Taalpost 1490
woensdag 30 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een humoristisch Amerikaans woordenboek beschrijft nuttige nieuwe woorden voor de
eenentwintigste eeuw.
Bron: The New Yorker

- Vrouwen zijn vaker beledigd wanneer hun gesprekspartner zijn of haar mobiele telefoon
raadpleegt dan mannen.
Bron: Science Blog

- Enkele nieuwe woorden in het Italiaanse woordenboek Zingarelli: spread, spending review en
hashtag.
Bron: AGI.it

2. Onze Taal van de maand: taal en muziek
Het novembernummer van Onze Taal gaat voor een groot deel over de relatie tussen taal en
muziek. Klinken we ook echt in mineur als we in mineur zijn? Hoe verwoorden recensenten wat
ze horen? En hoe is het Italiaans ooit de taal van de muziek geworden? Al deze onderwerpen, en
nog veel meer, komen aan bod in de nieuwe Onze Taal, die deze week verschijnt. Op de website
van Onze Taal vindt u wat voorproefjes; wanneer u zich nu abonneert, krijgt u het nieuwe
nummer in de loop van de week in de bus.

Hoe klonk het Middelnederlands? Hoe ontstaan de nieuwste woorden? Nog een beperkt
aantal kaarten voor het congres 'De wortels van het Nederlands' op zaterdag 16 november
in Breda. Grijp uw kans!

3. Extra: fonetische logo's
Starbax, Finc different, Naiki: zo zouden de logo's en slogans van beroemde internationale
bedrijven eruitzien wanneer ze fonetisch gespeld zouden worden. Althans volgens het Italiaanse
ontwerpbureau Cloudbuster (Klautbester), dat de logo's van allerlei bedrijven opnieuw ontwierp
voor deze nieuwe vorm. Ook Heineken kreeg een 'meekover': Ainechen.

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 1489
maandag 28 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Van de naar schatting 7000 talen op de wereld overleeft mogelijk slechts vijf procent in de
digitale wereld.
Bron: PLOS One

- De Chinese Wikipedia is het toneel van soms zeer heftige taalstrijd.
Bron: New York Times

- Terwijl in Italië sinds het aantreden van de nieuwe paus veel nieuwe Franciscootjes geboren
zijn, heeft nog geen enkel Vlaams ouderpaar een kind naar hem vernoemd.
Bron: Vernoeming.nl

2. Taaltip: 'Op diverse plaatsen waaiden/woeien takken van bomen'
Zowel waaiden als woeien is correct; waaiden is het gebruikelijkst. Waaien heeft behalve de
sterke verledentijdsvorm woei ook een zwakke verleden tijd: waaide. Het voltooid deelwoord
is gewaaid.
Er zijn meer werkwoorden waarbij naast de oorspronkelijke sterke vervoeging de zwakke
vervoeging in zwang is geraakt en ook als correct wordt beschouwd. Enkele voorbeelden
zijn ervaren – ervoer/ervaarde, jagen – joeg/jaagde en verschuilen – verschool/verschuilde.

Op de website van Onze Taal staat een lange lijst met sterke werkwoorden, waarin ook de
bovengenoemde gevallen te vinden zijn.

Op zoek naar een 'talig' sinterklaas- of kerstcadeau? Onze Taal heeft diverse interessante
boeken en leuke aanbiedingen.

3. Extra: 'Goenavund'
De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries kan het woord goedenavond niet
uitspreken. Hij slikt ongeveer de helft van het woord in. Dat toont de internet-humorist
Kakhiel overtuigend aan met een YouTube-filmpje dat hij dit weekeinde op het internet
plaatste.

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 1488
vrijdag 25 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet vindt dat Brussel het Engels als officiële taal
moet erkennen.
Bron: De Tijd

- De Association of Language Testers (ALTE) erkent de ITACE-taaltest, die door Vlaamse
universiteiten gebruikt werd, niet.
Bron: Veto

- Kinderen met een risico op dyslexie horen te veel klanken.
Bron: Gezondheidsnet

2. Extra: TLPST krijgt vaste plaats in Nieuw Nederlands
TLPST, het jongere zusje van Taalpost, is een Onze Taal-nieuwsbrief voor jongeren die
maandelijks taalnieuws en taalopdrachten voor middelbare scholieren brengt. TLPST is helemaal
vernieuwd en krijgt nu een vaste plaats bij Noordhoff Uitgevers in Nieuw Nederlands, de
meestgebruikte methode voor het vak Nederlands in het middelbaar onderwijs. De eerste editie
van de nieuwe TLPST staat online.

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor het etymologiecongres van Onze Taal (met o.a.
Frits van Oostrom, Kees van Kooten en Wim Daniëls) op zaterdag 16 november in Breda.
Meld u hier aan!

3. Uitslag wedstrijd Schrijvers op streek
In Taalpost 1482 stelden we een vraag over de verhalenbundel Schrijvers op streek: met welk
ensemble trad de samensteller van dit boek in binnen- en buitenland op? Bij uitgeverij Kleine Uil
kon u lezen dat samensteller Jan Sleumer vroeger met het Vocaal Ensemble Dutch Baltica in
binnen- en buitenland optrad. Hij speelt trouwens tegenwoordig nog altijd bij Trio d'Egelantier en
het Duo Mokumer Molleboon. Dit zijn de winnaars van Schrijvers op streek: Marjan Pierhagen,
Marieke Kolkman, Jan-Willem Schneider, Jo Verhoeve en Marieke Jonker.

4. Wedstrijd Geen hond die ernaar kraait

Na Hoe bereidt je een paard? publiceert Friederike de Raat een nieuw boek vol grappige
taalfouten: Geen hond die ernaar kraait. We mogen drie exemplaren weggeven. Beantwoord de
volgende vraag: wat is volgens De Raat 'geraspte Parmezaan'? Mail uw antwoord en uw
adresgegevens vóór 7 november naar de redactie van Taalpost.

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 1487
woensdag 23 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Het Engels vormt toch geen bedreiging voor de Nederlandse taal.
Bron: Trouw

- Van Dale neemt wazzup en andere nieuwe woorden op in zijn digitale woordenboeken.
Bron: NRC

- De Vlaamse auteur Anne Provoost schrijft een tijdlijn over taal en communicatie van 2025 tot
2050.
Bron: De Wereld Morgen

2. Nieuwe taalregel 2013: geen verwarring meer over er
Op Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, is de beste nieuwe taalregel van 2013
bekendgemaakt. Die taalregel is bedacht door Bert Cappelle. Hij pleit ervoor om de verschillende
betekenissen van het woord er niet te combineren in één zin en alles mooi op te splitsen. In een
reactie zegt de winnaar erg verheugd te zijn met de "ongelooflijke er-kenning".

Taalkronkels zoals deze vindt u ook volgend jaar wekelijks op de Taalkalender van Onze
Taal. Koop 'm in de winkel of bestel 'm hier.

3. Extra: Chinees dictee is televisiesucces
Elke vrijdag- en zaterdagavond zendt de Chinese televisieomroep CCTV een dictee uit. De
deelnemers moeten met zo weinig mogelijk fouten een tekst in Chinese karakters schrijven.
Hoewel niemand in staat is het Chinese schrift helemaal te beheersen, gaat de kennis ervan
zienderogen achteruit. De reden zou zijn dat mensen steeds meer tabletcomputers gebruiken en
minder de pen hanteren. Ondertussen meldt CCTV dat het dicteeprogramma een groot succes is.

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 1486
maandag 21 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Op Sint-Maarten moet je onder meer vier examens Nederlands afleggen om een Nederlands
paspoort te krijgen, maar bijna niemand spreekt er die taal.
Bron: de Volkskrant

- De Portugezen maken zich zorgen over de groei van het ‘Braziliaans’.
Bron: The Globe and Mail

- Omdat de supercomputer Watson vieze uitdrukkingen begint te gebruiken, moet zijn
woordenschat gezuiverd worden.
Bron: io9

2. Taaltip: ‘het stereotype/stereotiepe beeld van Zwarte Piet’
De juiste spelling is ‘het stereotiepe beeld van Zwarte Piet’.
Stereotiepe is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord stereotiep, dat ‘vast,
onveranderlijk, clichématig, geregeld terugkerend’ betekent. Voorbeelden zijn:
- een stereotiepe fout
- stereotiep gedrag
- stereotiepe opvattingen
Stereotype is een zelfstandig naamwoord; het betekent onder andere ‘vaststaand beeld, met
name van een bepaald type persoon of een bepaalde (bevolkings)groep, stereotiepe
voorstelling’. Zo kun je spreken van:
- het stereotype van de zuinige Nederlander
- het aloude stereotype van Zwarte Piet als knecht
- het bekende stereotype van Sinterklaas met mijter en staf

Frits van Oostrom, Kees van Kooten, Wim Daniëls … en anderen zullen u vermaken op
de taaldag van Onze Taal. Kom op zaterdag 16 november naar Breda!

3. Filmpje van de week: motherese
Het zou weleens kunnen dat muziek een voorloper van taal is. Zeker als je
naar motherese luistert, ben je geneigd die theorie te geloven. Motherese of mamataal is het
taaltje dat ouders met hun jonge kinderen spreken.
Wat zijn de eigenschappen van motherese? Waar komt het vandaan? En wat druk je ermee uit?
Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam, en Marc Leman,
hoogleraar systematische musicologie aan de Universiteit Gent, voeren een korte discussie over
de reden dat motherese zo sterk aanspreekt.

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 1485
vrijdag 18 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- 'Een deuk van heb-ik-Joustra' is de slechtste slogan van 2013.
Bron: Nederlands Media Nieuws

- De leraar Latijn sterft uit.
Bron: De Morgen

- Dat ouderen soms niet op een naam kunnen komen, wijst niet per se op geheugenproblemen.
Bron: ScienceBlog

2. Spel van de maand: micrela
Taalwetenschappers in Groningen hebben een online spelletje gemaakt waarin u kunt testen hoe
goed u een taal kunt verstaan die verwant is aan uw moedertaal. Wie dit spel speelt, levert niet
alleen een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek van de Groningers, maar kan ook leuke
prijzen winnen, zoals een tabletcomputer en een iPod. Iedereen kan aan het spel meedoen,
ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of moedertaal.

Gek op etymologie? Kom naar het congres van Onze Taal (zaterdag 16 november in
Breda) over 'De wortels van het Nederlands'.

3. Extra: nieuwe taalregel
Het weblog voor neerlandici Neder-L houdt net als vorig jaar een wedstrijd 'Wie bedenkt de beste
nieuwe taalregel?' Gezocht wordt naar regels die zo ingewikkeld mogelijk zijn en er
desalniettemin natuurlijk uitzien. Vermoedelijk is het een wedstrijd met een knipoog. Nieuwe
inzendingen kunt u nog tot maandag plaatsen op het weblog.

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 1484
woensdag 16 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De cursus 'Westvlams vo behunners' voor buitenlanders is een groot succes.
Bron: Nieuwsblad.be

- Praten tegen peuters is goed voor hun taalontwikkeling.
Bron: Stanford News

- Ierland dreigt economische schade op te lopen doordat de Ieren te weinig vreemde talen
spreken.
Bron: Independent.ie

2. Congres van de volgende maand: Onze Taal
Op zaterdag 16 november vindt in Breda het Onze Taal-congres plaats. De aandacht gaat deze
keer uit naar etymologie. Wat zijn de wortels van het Nederlands? Er zijn voordrachten van onder
anderen Frits van Oostrom, Kees van Kooten en Wim Daniëls. Er is nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Meld u snel aan!
advertentie

'App, noot, mies' is het thema van het 3e ThiemeMeulenhoff Congres Nederlands op 14
november 2013 in Bussum. Meld u aan voor een dag vol inspiratie!

3. Extra: namaak-Engels
Hoe klinkt je taal voor mensen die haar niet verstaan? Geïnspireerd door die vraag maakte een
groep Amerikanen een filmpje waarin namaak-Engels gesproken wordt. Op een enkel woord na
is er niets van te verstaan. Toch kun je wonderlijk genoeg wel min of meer begrijpen wat er
tussen de twee personages gebeurt.

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 1483
maandag 14 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Het nieuwe station Rotterdam Centraal moet Station Kapsalon gaan heten, volgens de
deelnemers aan een internetverkiezing.
Bron: Scheurmail Rotterdam

- Sem en Tess zijn de populairste kindernamen van Nederland.
Bron: Sociale Verzekeringsbank

- Omdat Fyra negatieve associaties oproept, verliest de trein die naam.
Bron: NRC Handelsblad

2. Taaltip: de tand des tijds of de tand der tijd?
De tand des tijds is juist. Deze vorm komt vaak voor in de uitdrukking de tand des tijds doorstaan.
Daarmee wordt meestal bedoeld dat iets al vele jaren bestaat (en vaak ook: en nog steeds de
moeite waard is). De s'en in des tijds zijn overblijfselen van het naamvalssysteem dat al lang
geleden is verdwenen uit het Nederlands.
Overigens is de tand der tijd op zichzelf niet ondenkbaar. Tijd wordt al sinds lang als mannelijk
woord beschouwd, maar het was oorspronkelijk een vrouwelijk woord. In andere versteende
vormen, zoals te zijner tijd, te gelegener tijd, tegelijkertijd, indertijd en mettertijd is die vrouwelijke
oorsprong nog zichtbaar. De tand des tijds is echter altijd de gewoonste vorm geweest; deze
vaste uitdrukking is vermoedelijk in de negentiende eeuw ontstaan.

Gek op etymologie? Kom naar het congres van Onze Taal (zaterdag 16 november in
Breda) over 'De wortels van het Nederlands'.

3. Extra: jij of ik heb(t)
Moet het zijn jij of ik hebt, jij of ik heb, jij of ik heeft of jij of ik hebben? Voor ieder van die
mogelijkheden zijn wel argumenten te vinden, vertelt de Taalprof in een blogpost van de
afgelopen week. Onder het bericht is bovendien, zoals vaak op het weblog van de Taalprof, een
geanimeerde discussie losgebarsten.

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 1482
vrijdag 11 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- David Dehenauw is de eerste Belgische weerman die zowel op de Vlaamse als op de
Franstalige televisie het weerbericht zal brengen.
Bron: De Redactie

- Paus Franciscus geeft toestemming om liturgische vieringen in het Tzotzil en het Tzeltal te
houden.
Bron: Kerknet

- Metalband of Ikea-meubel: doe de Scandinavischenamentest.
Bron: NRC Handelsblad

2. Agenda: Taele en Muuzyke Feestdaegen in Hondschote
De Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele strijdt voor het behoud van het West-Vlaams in
Frans-Vlaanderen. Ze houdt op 18, 19 en 20 oktober de 'Taele en Muuzyke Feestdaegen' in
Hondschote, een gemeente in de Franse Westhoek. Op het programma staan onder meer een
historische lezing, een culturele Vlaamse avond, een tentoonstelling en optredens van
muziekgroepen.
Ook deze maand weer interessante boekaanbiedingen voor leden van Onze
Taal: Taalvoutjes - het boek, 'catchphrases uit het dagelijks leven', Woord! De taal van
nederhop en meer!

3. Uitslag wedstrijd To pee or not to pee
In Taalpost 1476 vroegen we: van welke auteur is het rijm 'De Kleinste Kamer biedt aan allen /
De Kans zonder Kanon te Knallen'? Het juiste antwoord was Gerrit Komrij. De vijf exemplaren
van de wc-kalender 2014 To pee or not to pee gaan naar het kleinste kamertje van Koos
Scharroo, Kirsten Alblas, Klaas Wijnsma, Pauline Schmeitz en Inge Kooijman.

4. Wedstrijd Schrijvers op streek
De nieuwe verhalenbundel Schrijvers op streek bevat 20 verhalen van auteurs die schrijven in
hun eigen dialect of streektaal. Bij elk verhaal staat ook een vertaling in het
Standaardnederlands. We mogen vijf exemplaren weggeven. Beantwoord deze vraag: met welk
ensemble trad de samensteller van dit boek in binnen- en buitenland op? Mail uw antwoord en
uw adresgegevens vóór 24 oktober naar de redactie van Taalpost.
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 1481
woensdag 9 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- In Tsjechië is een nationale polemiek ontstaan over de nasynchronisatie van
televisieprogramma's.
Bron: Presseurop

- Rick Nieman (RTL Nieuws) is door Nederlandse kijkers verkozen tot de beste nieuwslezer van
Nederland.
Bron: RTL Nieuws

- Meer dan de helft van de Britse universiteiten is de voorbije vijftien jaar gestopt met cursussen
in andere Europese talen dan het Engels.
Bron: The Guardian

2. Onderzoek: invloed taaladvies op krantentaal
Taaladviseurs maken taalnormen. Maar hebben die taalnormen invloed op de taalrealiteit? Els
Hendrickx onderzocht de Belgisch-Nederlandse krantentaal tussen 1958 en 2008. Ze stelde vast
dat de gunstige invloed van taaladvies op het taalgebruik onmiskenbaar is: door de jaren heen is
het aantal niet-standaardtalige woorden duidelijk verminderd. Het gemiddelde foutenpercentage
halveerde zelfs in een halve eeuw. Lees het artikel in het nieuwe nummer van Over taal,
tijdschrift over taal, tekst en communicatie.

Wilt u elke dag wel een taalweetje, -grap of -tip lezen? Bestel dan
de Taalkalender en/of Taalagenda van Onze Taal!

3. Extra: Taaldag 'Taal schept kansen'
Op dinsdag 5 november houden de VRT en de Nederlandse Taalunie hun zesde Taaldag in de
Singel in Antwerpen. Het thema is 'Taal schept kansen'. Deelnemers kunnen lezingen volgen
over onder meer het belang van taal op de arbeidsmarkt, het wegwerken van taalachterstanden
en de mogelijkheden om te innoveren met behulp van taal- en spraaktechnologie. Inschrijven kan
bij de Nederlandse Taalunie.

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 1480
maandag 7 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Frederik Denef, de enige professor aan de KU Leuven die de taaltest weigerde te maken, legt
uit waarom het niet goed is om voor alle vakken dezelfde taaleisen vast te stellen.
Bron: Veto

- Waarschijnlijk zit taalbegrip op verschillende plaatsen in het brein.
Bron: De Morgen

- Als je in Syrië zegt dat iemand een mooi handschrift heeft, bedoel je dat hij een informant is.
Bron: The Boston Globe

2. Taaltip: 'Hoe vaker ik oefende, des te beter ik werd / werd ik'
'Hoe vaker ik oefende, des te beter ik werd' en 'Hoe vaker ik oefende, des te beter werd ik' zijn
allebei juist.
Na des te zijn er twee volgordes mogelijk: het onderwerp (ik) vooraan en de persoonsvorm (werd)
achteraan, en de persoonsvorm vooraan met daarachter het onderwerp. In oude
taaladviesboeken werd alleen de laatste volgorde goedgekeurd ('des te beter werd ik'), maar
inmiddels is ook de eerste volgorde ('des te beter ik werd') geheel ingeburgerd.
Ook 'Hoe vaker ik oefende, hoe beter ik werd' (dus een constructie met hoe ... hoe) is mogelijk.
Nu is er een duidelijke voorkeur voor de volgorde waarin werd achteraan staat. 'Hoe vaker ik
oefende, hoe beter werd ik' is ongewoon.

Herfstaanbieding: word nu lid-abonnee van Onze Taal (hét tijdschrift voor de
taalliefhebber) en ontvang 13 nummers voor 41 euro!

3. Woordvoorspeller van de week: Soothsayer
Wessel Stoop, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, heeft het woordvoorspellingssysteem
Soothsayer ontwikkeld. Bijzonder aan Soothsayer is dat het teksten analyseert van de gebruiker
en diens correspondenten. Hoe meer gegevens het systeem verwerkt, des te beter het voorspelt
welke woorden iemand zal typen. Sommige gebruikers zouden met behulp van Soothsayer meer
dan 50 procent op hun toetsaanslagen kunnen besparen.
U kunt Soothsayer zelf proberen met taalmodellen van een aantal onderzochte personen, onder
meer van Marco Borsato en Youp van 't Hek.

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 1479
vrijdag 4 oktober 2013
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- 94% van de scholieren in Europa heeft Engelse les.
Bron: Express.be

- Mensen worden sociaal sterker door literatuur te lezen.
Bron: The New York Times

- Werklozen kunnen in Kortrijk een cursus West-Vlaams krijgen om beter te integreren.
Bron: De Standaard

2. Onze Taal van de maand: oktobernummer
Vandaag verschijnt het nieuwe nummer van Onze Taal. In dit nummer is er onder andere
aandacht voor pogingen om oude spreekwoorden te moderniseren, de constructie van zinnen als
'Van oorsprong journalist, werkte hij later in de reclame' en obscene versies van bekende liedjes.
Voorproefjes van een aantal artikelen staan op de website. Wanneer u zich nu abonneert, krijgt u
het nieuwe nummer snel in de bus.
De tweewekelijkse etymologienieuwsbrief Woordpost van Onze Taal (met een vernieuwde
vormgeving!) ging gisteren over charitatief. Benieuwd naar de woorden van volgende
week? Meld u gratis aan!

3. Extra: Max Havelaar Toespraken Toernooi
Hoe houd je een vlammende toespraak? Morgen, zaterdag 5 oktober, verdiepen ruim 100
Nederlandse scholieren en hun docenten Nederlands zich daarin tijdens het derde Max Havelaar
Toespraken Toernooi. Het debat wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden, het Multatuli
Genootschap, Stichting Max Havelaar en nrc.next. Er zijn optredens van Ilja Leonard Pfeijffer,
Sywert van Lienden, Jaap de Jong en vele anderen.

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).
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1. Taalnieuws
- Jonge kinderen die Fries leren, leren daardoor niet langzamer of minder goed Nederlands.
Bron: persbericht Universiteit van Amsterdam

- Woorden over grote zaken worden door de hersenen sneller verwerkt.
Bron: PLOS ONE

- Premier Erdogan wil de q, x en w weer toestaan in Turkije.
Bron: De Redactie

2. Website van de maand: Meertalig.nl
Zaterdag werd in Amsterdam een nieuwe website geopend voor 'iedereen die met meertalige
kinderen te maken heeft': Meertalig.nl. Ouders die hun kinderen in meer talen opvoeden, leraren
die zulke kinderen in de klas krijgen: iedereen met vragen – of gewoon met interesse voor
meertaligheid – kan hier terecht. De website biedt heldere en toegankelijke informatie en verwijst
ook door naar andere bronnen voor wie (nog) meer verdieping zoekt.

(advertentie)

Het Taalcongres, de interactieve taaldag met workshops en lezingen over professioneel
schrijven en taalgebruik. Kom op 10 oktober naar Amsterdam!

3. Extra: MeerTaal
Het nieuwe blad MeerTaal is, volgens de makers, een 'onafhankelijk en praktisch tijdschrift over
de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot twaalf jaar'. Het richt zich vooral op mensen
die werken in het basisonderwijs en bevat onder meer tips en achtergrondinformatie over
taallessen. Het eerste nummer van het tijdschrift staat online op de website van de uitgever. Daar
kunt u zich ook abonneren.
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).

