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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  

De gretigheid om taal als bindmiddel voor groepsidentiteit te gebruiken is levensgevaarlijk, 

stelt Herman Pleij. 

(Bron: Apache) 

Op zondag 31 augustus praat Nelleke Moser in het Museum Meermanno in Den Haag over 

een intrigerend onderwerp: "Bedekte letters, bedrogen lezers: trompe-l'oeil in teksten". 

(Bron: Neder-L)  

In China wordt het Kantonees langzaamaan verdrongen door het Mandarijn. 

(Bron: Inquirer)  

Extra katern in Onze Taal 

SEPTEMBERNUMMER. De nieuwste editie van het tijdschrift Onze Taal bevat een extra 

katern over Onze Taal in de klas, waarin de gratis digitale lesbrief TLPST en de gratis dienst 

Woordspot voorgesteld worden. Verder kunnen lezers van Onze Taal meekijken over de 

schouders van Hein de Kort, die al vijfentwintig jaar cartoons tekent voor het tijdschrift. Andere 

artikelen gaan over de makers van het woordenboek Van Dale, het meest omstreden woord in 

Van Dale, crisismetaforen en crisisframes in de Troonrede en theatrale effecten in toespraken. 

Nieuwe taalboeken te koop bij Onze Taal. En let op: nog een paar 
dagen korting op de Kindertaalkalender en de Taalkalender 2015 
(apart of samen)!  

Winnaars Het vermogen te verlangen (9 letters) 

UITSLAG WEDSTRIJD. We stelden in Taalpost 1592 een vraag over Het vermogen te 

verlangen (9 letters) van Liesbeth Koenen: wanneer verschenen de vorige edities van dit 

boek? Dat was in 1990 en 1997. De drie exemplaren van het e-boek gaan naar Herman Van 

Poele, Anneke Tiemersma en Monique Kroot. 

Wedstrijd Die taal, die weet wat 
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PRIJSVRAAG. Pas verschenen: Die taal, die weet wat, het nieuwste boek van de taalkundige 

Jan Stroop. We mogen er drie exemplaren van weggeven. Wilt u kans maken om er eentje te 

winnen? Beantwoord deze vraag: wat ontdekte Jan Stroop toen hij voor het eerst Trijntje 

Oosterhuis hoorde? Mail uw antwoord voor 9 september naar redactie@taalpost.nl. Vermeld 

ook uw thuisadres, dat kan handig zijn voor de postbode. 

Uw mening over Onze Taal 

ENQUÊTE. U leest Taalpost, maar welke uitingen van Onze Taal kent u nog meer? En wat 

vindt u ervan? Dat horen we graag van u. Hebt u tien minuten de tijd, vul dan de korte enquête 

in. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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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  

Weird Al Yankovic maakte met 'Word Crimes' een parodie op het nummer 'Blurred Lines'. De 

taalprof schreef een Nederlandse versie van dit lied over 'slechte grammatica' en is nu op zoek 

naar een getalenteerde vertolker. 

(Bron: Taalprof Plein) 

 

Tien vergeten woorden die uit de dikke Van Dale zijn geschrapt. 

(Bron: RTL Nieuws) 

 

Tien populaire verklaringen voor het verschijnsel dat mededelende zinnen in het Engels 

steeds meer als vragen beginnen te klinken. 

(Bron: BBC) 

De Nationale Schrijfwedstrijd  

FINANCIËLE COMMUNICATIE. Hoe helder en eerlijk is die folder van uw bank, uw adviseur, 

uw verzekeringsmaatschappij of uw pensioenfonds? De Nationale Schrijfwedstrijd looft dit jaar 

de Gouden Veer – een wisselprijs – uit voor de beste tekst over een financieel product voor 

consumenten (beleggingen, hypotheken, verzekeringen, ...).  

Teksten inzenden kan tot 3 oktober aanstaande. Een deskundige jury beoordeelt alle 

inzendingen. Frits Spits zal de feestelijke prijsuitreiking leiden op 20 november 2014 in 

Amsterdam. 

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

Winnaars 'turf van 832 bladzijden'  

UITSLAG WEDSTRIJD. We kregen 594 inzendingen voor onze wedstrijd in Taalpost 1590. 

We vroegen: hoe heet dat andere dikke boek van Douglas Hofstadter, waarmee hij 
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bekendheid verwierf? Het antwoord was natuurlijk Gödel, Escher, Bach. De drie winnaars van 

Analogie. De kern van ons denken, het nieuwe dikke boek van Douglas Hofstadter (en 

Emmanuel Sander), zijn Gitta Tabak, Ellen van der Hart en Bert Zandbergen. Breng uw 

brievenbus op de hoogte! 

Wedstrijd Het vermogen te verlangen (9 letters)  

PRIJSVRAAG. Het vermogen te verlangen (9 letters) is een verzameling van gesprekken die 

Liesbeth Koenen in de loop der jaren voerde met 51 binnen- en buitenlandse taalspecialisten. 

Ontdek waarom dit e-boek het lezen waard is. 

We mogen drie exemplaren weggeven. Wilt u zo'n e-boek (geschikt voor computer, tablet en 

smartphone) winnen? Beantwoord dan deze vraag: wanneer verschenen de vorige edities van 

dit boek? Mail uw antwoord voor 26 augustus naar redactie@taalpost.nl. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
  

  
  

 

http://nederl.blogspot.nl/2014/08/het-aantal-relaties-tot-een-broodje-ham.html
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Het%20vermogen%20te%20verlangen%20%289%20letters%29
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost


 

 

 

 

# 1591 - 13 augustus 2014  

online / pdf  

  

  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  

In het West-Vlaams is het ontkennende woord en, dat in de Middeleeuwen overal gebruikt 

werd in combinatie met niet of geen, blijven bestaan. Toch zal de vorm ook in dit dialect 

verdwijnen. 

(Bron: Neder-L) 

 

Grawlix, muurdam, zarf: er zijn nogal wat alledaagse dingen waarvan we de naam niet 

kennen. 

(Bron: HP/De Tijd) 

 

Chaim Witz is bekend als Gene Simmons, zanger en muzikant van de rockgroep KISS. Hij 

kwam op zijn achtste vanuit Israël naar de Verenigde Staten zonder een woord Engels te 

kennen. Vandaag geeft hij immigranten de raad om intensief die taal te leren. 

(Bron: The Independent) 

Achtervoegsel wordt schandaalcliché  

GATEGATE. Op 9 augustus 1974 moest de Amerikaanse president Nixon aftreden door het 

Watergate-schandaal. Sindsdien is het gebruik van het achtervoegsel -gate in de pers 

alomtegenwoordig als het om een schandaal(tje) gaat. Het gebruik van -gate zou wijzen op 

een gebrek aan fantasie. Toch duikt het niet overal op: in Italië leidde het corruptieschandaal 

Tangentopoli tot schandaalnamen met het achtervoegsel -opoli. 

Uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en 
leestekenregels opfrissen? De Taaladviesdienst verzorgt dit najaar 
taaltrainingen op verschillende locaties in Nederland. Bekijk het 
aanbod en schrijf u snel in! 

Tweedetaalkaart van Londen  

DIVERSITEIT. Engels is de eerste taal in Londen, maar wat is de tweede taal? Het antwoord 

op die vraag toont hoe divers de afkomst van de inwoners is. In de City is de tweede taal 

Frans, maar in de 'boroughs' (een soort districten) zijn dat talen zoals het Pools, Punjabi, Urdu 
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en Gujarati. 14 van de 33 boroughs hebben een tweede taal uit de Europese Unie. Bekijk het 

kaartje. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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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  

In de winter van 2014 kunt u in Elburg een cursus Middelnederlands volgen. Als er genoeg 

belangstelling is, tenminste. 

(Bron: Neder-L) 

 

Signs is de naam van een bijzonder restaurant in de Canadese stad Toronto. De obers zijn 

allemaal doof en de klanten moeten zich verstaanbaar maken in gebarentaal. 

(Bron: NY Daily News) 

 

Engelstalige scrabbelaars krijgen er vijfduizend nieuwe woorden bij: 'The Official Scrabble 

Players Dictionary' is na tien jaar opnieuw uitgegeven. 

(Bron: NRC) 

Waar en wanneer plaats je komma's in het Engels?  

SNELGIDS. Komma's zijn zoals punten. Je hoort ze niet, want ze doen geruisloos hun werk. 

Maar waar en wanneer moet je een komma plaatsen? Ook in het Engels is dat niet altijd 

evident. Je kunt het nu leren met de snelgids Don't Be "Commatose": dankzij de informatie op 

één webpagina krijg je de gebruikswijzen van de komma in het Engels onder de knie. 

VACATURE. Onze Taal is op zoek naar een enthousiaste, accurate 
bureauredactiemedewerker, vanaf 1 november. Bent u een harde werker 
met verantwoordelijkheidsgevoel, bent u aantoonbaar bekend met de 
taalwetenschap en beheerst u het Nederlands uitstekend? Meer informatie 
vindt u hier. 

Win een turf van 832 bladzijden  

WEDSTRIJD. Zin in een stevige portie lectuur? Maar liefst 832 bladzijden dik? Waarvoor u in 

de boekhandel 55 euro neertelt? We mogen drie exemplaren weggeven van Analogie. De kern 

van ons denken, een boek van Douglas Hofstadter en Emmanuel Sander. Zij laten zien wat 

ons denken zo uniek maakt, en welke mechanismes eraan ten grondslag liggen. Aan de hand 
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van levendige voorbeelden ontvouwen zij een nieuwe visie op taal, creativiteit en wetenschap. 

Kans maken om Analogie te winnen? Beantwoord deze vraag: hoe heet dat andere dikke boek 

van Douglas Hofstadter, waarmee hij bekendheid verwierf? Mail uw antwoord en 

adresgegevens voor 19 augustus naar redactie@taalpost.nl. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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