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Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).

Taalnieuws
Vincenzo Nibali, de winnaar van de Tour de France, spreekt geen woord Engels. En dat is
eigenlijk wel mooi.
(Bron: Trouw)
In heel Europa lachen de burgers om het Engels van hun politici. Wat betekent dat?
(Bron: Citylab)
Google zoekt vrijwilligers om te helpen de vertalingen van Google Translate te verbeteren.
(Bron: Techzine)

Vloeiend Latijn
Hebt u ooit iemand vloeiend Latijn horen spreken? U hebt nu de kans dankzij het internet. Aan
de Universiteit van Amsterdam wordt ieder jaar een congres gehouden in het 'levend Latijn'.
Alle lezingen uit 2013, met sprekers uit heel Europa, staan nu op een YouTube-afspeellijst. De
lezingen gaan over het algemeen over de noodzaak om het Latijn in de 21ste eeuw als een
levende taal te onderwijzen.

Vernieuwd, interessant en vermakelijk: de Taalkalender 2015. Bestel
'm nu met korting!
Nieuw: de Kindertaalkalender van Onze Taal en Kidsweek. Zie ook de
combinatieaanbieding.

Veertig vergeten middeleeuwse voornamen
Sommige voornamen uit de Middeleeuwen leven nog altijd voort: Floris bijvoorbeeld, en Anna,
en Karel. Andere lijken voorgoed verdwenen te zijn. De website Vernoeming.nl zet er een
aantal op een rij, van Clauwaert en Dapper tot Badelog en Sapientia. Welke verdienen een
terugkeer?
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Taalnieuws
De nieuwe minister voor de Ierse taal in Ierland spreekt zelf geen Iers.
(Bron: Irish Central)
Rotterdam gaat laaggeletterdheid aanpakken. In de stad wonen 100.000 mensen die de
Nederlandse taal niet voldoende beheersen om goed mee te kunnen doen in de samenleving.
(Bron: Dichtbij.nl)
De Franse taalkundige Agnès Pierron heeft een nieuwe grote verzameling gepubliceerd van
woorden en uitdrukkingen uit alle tijden over seks.
(Bron: Le Figaro)

Kennislink: Over taal gesproken
POPULAIRE WETENSCHAP. De Nijmeegse neurowetenschapper Peter Hagoort heeft een
subsidie gekregen om met een grote groep wetenschappers 'de raadselen van de
Nederlandse taal' te ontwarren. Een deel van die subsidie wordt ook gestoken in voorlichting:
op de populair-wetenschappelijke website Kennislink is een speciale pagina gekomen, Over
taal gesproken. Hier zullen regelmatig berichten verschijnen over het project, geschreven door
de bekende journaliste Mathilde Jansen.

Met een advertentie in het tijdschrift Onze Taal, op Onzetaal.nl, in
Taalpost of in Woordpost bereikt u tienduizenden lezers. Meer
informatie? Neem contact op met Onze Taal.

Talen leren? Lekker makkelijk!
EENVOUD. Een reden waarom volwassenen het moeilijker vinden om een taal te leren dan
kinderen, is misschien dat de eersten te veel hun best doen. Dat blijkt uit onderzoek van het
MIT in Amerika. Een oplossing wordt misschien geboden door allerlei apps die het mogelijk
maken om taal op een nieuwe manier te leren. The New York Times geeft er een overzicht van
en de Nederlandse weblogger Milfje Meulskens besprak gisteren de app Duolingo.
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Taalnieuws
Volgens de technologiegoeroe Nicholas Negroponte hoeven we over dertig jaar alleen een
pilletje te slikken om een nieuwe taal te leren.
(Bron: BostInno)
De Yo-app wordt in Israël gebruikt om te waarschuwen voor raketaanvallen.
(Bron: Metro)
Er komt waarschijnlijk een taalmuseum in Leiden. Maar het krijgt geen eigen gebouw.
(Bron: Neder-L)

Zomerse leestekencursus
CORRECTHEID. Wie worstelt er niet op zijn tijd met het correcte gebruik van de komma, de
puntkomma of het beletselteken? Op zijn weblog legt de bekende taalkundige Wim Daniëls het
allemaal uit. Er zijn inmiddels al twaalf korte, zakelijke afleveringen verschenen.
(advertentie)

Fluitend schrijftraining geven en studenten structureel motiveren?
Volg de zomerworkshop van de School voor Schrijftraining. Nu met
gratis boek Tekststructuur!

Tu of vous: een stroomdiagram
VOUSVOYEREN. Wanneer zeg je in het Frans nu precies vous en wanneer tu? De
Amerikaanse krant LA Times laat het zien in dit vermakelijke en interessante stroomdiagram.

Winnaars Taal is zeg maar ... nog iets
UITSLAG. Paulien Cornelisse leefde ooit enkele uren in gevangenschap; waar was dat? Dat
vroegen we u in Taalpost 1583. "Paulien Cornelisse heeft in 2009 vastgezeten op het vliegveld
van Los Angeles omdat ze niet het juiste visum had. Ze was daar om voor het programma
Lieve Paul Robin Williams te interviewen, maar dat kon door de vertraging niet doorgaan." Zo

luidde het antwoord van Dirk-Jan van Doorn en dat is helemaal correct. Hij, André Roosma en
Monique ter Berg winnen Taal is zeg maar ... nog iets. Veel zomers leesplezier!
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Taalnieuws
Groningse onderzoekers krijgen een grote subsidie van NWO om de taalontwikkeling van
kinderen te onderzoeken.
(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)
De Duitse minister van Onderwijs Waltraud Wende is in opspraak geraakt nadat ze een brief
met tik- en taalfouten had verstuurd.
(Bron: Die Welt)
Een nieuw boek bespreekt woorden die door schrijvers zijn toegevoegd aan de Engelse
taal.
(Bron: The Guardian)

De taal van Jetta Klijnsma
POLITIEK. De Nederlandse staatssecretaris Jetta Klijnsma valt op door haar persoonlijke, licht
archaïsche en tegelijkertijd altijd opgewekte taalgebruik. "Alle dreutels!" zei ze bijvoorbeeld
tijdens een Kamerdebat toen ze hoorde dat Ajax met 4-0 achterstond tegen Barcelona. Een
analyse van Klijnsma's taalgebruik, met meer voorbeelden, staat op de website Nu.nl.

'Hotel Van Dale, het hotel waar woorden wonen'. Jubileumvoorstelling
150 jaar Van Dale met Arjan Ederveen en andere bekende gasten op
28 augustus in Den Haag. Bestel nu uw kaarten!

Zomernummer Onze Taal
TIJDSCHRIFT. In het zomernummer van Onze Taal staat onder meer een prikkelend betoog
van Alison Edwards om als Nederlanders niet de Britse norm na te streven, maar ons
Nederlands-Engels te omarmen. Verder een artikel over talige tattoos ("Mijn huid is mijn
kladblok"), een interview met Wim Daniëls over zijn tijd voor de klas, aandacht voor de talige
sporen die de Eerste Wereldoorlog heeft nagelaten in onze taal, en tips voor taalspelletjes en
taalboeken tijdens de vakantie.

U kunt losse artikelen kopen door op de links in de inhoudsopgave op Onzetaal.nl te klikken. U
kunt u natuurlijk ook nog altijd abonneren (profiteer bijvoorbeeld van de zomeraanbieding) en
daarmee bovendien Onze Taal steunen.

Opiniepeiling: pijnlijke grappen
DISCUSSIE. Toen de Mexicanen werden uitgeschakeld op het WK voetbal, zwaaide de KLM
ze op Twitter uit met de woorden "Adios Amigos!" (met daarbij het beeld van een mannetje
met snor en sombrero). Die stereotypering viel in Mexico niet in goede aarde. Veel
Nederlanders vonden op hun beurt dat de Mexicanen niet zo moesten zeuren.
Wat vindt u? Mag een grap beledigen? Geef uw mening op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
Buitenlandse artsen moeten in heel Duitsland aan dezelfde taaleisen voldoen, vinden Duitse
politici. Nu zijn die eisen nog per bondsland verschillend.
(Bron: Handelsblatt)
Sinds gisteren is in Rusland een controversiële wet tegen aanstootgevende taal van kracht.
Boetes kunnen oplopen tot zo'n 1200 euro.
(Bron: RT)
Volgens sommige Duitse taalkundigen zou het voorzetsel weleens uit het Duits kunnen
verdwijnen: 'Gehst du Bus?'
(Bron: FZ)

Wereldwijde anglomanie?
ONDERWIJS. Wereldwijd proberen 2,5 miljard mensen Engels te leren. Waar komt die
wereldwijde fascinatie vandaan? Daarover spreekt de Amerikaanse ondernemer en uitvinder
Jay Walker in een kort TED-praatje. Op de website is ook een korte les om het praatje heen
gebouwd. Dit alles, natuurlijk, in het Engels!
(advertentie)

'Hotel Van Dale, het hotel waar woorden wonen'. Jubileumvoorstelling
150 jaar Van Dale met Arjan Ederveen en andere bekende gasten op
28 augustus in Den Haag. Bestel nu uw kaarten!

Iedere dag een Nederlands woord – en een Turks
FACEBOOK. Iedere dag een Vlaams (Nederlands) woord: dat belooft de Turkse Facebookgroep Her gün 1 flamanca (hollandaca) kelime. Iedere dag wordt er een interessant
Nederlands woord geplaatst met een afbeelding en de vertaling in het Turks. De groep is
daardoor natuurlijk even handig en interessant voor Nederlandstaligen die Turks willen leren.

Taalpost in de zomer
MEDEDELING. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt Taalpost slechts één keer in
de week, meestal op woensdag.
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