessionals en beleidsmensen buigen
zich over de vraag of streektalen ook geborgd moeten worden als een vorm van immaterieel
erfgoed. Sprekers zijn onder anderen Rob Belemans, Hans Bennis en Pieter Matthijs Gijsbers. Ga
voor meer informatie en het programma naar de website van Gelders Erfgoed.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1336
maandag 3 september 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Ook kinderen uit lagere sociale milieus hebben voordeel bij een meertalige opvoeding, beweren
Luxemburgse onderzoekers.
Bron: Kennislink

- De verkiezingscampagne werd volgens Trouw de afgelopen week beheerst door 'grove taal'.
Bron: Trouw

- Een nieuw boek over het zogeheten ‘Verkavelingsvlaams’ maakt in Vlaanderen de tongen los over
taal.
Bron: Onze Taal

2. Taaltip: is het VVD-er of VVD’er?
VVD’er is juist.
Als van een afkorting een zelfstandig naamwoord wordt gevormd met behulp van een achtervoegsel,
worden die twee delen met een apostrof met elkaar verbonden: VVD’er, SP’er, CDA’ster, dvd’tje, tv’s.
Het gaat hier om afleidingen: woorden die in kleinere delen kunnen worden opgesplitst maar waarvan
niet elk deel ook als zelfstandig woord kan voorkomen. De woorddelen er, ster, tje en s zijn geen
zelfstandige woorden maar achtervoegsels. Hetzelfde geldt als een afkorting deel wordt van een
werkwoord: sms’en, hij cc’t, zij msn’de.
Als de delen van een woord wél elk zelfstandig kunnen voorkomen, is sprake van een samenstelling.
In zo’n geval komt er tussen een afkorting en de rest van het woord geen apostrof maar een streepje.
Het is dus VVD-leider, SP-aanhang, CDA-lijsttrekker, dvd-speler en tv-kijker. En ook sms-bericht, ccveld en msn-taal krijgen een streepje.
Naast CDA’ster (‘vrouwelijke CDA’er’) is ook CDA-ster wel mogelijk – als ‘CDA-topper’ bedoeld is.
advertentie

Het Taalcongres op 13 september: een dag vol lezingen en workshops over professioneel schrijven
en taalgebruik.

3. Extra: Dat is andere taal!
We kondigden het vorige week al aan: vanavond begint op Nederland 2 Dat is andere taal!, een
achtdelige serie over Nederlandse dialecten. Meer informatie vindt u op de website van het
programma. Daar staat ook informatie over andere aspecten van het project: veel provinciale
omroepen zenden bijvoorbeeld in de komende periode eigen materiaal uit.
Het Meertens Instituut in Amsterdam doet mee met een Taaldetector, een spelletje dat aan de hand
van gerichte vragen probeert te raden waar u vandaan komt. Er verschijnt ook een boek Dat is andere
taal!, van journalist Rien van den Berg en taalkundige Marc van Oostendorp. Dit boek kunt u vanaf
vandaag bestellen bij Onze Taal; u betaalt bij verzending binnen Nederland geen verzendkosten.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor aanmelden, afmelden
en het archief www.taalpost.nl. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

