Taalpost 1464
woensdag 28 augustus 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Slaapwandelen is passé, mensen versturen nu in hun slaap sms-berichten die opvallen door
wartaal.
Bron: WTF

- Ongeboren baby's raken al in de baarmoeder vertrouwd met spraak- en patroonherkenning.
Bron: de Volkskrant

- De grote taalverscheidenheid van de Britse stad Manchester draagt bij aan de plaatselijke
economische heropleving.
Bron: Presseurop

2. Oproep: onderzoek nieuwe woorden
In Taalpost kwamen al eerder de vragenlijsten aan bod van Marijke De Belder, postdoconderzoeker aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (een campus van de KU Leuven). De
Belder wil weten hoe nieuwe woorden gevormd worden en hoe nieuwe woorden zouden moeten
klinken. Ze heeft nu opnieuw een vragenlijst met nieuwe woorden gemaakt. U kunt daarin
aangeven of die woorden voor u goed klinken.
Volg dit najaar een taaltraining van de Taaladviesdienst in Eindhoven of Amsterdam!
Inschrijven kan via de website.

3. Extra: septembernummer Onze Taal
De woordspeling is aan een opmars bezig, zeker in de gedrukte media. Dat stelt René Appel in
zijn artikel 'De knipoog van de taal', dat te lezen is in het nieuwste nummer van het tijdschrift
Onze Taal. Appel ontleedt woordspelingen, bespeurt ze in cabaretprogramma's, op de radio en in
de horeca en gaat na of iedereen woordspelingen altijd als leuk ervaart.
In het septembernummer vindt u ook een artikel van Ilja Leonard Pfeijffer, vijf redenen om te
klagen over taal en een beschrijving van de manier waarop zoekmachines soms dwingen tot
slecht Nederlands.
Op de website van Onze Taal staat een inhoudsopgave van het nieuwe nummer. U kunt er de
eerste pagina van de hoofdartikelen online lezen. Verder lezen? Neem een abonnement!

4. Taalpost in september
Deze week eindigt de vakantieperiode. Vanaf maandag 2 september verschijnt Taalpost weer
drie 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).

Taalpost 1463
woensdag 21 augustus 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De tennisster Maria Sharapova heeft een verzoek ingediend om haar naam tijdelijk te
veranderen in Maria Sugarpova.
Bron: de Volkskrant

- Een negenjarige jongen uit New York mag niet meer meedoen aan leeswedstrijden, omdat hij te
vaak wint.
Bron: Spitsnieuws

- Het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden zal de talen Fries, Nederlands en Engels door elkaar
gebruiken.
Bron: Opmerkelijk Nieuws

2. Collegereeks van de week: Korterlands
Alles kan korter, ook taal. Afkortingen vallen vandaag de dag op in sms'jes, maar ze zijn van alle
tijden. Dat zal professor Hans Bennis laten zien in de collegereeks Korterlands, die u in
september en oktober aan de Universiteit van Amsterdam kunt volgen. Bennis heeft de
taalkundige systematiek onderzocht die schuilgaat achter verschillende soorten afkortingen.
Voorbeelden haalt hij uit krantenkoppen, contactadvertenties, moderne media als sms en Twitter,
maar ook uit steno, telegrammen, marconistentaal en Middelnederlandse handschriften.
Kom op donderdag 19 september naar de training spelling van de Taaladviesdienst en leer
alles over hoofd- of kleine letters, d's en t's, spaties en streepjes en lastige combinaties
als 'Ik ga er()van()uit'!

3. Extra: genomineerden voor de Nationale Alfabetiseringsprijzen
Van 8 tot 15 september is het in Nederland de Week van de Alfabetisering. Dan worden ook de
Nationale Alfabetiseringsprijzen uitgereikt. Uit de meer dan honderd aanmeldingen heeft de jury
zes genomineerden voor drie categorieën geselecteerd. Wie een stem uitbrengt, maakt kans op
toegangskaarten voor attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel.
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 1462
woensdag 14 augustus 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Australië heeft een tekort aan verplegend personeel dat Nederlands spreekt.
Bron: NOS

- 'Lacht nor mij', een liedje in het Antwerps, maakt kans om de Vlaamse zomerhit te worden.
Bron: Gazet van Antwerpen

- Chineasy, een nieuwe methode om op een gemakkelijke manier Chinees te leren, zoekt
investeerders.
Bron: Kickstarter

2. Polyglot van de week: Tim Doner
De zeventienjarige Amerikaanse polyglot ('veel-talenkenner') Tim Doner kwam de voorbije week
weer eens in het nieuws. Hij vroeg aan mensen wat volgens hen het langste woord in hun taal is
en verwerkte de antwoorden in een filmpje.
Doner heeft op YouTube het kanaal Polyglot Pal, waar hij in filmpjes toont dat hij meer dan twintig
talen beheerst. Deze eigenschap heeft al tot heel wat persaandacht geleid.
Maakt u meer fouten met de spelling van werkwoorden dan u zou willen? Meld u dan aan
voor de Flitstraining werkwoordspelling van de Taaladviesdienst in Amsterdam
(donderdagavond 19 september)!

3. Extra: 'Ruggespraak'
Deze palen hebben de eerste brug van Dinant gedragen, gebouwd door de monniken van
Waulsort in de XIste eeuw. Zij werden uit de Maas gehaald in 1952 en hebben ongeveer 900 jaar
in het water vertoefd.
Informatiebordje citadel Dinant

Gemeente vindt 2500 niet-bestaande burgers
Het Parool

Net voor de vakantie hebben we bericht ontvangen van aanwezige luizen in de lagere klassen en
de kleuterklas.
Briefje Texelse basisschool

KIP GRILLWORST
MEXICAANS GESNEDEN
Verpakking kippenvlees Jumbo

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 1461
woensdag 7 augustus 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Servische taalkundigen krijgen universiteitsdiploma's die vol taalfouten staan.
Bron: Het Laatste Nieuws

- Het Franse modemerk 'Le Léon' moet na protest de truien met het opschrift 'Chômeur'
('Werkloze') uit de handel halen.
Bron: NRC Handelsblad

- Het Platgents zal het in de toekomst moeten afleggen tegen het Burgergents, maar de Gentse r
zal niet verdwijnen.
Bron: Het Nieuwsblad

2. Treinreizigers willen geen verontschuldigingen maar wel informatie
Treinreizigers storen zich het meest aan vertragingen. Daarom moeten spoorwegmaatschappijen
grote aandacht besteden aan de manier waarop ze die vertragingen meedelen. Twee
masterstudenten in de experimentele psychologie aan de Universiteit Gent onderzochten wat het
best werkt en kwamen tot de volgende conclusie: reizigers willen bij vertraging geen
verontschuldigingen, maar hebben veel liever duidelijke informatie over de oorzaak van de
vertraging. De studie wekte de interesse van de afgevaardigd bestuurder van de NMBS, die de
studenten uitnodigde voor een gesprek.
Maakt u meer fouten met de spelling van werkwoorden dan u zou willen? Kom dan op
donderdagavond 19 september naar de Flitstraining werkwoordspelling van de
Taaladviesdienst in Amsterdam!

3. Taaltwitteraar van de week: Bernard Pivot
De Franse journalist Bernard Pivot werd vooral bekend door zijn boekenprogramma's op de
televisie. Pivot (78), die meer dan 167.000 volgers heeft op Twitter, zegt in een interview dat
tweets perfect passen in de Franse literaire traditie. Over dat getwitter heeft hij nu zelfs een
boekje geschreven: Les tweets sont des chats. Vanwaar die titel? "Ik hou van tweets omdat ze
stilletjes vertrekken, stilletjes de ronde doen en stilletjes aankomen. Tweets zijn net als katten." In
het boekje heeft hij het onder meer over nieuwe Franse woorden die dankzij Twitter ontstaan zijn.
Enkele voorbeelden: poutiner (een officieel document binnen 24 uur afleveren), berlusconir
(macht uitoefenen op vrouwen) en zlataner (winnen met brio en arrogantie).
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).

