
Taalpost 1460 
 

woensdag 31 juli 2013 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Amerika wint de Internationale Taalkunde-Olympiade overtuigend. 
Bron: website Internationale Taalkunde-Olympiade 

 

- Fransen moeten voortaan 'beuverie express' zeggen in plaats van 'binge drinking' ('snel veel 
drinken om dronken te worden'). 
Bron: Le Monde 

 

- Een buttonactie moet Nederlanders ervan overtuigen Nederlands te spreken tegen 
buitenlanders die onze taal leren. 
Bron: NOS.nl 

 
2. Opinie van de week: beter goed in één taal 
 

Er is in Nederland (en Vlaanderen) steeds meer aandacht voor tweetalig onderwijs, waarbij 
sommige lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels worden aangeboden, naast het Nederlands. 
Dat is niet per se een goede zaak, vindt de in India werkzame tropenarts Sebastian Grueschke. 
In een uitgebreid opinieartikel in de Volkskrant betoogt hij dat het beter is om één taal goed te 
leren dan twee talen een beetje. 
 

De Taalkalender 2014 is er al! U kunt 'm nu met korting bestellen: € 13,50 in plaats van € 
14,95. 

 
3. Extra: stijlherkenning 
 

Onlangs werd bekend dat de populaire schrijfster J.K. Rowling (van Harry Potter) onder 
pseudoniem een detective geschreven had. Het 'bewijs' werd onder meer geleverd door een 
stijlanalyse die werd uitgevoerd door de computer. In een artikel op de Amerikaanse website The 
Chronicle wordt uitgelegd hoe zo'n analyse werkt. Ook blijkt er inmiddels alweer andere software 
te zijn die schrijvers helpt om hun teksten nog beter te anonimiseren. 
 
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). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.ioling.org/results/2013/
http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/29/dites-desormais-beuverie-express-pas-binge-drinking_3454875_3238.html
http://nos.nl/op3/artikel/533446-hoezo-engels-praat-nederlands-tegen-expats.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3483390/2013/07/29/Beter-goed-in-een-taal-dan-matig-in-twee-talen.dhtml
http://onzetaal.nl/boeken/taalkalender-onze-taal-2014
http://chronicle.com/article/The-Professor-Who-Declared/140595/
http://chronicle.com/article/The-Professor-Who-Declared/140595/
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1459 
 

woensdag 24 juli 2013 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Ruim duizend sprekers van het Esperanto komen deze week bij elkaar in IJsland. 
Bron: Iceland Review 

 

- Zinnen zingen helpt bij het leren van vreemde talen. 
Bron: PsychCentral 

 

- Er wordt inmiddels misschien wel te veel aandacht besteed aan taal voor peuters, meent 
hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink. 
Bron: Kinderopvang Totaal 

 
2. Tv-programma van de maand: verdwijnend dialect 
 

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls (58) is opgegroeid in Aarle-Rixtel. Tot zijn 15e sprak hij 
uitsluitend het dialect van dit Noord-Brabantse dorp. Hij was eentalig, net als vrijwel al zijn 
klasgenoten. Toen was dit nog heel normaal, in heel Nederland. Ieder sprak zijn eigen vorm van 
het Nederlands. Maar dialecten sterven uit. Over veertig jaar wordt er hoogstwaarschijnlijk 
nergens in Nederland nog dialect gesproken. Is dat erg? Die vraag stelt Wim Daniëls zijn publiek 
en zichzelf in het programma NTR Academie, vanavond om 19.10 uur op Nederland 2. 
 

Elke dag iets leuks over taal te weten komen op de wc, in de keuken of op kantoor? Bestel 
nu al de Taalkalender 2014 – met korting! 

 
3. Extra: vakantie-woensdag 
 

Langgeleden kreeg de redactie van het tijdschrift Onze Taal een foto toegestuurd van drie 
vakantievierders die toevalligerwijs allemaal een exemplaar van Onze Taal hadden meegenomen 
op hun reis naar Frankrijk. Neemt u Onze Taal deze zomer ook mee naar een leuke, bijzondere 
of gezellige plek? Leg het vast, stuur de foto naar de redactie en maak kans op een leuke prijs en 
op publicatie op Facebook, en wellicht ook in het blad. 
 

4. Taalpost in de zomer 
 
Taalpost verschijnt in juli en augustus één keer per week. 
 
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). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/World_Esperanto_Congress_in_Reykjav%C3%ADk_Tomorrow_0_401646.news.aspx
http://psychcentral.com/news/2013/07/22/sing-along-to-improve-mastery-of-a-foreign-language/57475.html
http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2013/7/Peuters-hebben-meer-nodig-dan-taal-taal-taal-1312541W/
http://tv-visie.be/inhoud/nederland/zeg-maar-houdoe-met-je-dialect-in-ntr-academie_60047/
http://onzetaal.nl/boeken/taalkalender-onze-taal-2014
http://www.facebook.com/onzetaal
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=vakantiefoto%20met%20Onze%20Taal
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1458 
 

woensdag 17 juli 2013 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Volgens de nieuwe directeur van de BBC mompelen acteurs te vaak. 
Bron: BBC 
 

- Een taalwetenschapper uit Cambridge probeert het Aramees ('de taal van Jezus') vast te leggen 
voor het te laat is. 
Bron: The Times of Israel 
 

- Een Italiaanse financieel directeur 'sprak zo beperkt Engels dat onmogelijk verwacht kon 
worden dat hij de complexe akkoorden waarmee hij instemde begreep'. 
Bron: De Tijd 

 
2. Website van de week: Taalportaal 
 

Het Taalportaal moet een grote Engelstalige website worden waar de grammatica van het 
Nederlands uitvoerig en op een wetenschappelijke wijze beschreven wordt. Aan bod komen de 
klankleer, de vormleer en de zinsbouw van de standaardtaal (in Nederland). Deze week kwam 
een demo online die over elk van die drie onderdelen een fragment toont. 
 

In juli en augustus met korting te bestellen: de Taalkalender 2014 van Onze Taal! 

 
3. Extra: 'Wie is de baas over de taal?' 
 

Een maand geleden organiseerden taalkundigen van de Universiteit Leiden een 
'publiekssymposium' over de vraag 'Wie is de baas over de taal?' Aan het woord kwamen onder 
meer een dichter (Ilja Leonard Pfeijffer), een taaladviseur (Jan Renkema) en een taalhistoricus 
(Joop van der Horst). Deze week verscheen op de website Kennislink een verslag. De hoogleraar 
Afrikaans (en auteur van een succesvolle Afrikaanse taalgids) Wannie Carstens publiceerde zijn 
eigen bespiegelingen over het symposium op het weblog Neder-L. 
 
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). 
 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.bbc.co.uk/news/blogs-magazine-monitor-23328037
http://www.timesofisrael.com/?p=585782
http://blogs.tijd.be/bbb/2013/07/voor-italianen-is-swap-een-free-lunch-in-de-sea-grill.html
http://www.taalportaal.org/
http://onzetaal.nl/boeken/taalkalender-onze-taal-2014
http://www.kennislink.nl/publicaties/niemand-is-de-baas-van-de-taal
http://nederl.blogspot.nl/2013/07/wie-is-de-baas-over-de-taal_16.html
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1457 
 

woensdag 10 juli 2013 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De toekomstige Belgische kroonprinses Elisabeth heeft bijlessen Frans nodig.  
Bron: Het Nieuwsblad 

 

- Onderzoekers van het Max Planck Instituut stellen dat taal niet 50.000 jaar maar minstens 
500.000 jaar oud is. 
Bron: Max Planck Gesellschaft 
 

- De burgemeester van Hulst is het grove taalgebruik tijdens raadsvergaderingen beu. 
Bron: PZC  

 
2. Tijdschrift van de maand: zomernummer Onze Taal 
 

Hoe spreek je intrige uit? Waarom is het moeilijk liegen in de indianentaal Wayana? En welke 
boeken nemen taalliefhebbers deze zomer mee in de koffer? Zomaar een greep uit de vele 
vragen die worden gesteld én beantwoord in het zomernummer van Onze Taal. Op de website 
van Onze Taal staat een inhoudsopgave met voorproefjes.  
 
Het tijdschrift heeft ook een zomeractie: wie zich vandaag (10 juli) abonneert, krijgt de hele 
jaargang 2013 voor slechts 23 euro thuisgestuurd en kan dus meteen zes nummers meenemen 
op vakantie. 
 

Alle afleveringen van Taalpost sinds 2010 zijn na te lezen in het archief. 

 
3. Extra: stopwoordjes  
 

Waarom gebruiken mensen stopwoordjes? Is dat modieus meedoen met de trendsetter van de 
groep, of is het een virus waar sommige mensen nu eenmaal gevoeliger voor zijn dan andere? 
Welke stopwoordjes kent u? Daarover ging het programma Koppiekoppie van de Vlaamse 
zender Radio 1 afgelopen maandag. Het programma is terug te luisteren via de website van de 
zender. 
 
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). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130707_00650511
http://www.mpg.de/7448453/Neandertals-language?print=yes
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/burgemeester-hulst-is-grof-taalgebruik-in-raadsvergaderingen-beu-1.3905111
http://onzetaal.nl/tijdschrift/juli-augustus-2013
http://onzetaal.nl/abonnementen/aanbieding
http://www.taalpost.nl/archief.html
http://www.radio1.be/programmas/koppiekoppie/waarom-gebruiken-we-stopwoorden#more
http://www.radio1.be/programmas/koppiekoppie/waarom-gebruiken-we-stopwoorden#more
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1456 
 

woensdag 3 juli 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

-  In Italië is een tekstfragment in het Gotisch ontdekt. 
Bron: Vereniging van Oudgermanisten 
 

- Bijna 20% van de Britse basisscholieren spreekt thuis een andere taal dan Engels. 
Bron: Telegraph 
 

- Schotse wetenschappers ontwikkelen pratende pakjes sigaretten. 
Bron: Deredactie.be 

 
2. Lettertypes van de maand: handgeschreven letters 
 

Om een computertekst persoonlijker te maken, gebruiken sommige mensen computerlettertypes 
die eruitzien alsof ze met de hand geschreven zijn. Het Amerikaanse weblog The Shabby Creek 
Cottage verzamelde er vijftig, die gratis te downloaden zijn. 
 

Taalleesvoer inslaan voor de zomer? Word nu lid van Onze Taal voor maar € 23,- en u kunt 
meteen de eerste vijf nummers lezen! 

 
3. Extra: taalwetenschap studeren 
 

Waarom zou je als jongere taalwetenschap studeren? Daarover gaat een video van de 
prestigieuze Amerikaanse universiteit Yale. In het filmpje komen enkele studenten aan het woord 
die uitleggen waarom het leuk, uitdagend én nuttig is om een opleiding in de taalkunde te volgen. 
 
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). 
 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.oudgermanisten.nl/vog/index.php/component/joodb/article/2/22-nieuw-gotisch-fragment-ontdekt
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10152869/More-pupils-speaking-English-as-a-second-language.html
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/130702_PratendeSigaretten
http://www.theshabbycreekcottage.com/2013/04/50-free-handwriting-fonts.html
http://onzetaal.nl/abonnementen/aanbieding
http://www.youtube.com/watch?v=RKq1aVtDke8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RKq1aVtDke8&feature=youtu.be
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost

