Taalpost 1419
woensdag 27 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Google laat het woord ogooglebar ('ongoogelbaar') schrappen uit de nieuwewoordenlijst van de
Zweedse Taalraad.
Bron: ZDNet

- Jonge kinderen leren zelfstandige naamwoorden voordat ze werkwoorden leren, blijkt uit
Amerikaans onderzoek.
Bron: Science Daily

- Het talenbeleid van Vlaamse scholen stagneert.
Bron: deredactie.be

2. Video van de week: de taalpolitie van Quebec
In de Canadese provincie Quebec en haar grootste stad Montreal voelen Engelstaligen zich
bedreigd omdat het Frans er de enige officiële taal is. Er zijn nu ironische filmpjes gemaakt
waarin de plaatselijke taalpolitie op zoek gaat naar Anglo offenders.
Leerzaam én heel leuk: de opfriscursus van Onze Taal waarin je met alle belangrijke
taalregels oefent. Nog plaatsen voor zaterdag 6 april in Amsterdam.

3. Extra: artikel over aprilgrappen in Onze Taal
Het aprilnummer van het tijdschrift Onze Taal valt deze week op de mat. In het openingsartikel
buigen Peter Burger en Saskia Aukema zich over de rol van taal in aprilgrappen. Wilt u zich
maandag niet laten foppen? Of wilt u gebruikmaken van de vijf tips voor een geslaagde 1aprilgrap? Lees het artikel nu online.
Verder in het nieuwe nummer: het succes van Taalvoutjes op het internet, scheldwoorden uit de
zestiende eeuw, de opmars op Twitter van 'Je bent zelf een …' en een nuchtere kijk op licht
ontvlambare e-mails en Facebookberichten.

4. Geen Taalpost rond Pasen
Vrijdag en maandag is Onze Taal gesloten. Taalpost 1420 verschijnt op woensdag 3 april. De
redactie wenst u een vrolijk Pasen!
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1418
maandag 25 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Vanaf volgend jaar moet in de Europese Unie op kledinglabels in 23 talen informatie worden
gegeven.
Bron: Express.be

- Mag de overheid in Vlaanderen berichten publiceren in meer dan één taal?
Bron: Gazet van Antwerpen

- In de eerste zin van het Engelstalige lied waarmee België naar het Eurovisiesongfestival gaat,
zit een grammaticaal foutje.
Bron: Eurosong.be

2. Taaltip: vergasten
Vorige week schreef het Haarlems Dagblad dat koningin Beatrix bij haar bezoek aan Haarlem
"vergast" zou worden op drie inleidingen van kunsthistorici. Er reageerden verontwaardigde
lezers, die dachten dat er een misplaatste grap werd gemaakt. Zij dachten namelijk dat het
werkwoord vergassen - vergaste - vergast in de zin stond.
Maar iemand vergasten op iets bestaat ook; het betekent iets heel anders: 'iemand iets
moois/lekkers aanbieden, iemand onthalen op'. Dit werkwoord komt (nogal eens in dictees) voor
in zinnen als 'Zij vergastten ons in het verleden vaak op een heerlijk diner' en 'De op een heerlijk
diner vergaste gasten complimenteerden de gastheer.' Vergasten betekent eigenlijk letterlijk
'iemand als gast ontvangen'.
Het Haarlems Dagblad heeft op zijn website het woord vergast overigens verwijderd; er staat nu
getrakteerd.
Er zijn nog vijf plaatsen beschikbaar voor onze 'Opfristraining taalregels' op 6 april in Amsterdam.
In één dag wordt uw kennis over de belangrijkste spelling- en grammaticakwesties en leestekens
weer helemaal opgefrist!

3. Vervolgonderzoek van de week
Taalpost 1414 van vrijdag 15 maart bevatte een vragenlijst van Marijke De Belder van de
Hogeschool-Universiteit Brussel. In die vragenlijst werd gevraagd hoe nieuwe woorden zouden
moeten klinken. U hebt massaal uw medewerking verleend en de vragenlijst ingevuld: er kwamen
meer dan zeshonderd reacties binnen. De resultaten waren opmerkelijk. Het werd echter al gauw
duidelijk dat ze nog meer vragen oproepen.
Daarom willen Marijke De Belder en haar collega Marjo van Koppen van de Universiteit Utrecht u
graag nog enkele extra vragen stellen. In deze tweede vragenlijst kunt u opnieuw aangeven of u
een woord goed vindt klinken. U kunt ook deelnemen als u de eerste vragenlijst niet hebt
ingevuld. De onderzoekers publiceren binnenkort een samenvatting van de resultaten.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1417
vrijdag 22 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Australische jongeman mag zes maanden lang geen 'bingo' zeggen.
Bron: DeRedactie.be

- In verdrietige tijden staan er meer verdrietige woorden in boeken.
Bron: de Volkskrant

- Wanneer er een y in je naam staat, maak je in Amerika minder kans op een universitaire
opleiding.
Bron: Voornamelijk

2. Onderzoek van de week: Engels in Nederland
De Engelse taal speelt op veel manieren een rol in het leven van Nederlanders. Toch is er maar
heel weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen die Nederlanders hebben met het Engels en
wat zij van de taal vinden. Alison Edwards van de universiteit van Cambridge in Engeland doet nu
promotieonderzoek naar dit onderwerp. In een online vragenlijst kunt u aangeven hoe u tegen de
Engelse taal aankijkt en wat uw ervaringen ermee zijn. Het invullen van de (Nederlandstalige)
vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
Tienduizenden mensen hebben de app van Onze Taal al gedownload. U ook?

3. Extra: lezing William Labov
De inmiddels 85-jarige Amerikaan William Labov wordt wel als de vader van de sociolinguïstiek
beschouwd, de wetenschap die bestudeert hoe talen en dialecten functioneren in de
samenleving. Eerder deze maand hield hij een lezing in Kopenhagen waarin hij op een
ontroerende manier beschrijft van welke zes mensen hij het meest heeft geleerd – alle zes
'gewone' sprekers van een of andere variëteit van het Amerikaans-Engels, die hij door zijn
onderzoek tegenkwam. De lezing staat nu ook op YouTube.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1416
woensdag 20 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De smiley is nu ook opgedoken in een officieel stuk van de gemeente Tilburg.
Bron: Binnenlands Bestuur

- De namen van kinderen zijn een goede indicator voor het salaris van hun ouders.
Bron: Het Nieuwsblad

- Dat Mark van Bommel vorige week 'vuile homo' riep, is de invloed van Maaskantje.
Bron: Omroep Brabant

2. Discussie van de week: de schuld van taalkundigen
Martin Slagter, een ervaren docent Nederlands, heeft in NRC Handelsblad aandacht gevraagd
voor het belabberde schrijven van eerstejaars studenten in het hbo. Volgens Slagter is de
achteruitgang onder andere aan taalkundigen te wijten. Die wijzen er voortdurend op dat taal
constant verandert. Dat heeft tot gevolg dat alles wat nu fout is, op termijn als goed Nederlands
zal worden beschouwd. De docenten van nu hebben uit deze opvatting volgens Slagter de
conclusie getrokken dat ze zich beter niet kunnen verzetten tegen wat toch zal gebeuren – en
knijpen bij de correctie een oogje toe.
Is Slagters redenering plausibel? De taalkundige Frank Jansen bespreekt voors en tegens in het
nieuwe nummer van Onze Taal, én op de website van Onze Taal, waar u ook over de kwestie
kunt stemmen en meediscussiëren.
Groot succes voor de app van Onze Taal. Hebt u 'm al? En uw collega's, leerlingen,
studenten …? Download de app gratis via onzetaal.nl/app.

3. Extra: woordentest
Hoe groot is uw (Nederlandse) woordenschat? De Universiteit Gent heeft een test op het internet
gezet waarmee u dat in een paar minuten kunt bepalen. U krijgt honderd woorden te zien
waarvan u telkens moet aangeven of ze wel of niet tot het Nederlands behoren. De resultaten
worden gebruikt voor een wetenschappelijk onderzoek.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1415
maandag 18 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Snoetjeknovveln ('zoenen', 'vrijen') is het mooiste Groningse woord.
Bron: RTV Noord

- Twittergebruikers kunnen op basis van hun taalgebruik worden verdeeld in 'stammen'.
Bron: The Guardian

- Deze week is de internationale week van de francofonie.
Bron: Dix mois dix mots

2. Taaltip: benijdde/beneed
Het werkwoord benijden wordt zwak vervoegd: ik benijdde - ik heb benijd. Juist is dus: 'Hij
benijdde zijn vrienden, die elke avond uitgingen.'
De meeste werkwoorden met een lange ij zijn sterk: bijten - beet, kijken - keek, rijden - reed,
stijgen - steeg, tijgen - toog. Dat benijden zwak is, heeft waarschijnlijk te maken met de herkomst:
het heeft het zelfstandig naamwoord nijd als basis; benijden betekende oorspronkelijk 'niet
kunnen verdragen, zich ergeren', en tegenwoordig 'jaloers zijn (op)'. Werkwoorden die zijn
afgeleid van een zelfstandig naamwoord worden bijna altijd zwak vervoegd, net als van een
bijvoeglijk naamwoord afgeleide werkwoorden. Vergelijk: vijlen (afgeleid van vijl), bedijken (van
dijk), lijmen (van lijm), bevrijden (van vrij), verblijden (van blij). Sterke werkwoorden gaan vrijwel
nooit terug op een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord.

3. Extra: gratis Onze Taal-app
De taaladviezen van Onze Taal zijn vanaf nu ook via een gratis app te raadplegen op
smartphones en tabletcomputers. De app 'Onze Taal' geeft razendsnel antwoord op duizenden
vragen over het Nederlands: hun of hen, dan of als, d of t, leestekengebruik, de herkomst van
uitdrukkingen, enzovoort. Naast de taaladviezen van www.onzetaal.nl biedt de app van Onze
Taal dagelijks vers taalnieuws, en natuurlijk meer informatie over de diensten van de vereniging
Onze Taal.
Download hier de app:
 Android (o.a. Samsung en HTC)
 iOS (o.a. iPhone en iPad)
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1414
vrijdag 15 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Ondanks het toegenomen gebruik van computers zijn basisschoolleerlingen niet slordiger gaan
schrijven.
Bron: RTL Nieuws

- Classicus Bas van Bommel pleit ervoor om het Latijn weer als een levende taal te onderwijzen.
Bron: de Volkskrant

- Een Italiaans dagblad meent te weten dat de nieuwe paus het Piëmontisch beheerst.
Bron: Presseurop

2. Extra: onderzoek woordvorming
Marijke De Belder van de Hogeschool-Universiteit Brussel doet onderzoek naar woordvorming.
Op dit moment is ze nieuwsgierig naar hoe nieuwe woorden gevormd worden. Ze wil vooral
weten hoe een nieuw woord zou moeten klinken. Daarom heeft ze een vragenlijst met verzonnen
nieuwe woorden opgesteld. U kunt aangeven welke van deze woorden u goed vindt klinken.
Meedoen aan het onderzoekje vraagt ongeveer 15 minuten tijd.
Uw kennis van de belangrijkste taalregels opfrissen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
taaltraining van de Taaladviesdienst op 6 april in Amsterdam. Schrijf u in via de website!

3. Uitslag wedstrijd SkyLimited
In Taalpost 1408 kon u meedoen aan de wedstrijd van SkyLimited. U hoefde slechts te mailen
welk cadeau uw voorkeur genoot. We kregen 348 mails. Een onschuldige hand haalde er vier
winnaars uit: Renee Kuipers (een Amsterdam-mok), Jo Hertogs (een Coffee mug), Laura Groot
(een Koffieverkeerd-beker) en Marjolein van der Heijden (een Kattenpet met de naam Stink, de
naam van de huiskat van haar dochter).

4. Wedstrijd Woorden weten alles
Taal staat centraal in het leven van Ludo Permentier. Een van zijn taalactiviteiten is columns
schrijven voor de krant De Standaard. Met die columns heeft hij nu Woorden weten alles
samengesteld. Taalpost, waarvan Permentier vroeger redacteur was, mag vijf exemplaren van
dat boek wegschenken. U moet wel een culinaire taalvraag beantwoorden: welke kok mag u
volgens Permentier nooit vertrouwen? Mail uw antwoord voor 28 maart naar de redactie van
Taalpost. Vermeld ook uw postadres, waar ter wereld dat ook mag zijn.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1413
woensdag 13 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Henny Stoel leest het eerste Groot Bijbels Dictee voor.
Bron: Friesch Dagblad

- Het Klein Woordenboek van de Conclavische Taal verklaart woorden die bij een pausverkiezing
gebruikt worden.
Bron: RTL Nieuws

- Waarschijnlijk is niet het Latijn maar het Italiaans de voertaal tijdens het conclaaf.
Bron: Slate

2. Epidemie van de week: anagrammen Wageningen 750
750 jaar geleden kreeg Wageningen stadsrechten van graaf Otto II van Gelre. Dat wordt onder
meer gevierd met een anagrammenproject. Anneke Rot vroeg mensen om nieuwe zinnen te
maken met de letters van de zin 'De stad Wageningen viert feest'. Het project begint epidemische
vormen aan te nemen. Na een maand zijn er al ruim 260 varianten geplaatst op de wiki
Wageningen 750 en er komen elke dag nieuwe bij.
Wat is het verhaal achter het woord habijt? Woordpost verklaart moeilijke woorden uit de
actualiteit. Meld u gratis aan!

3. Verkiezing: mooiste Groningse woord
Kwaalster ('fluim'), mieghommel ('mier'), smui ('lenig'), snoetjeknovveln ('zoenen, vrijen') of
twijduustern ('schemering'): wat is het mooiste Groningse woord? Dat kunt u meebepalen door te
stemmen op het schierste Grunneger woord. Uw stem is nog welkom tot vrijdag 15 maart, 18.00
uur. De uitslag wordt bekendgemaakt op De Grunneger Dag, zaterdag 16 maart.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1412
maandag 11 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Mag een van de twee gesprekspartners vasthouden aan de streektaal als beiden algemeen
Nederlands kunnen spreken?
Bron: Trouw

- In 2015 worden er dertig namen toegevoegd aan de Finse naamdagenkalender, maar
Mohammed zal er niet bij zijn.
Bron: Finlandsite

- De baas van de Encyclopaedia Britannica ziet in andere talen dan het Engels geen ruimte voor
een volwaardige encyclopedie naast Wikipedia.
Bron: Harvard Business Review

2. Taaltip: ergens op kunnen buigen/bogen
In bijvoorbeeld 'Ons bedrijf kan bogen op een voortreffelijke reputatie' is bogen juist.
Ergens op kunnen bogen betekent 'in het trotse bezit zijn van, beschikken over'. Omdat bogen
meestal als verledentijdsvorm van buigen wordt gebruikt, komt ergens op kunnen buigen ook
weleens voor, maar dat is niet juist.
Het werkwoord bogen (boogde, geboogd) komt – buiten de uitdrukking ergens op kunnen bogen
– nauwelijks nog voor. Bogen op betekent 'trots zijn op, zich beroemen op, pochen over', en
soms ook 'vertrouwen op' ('Ik boog op God').
Taalverloedering, taaladvies, de herkomst van namen – bestel boeken over boeiende
taalonderwerpen bij Onze Taal.

3. Symposium De taal van Couperus
Het valt meteen op als je een boek van hem leest: de schrijver Louis Couperus, die 150 jaar
geleden geboren werd, hanteerde het Nederlands op een eigenzinnige wijze. Wat is er zo
speciaal aan zijn taalgebruik? Wat zijn de kenmerken van zijn stijl? En hoe is een typische
Couperuszin opgebouwd?
Specialisten beantwoorden deze vragen vanuit diverse invalshoeken tijdens het symposium De
taal van Couperus, dat plaatsvindt in Den Haag op 23 mei 2013. Inschrijven kan bij het Louis
Couperus Genootschap.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1411
vrijdag 8 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Met de ogen knipperen helpt om informatie beter te verwerken.
Bron: De Standaard

- De naam die de nieuwe paus kiest, zal veel onthullen over zijn politiek.
Bron: Slate

- De taal van de Italiaanse tv is veel te spectaculair geworden en is daarmee afgedwaald van de
omgangstaal, menen taalkundigen.
Bron: DigitalSAT

2. Column van de week: Hocus pocus focus
Het woord focus is volgens de Venrayse tekstschrijver Stan Verhaag overal. In een stukje op het
weblog van Onze Taal geeft hij een serie voorbeelden van het recente gebruik van dat woord.
Ook vraagt hij zich af waar het vandaan komt: 'als je maar focus hebt, komt alles goed'.
Hen of hun, gebeurd of gebeurt, er( )van( )uit( )gaan, te(n) alle(n) tijde(n): een paar van de 25
prangendste taalkwesties op de website van Onze Taal.

3. Extra: lunch
Hoe komt het dat Duitsers het Engelse woord lunch uitspreken als [lantsj], terwijl de Nederlandse
uitspraak eerder klinkt als [lönsj]? Dat vraagt de Nederlandse vertaalster Alexandra Kleijn zich af
op haar (Duitstalige) weblog Buurtaal. Ze heeft ook nog een vraag: hoe komt het dat sommige
Duitsers die Nederlandse uitspraak zelfs als [luunsj] horen?
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1410
woensdag 6 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Vandaag is de Europese dag van de logopedie.
Bron: Nederlandse vereniging voor logopedie

- Studenten van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen moeten beter leren schrijven.
Bron: Het Nieuwsblad

- Fransen zijn echt waardeloos in Engels.
Bron: Slate.fr

2. College van de week: waarom we dingen verkeerd verstaan
Hoe komt het dat we liedteksten soms verkeerd verstaan? En dat dat soms ook gebeurt in
gesprekken? De jonge, hippe hoogleraar Andrew Nevins van het University College London doet
er onderzoek naar. In een YouTube-filmpje legt hij uit waarom hij dat doet en wat de resultaten
van zijn onderzoek zijn.
Uw kennis van de belangrijkste taalregels opfrissen? Op 6 en 11 april geeft de Taaladviesdienst
taaltrainingen in Amsterdam; schrijf u in via de website!

3. Extra: vragenuurtje dyslexie
Bent u ouder van een kind in de basisschoolleeftijd met (mogelijk) dyslexie? Uitgeverij Zwijsen en
het Regionaal Instituut voor Dyslexie organiseren aanstaande vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur een
vragenuurtje voor ouders van deze kinderen via Twitter. Gebruik de hashtag #dyslexie en stel uw
vraag aan @zwijsenouders.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1409
maandag 4 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Er komt dit jaar een grootschalig onderzoek naar het gebruik van de Friese taal.
Bron: Friesch Dagblad

- Onder de titel 'Christ fucking shit merde!' hebben wetenschappers een artikel in een
wetenschappelijk blad gepubliceerd, waarin ze onderzoeken hoe meertaligen vloeken.
Bron: io9

- Het gaat blijkens een nieuw rapport helemaal niet zo slecht met de Duitse taal.
Bron: Die Welt

2. Taaltip: 'Wanneer komen we weer bijelkaar / bij elkaar?'
Bij elkaar wordt als twee woorden geschreven.
Een combinatie van een voorzetsel en elkaar wordt vrijwel nooit aaneengeschreven:
- Ze zijn al heel lang bij elkaar.
- Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
- Ik heb snel iets in elkaar gedraaid.
- Helaas zijn de bestanden door elkaar geraakt.
- Ik kan die twee nooit uit elkaar houden.
- Schrijf je dat aan elkaar?
- We liepen achter elkaar door de smalle gang.
De enige uitzondering is achter + elkaar, dat als één woord kan worden geschreven in de
betekenis 'aan één stuk door' of 'onmiddellijk':
- We hebben drie afleveringen achterelkaar gezien.
Woorden als bijeen, ineen, dooreen, uiteen, aaneen en achtereen worden wél aaneengeschreven
– ook al betekenen ze ongeveer hetzelfde als bij elkaar, in elkaar, enz.
Uw kennis van de belangrijkste taalregels opfrissen? Op 6 en 11 april geeft de Taaladviesdienst
taaltrainingen in Amsterdam; schrijf u in via de website!

3. Website van de week: Yaya Touré en het Nederlands
Toen tien jaar geleden een groepje voetballers uit Ivoorkust naar Beveren kwam, bood de club
hun ook Nederlandse les aan, 'om ze respect bij te brengen ten opzichte van de Vlamingen'. Het
tv-programma Belga Sport keek vorige week samen met enkelen van hen terug op die
Nederlandse lessen. Wat is er van de Ivorianen geworden en hoeveel Nederlands spreken ze
nog? "Uiteindelijk verstopten we ons voor de leraar, zodat we niet meer naar die lessen hoefden."
Het filmpje staat nu op de website van het programma.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

Taalpost 1408
vrijdag 1 maart 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De komende jaren kampt Nederland met een groot tekort aan leraren wiskunde en Nederlands.
Bron: De Telegraaf

- Een Italiaans restaurant in de Canadese provincie Quebec mag het woord pasta niet gebruiken.
Bron: The Epoch Times

- Er komt geen spellinghervorming zolang Geert Joris algemeen secretaris van de Nederlandse
Taalunie is, en dat is niet eens zijn eigen beslissing.
Bron: De Standaard

2. Reistip: Vlaamse cafés voor Franstaligen in Brussel
Stel, je bent Franstalige in Brussel en zoekt een café waar je de Vlaamse ziel kunt doorgronden.
Waar vind je die cafés nog? Een Franstalige inwoner van Brussel heeft een lijstje cafés opgesteld
en geeft goede raad: "Als u hoffelijk en sympathiek bent, en uw zinnen begint met Goeiendag of
Goeienavond, wordt u erg goed onthaald." Deze gids voor Franstaligen is trouwens handig voor
Nederlandstaligen die in Brussel ook eens een echt Vlaams café willen binnenstappen.

3. Wedstrijd: SkyLimited
De taalliefhebber achter het kersverse ontwerpbureau SkyLimited houdt van woordspelingen en
taalgrapjes. Haar beste vondsten laat ze drukken op onder meer draagtassen, bekers, petjes, Tshirts en zelfs iPhone-hoesjes. Op SkyLimited toont ze een aantal van haar ontwerpen. Taalpost
mag vier prijzen weggeven. U hoeft geen moeilijke vraag te beantwoorden. Mail gewoon voor 8
maart naar redactie@taalpost.nl welke prijs u verkiest: een Amsterdam-mok, een 'Coffee mug',
een Koffieverkeerd-beker of een Kattenpet – vermeld in dat laatste geval ook de naam van uw
kat. Een onschuldige hand haalt vier winnaars uit de inzendingen. Vergeet niet uw postadres mee
te sturen; de prijzen worden met zorg verpakt en verzonden.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

