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Taalnieuws
Kinderen van wie de vaders regelmatig voorlezen vertonen gemiddeld een sterkere
taalontwikkeling, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het effect is voor meisjes nog sterker dan
voor jongens.
(Bron: Metro)
De spelers van de Belgische voetbalclub AA Gent krijgen een stemcoach om beter te leren
roepen.
(Bron: Voetbalkrant)
Te lang is het in het onderwijs Nederlands op middelbare scholen alleen om 'communicatie'
gegaan. Tijd dat ook taal- en letterkunde weer een plaats krijgen.
(Bron: de Volkskrant)

Een nieuwe Van Dale en een nieuwe spellinggids
TIJDSCHRIFT. De komende week moet u flink ruimte maken in uw al dan niet virtuele
taalboekenkast. Behalve Dat hoor je mij niet zeggen (zie hieronder), verschijnen er ook een
nieuwe druk van Van Dale en een nieuwe Spellingwijzer Onze Taal. U leest alles over deze
nieuwe uitgaven in het nieuwe nummer van Onze Taal, waarin verder nog bijvoorbeeld een
mooi artikel staat over het verschil tussen 'klaar zijn met de boodschappen' en 'klaar zijn met
de liefde'. Wie nu nog abonnee wordt, krijgt de nieuwste Onze Taal volgende week in de bus!

Hoe klinkt het Nederlands in 2500? Hoe pakt Sanne Wallis de Vries
haar stem-imitaties aan? En hoe zingbaar is onze taal? Dat en veel
meer op het Onze Taal-congres 'Klinkend Nederlands' op 7 november
in Breda. U kunt u nu nog aanmelden.

Dat hoor je mij niet zeggen
BOEK. Dagelijks gebruiken we talloze standaardzinnetjes zoals: 'Zo, die heeft haast!', 'Wat
heb je open?', 'Maar waar ik eigenlijk voor bel ...' Iedereen weet onmiddellijk in welke situaties
zulke zinnen van pas kunnen komen. Het zijn perfecte smeermiddelen voor onze conversaties,
en toch staan ze in geen enkel woordenboek. Twee oud-taaladviseurs van Onze Taal
verzamelden er vele honderden in het boek Dat hoor je mij niet zeggen, dat vandaag
verschijnt.

Het boek is te koop in de webwinkel van Onze Taal, maar deze week ook te winnen, althans
wanneer u meedoet aan de prijsvraag op de Facebook-pagina van Onze Taal (vermeld achter
uw antwoord 'Taalpostabonnee').

Botanisch twistgesprek
RAP. "Aan de linkerkant had ik gedacht ruw doddegras te planten, en gewone commelina en
welriekend ganzevoet / Verder dille, dreps en dolik, stijve ogentroost en keker en natuurlijk
huttentut en purperrode russula". Zo begint het 'Botanisch twistgesprek', een bekend gedicht
van Drs. P, waarin tal van plantennamen verwerkt zijn. De wetenschapsjournalist Bruno van
Wayenburg maakte er een rap van.
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Taalnieuws
De gemeente Amsterdam investeert twee miljoen euro in tweetalig onderwijs. Die investering
is bedoeld als stimulans voor scholen die tweetalig onderwijs aanbieden of die hierin
geïnteresseerd zijn.
(Bron: Het Parool)
Het Europese Hof heeft besloten dat de Europese Commissie (EC) haar eigen taalregels
schendt door de voorkeur te geven aan kandidaten die Frans, Duits of Engels kennen. Het
vonnis heeft tot verwarring geleid bij de EC.
(Bron: EU Observer)
Mensen die aan hippopotomonstrosesquippedaliofobie lijden, worden angstig van lange
woorden. Zoals dat in de vorige zin.
(Bron: Trouw)

Taaltip: personifiëren en personaliseren
PRAKTISCH. De werkwoorden personifiëren en personaliseren hebben een verschillende
betekenis.
Personifiëren betekent 'als een persoon voorstellen'. Zo worden in tekenfilms vaak dieren en
gebruiksvoorwerpen gepersonifieerd: ze kunnen praten en denken als mensen, en verrichten
allerlei andere handelingen die normaal gesproken alleen door mensen kunnen worden
uitgevoerd. Ook de variant personificeren komt wel voor, maar die staat nog niet in de
woordenboeken.
Personaliseren betekent 'een eigen, persoonlijk karakter geven'. Zo kun je je pinpas laten
personaliseren: er wordt dan bijvoorbeeld een vakantiefoto op afgedrukt. Ook cadeaus kunnen
worden gepersonaliseerd; zo kun je op knuffels, mokken, schorten, handdoeken, enz. enz. de
naam van de ontvanger laten afbeelden.

Bestel nu de nieuwe 'Spellingwijzer Onze Taal'! Wie vóór 1 oktober
bestelt, maakt kans op een gratis extra spellingboek: de
'Snelspelwijzer'.

Waarom Nederlands studeren?

VIDEO. Het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek Neder-L is begonnen met een serie
video's waarin neerlandici uitleggen waarom ze (ooit) voor hun studie gekozen hebben en hoe
hen dat heeft geholpen bij hun huidige beroep. In de eerste aflevering komt Barend
Beekhuizen aan het woord. Hij promoveerde vorige week in Leiden en gaat nu werken als
informaticus in Toronto.
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Taalnieuws
De Financiële Begrippenlijst wil een actieve bijdrage leveren aan financiële geletterdheid en
verklaart daarom sinds 2007 op haar website begrippen uit de financiële wereld. Gisteren was
het 15.000ste begrip aan de beurt.
(Bron: De Financiële Begrippenlijst)
Morgen is het de Europese Dag van de Talen. Ter gelegenheid daarvan vindt het
poëziefestival Transpoesie plaats: in Brussel worden gedichten uit 24 landen in 20 talen
verspreid, met vertalingen in het Nederlands en Frans.
(Bron: Transpoesie)
De Taaladviesdienst van Onze Taal brak zich het hoofd over het woord prandeacute. Wat kon
dat in hemelsnaam betekenen?
(Bron: Onze Taal)

Introductiecursus Nederlands op FutureLearn
ONLINE LEREN. De cursus 'Introduction to Dutch' is de eerste online vreemdetaalcursus op
FutureLearn, het MOOC-platform van de Britse Open University. Dankzij deze gratis
drieweekse cursus, die in maart en in juni ook al te volgen was, hebben al meer dan 50.000
mensen over de hele wereld kennisgemaakt met het Nederlands. Aanmelden voor de
eerstvolgende cursus, die begint op 2 november, kan nu.

Teken nu in op de nieuwe grote Van Dale bij Onze Taal en krijg € 30,korting.

Wedstrijd Rechts is waar de duim links staat
PRIJSVRAAG. In het boek Rechts is waar de duim links staat creëert José Vandekerckhove
taalverwondering bij de lezer. Hij toont het onbekende achter het bekende en ontrafelt de
samenhang tussen ogenschijnlijk losse puzzelstukken van het Nederlands. We mogen vier
exemplaren van dit boek weggeven.
Wilt u in aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: van welke vereniging is de auteur
voorzitter? Mail uw antwoord voor 8 oktober naar redactie@taalpost.nl.
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Taalnieuws
Tom De Cock, Ruth Joos, Katelijne Boon, Lieven Vandenhaute en Karl Vannieuwkerke zijn de
genomineerden voor de Grote Prijs Jan Wauters, de VRT-Taalprijs voor creatief en
uitmuntend taalgebruik.
(Bron: VRT)
Schrijfster Ann De Craemer las Visie 2050, het toekomstplan voor Vlaanderen, en stuitte
daarin op "vage, onheldere en dikdoenerige taal".
(Bron: Radio 1, middagjournaal van Ann De Craemer, 22 september)
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft bepaald dat het Chinees in 2017 voor
vwo-scholieren een officieel examenvak wordt.
(Bron: Metro)

Verhulst wint Tzum-prijs
MOOISTE ZIN. Schrijver Dimitri Verhulst heeft de Tzum-prijs 2015 gewonnen, de prijs voor de
mooiste zin in een boek uit 2014. De bekroonde zin staat in het boek Kaddisj voor een kut en
luidt als volgt: "Jouw kapsel, voor zover dat nog een kapsel mocht worden genoemd, had veel
weg van zo'n in die dagen in zwang rakende ecologische tuin, waarin elke menselijke ingreep
als een misdaad tegen de natuur werd beschouwd."
De schrijver sprak eerder dit jaar over zijn taal, die hij het 'Verhulsts' noemt, in een interview in
Onze Taal (februari-maartnummer).

Op 7 november vindt in Breda het Onze Taal-congres plaats, met als
thema 'Klinkend Nederlands'. Bestel nu uw kaarten.

Schrijfprijs NT2
OPROEP. Het tijdschrift Les organiseert de Schrijfprijs NT2 om anderstalige volwassenen en
jongeren die Nederlands leren, de kans te geven vrij en creatief te schrijven. Deelnemers uit
Nederland en Vlaanderen kunnen vanaf 5 oktober 2015 tot 24 januari 2016 een tekst van
maximaal 500 woorden insturen. Onder leiding van Dichter der Nederlanden Joke van
Leeuwen kiest een deskundige jury uit de inzendingen vier winnende teksten.
Ter voorbereiding van de schrijfwedstrijd is er op 2 oktober in Rotterdam voor docenten een

miniconferentie over de Schrijfprijs NT2.
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Taalnieuws
Honderden Friezen die de Friese én de Engelse taal machtig zijn, zetten zich vanaf vandaag
een week lang in om het Fries beschikbaar te maken in de vertaaldienst Google Translate.
(Bron: RTL Nieuws)
In de Vlaams-Brabantse gemeente Geetbets gebruikt de lokale supermarkt Google Translate
om Poolse fruitplukkers zijn producten te verkopen.
(Bron: Het Laatste Nieuws)
De taalbarrière belemmert mensen vaak om te praten met vluchtelingen. Daarom stelt een
bedrijf downloadbare taalkaarten ter beschikking. Op de kaarten staan illustraties en
kernwoorden in het Arabisch en verschillende Europese talen.
(Bron: De Telegraaf)

Taaltip: alzheimer/Alzheimer
PRAKTISCH. In een zin als 'De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer' is
Alzheimer (met hoofdletter) juist; in 'De bekendste vorm van dementie is alzheimer' is
alzheimer (met kleine letter) juist.
De hoofdletter van de naam van de ontdekker en/of beschrijver van een ziekte of syndroom
blijft alleen behouden in de omschrijvingen de ziekte van ... en het syndroom van ... Het is dus
bijvoorbeeld ook de ziekte van Parkinson en het syndroom van Down. In andere gevallen
vervalt de hoofdletter: parkinsonpatiënt, pfeiffer hebben, alzheimerachtige klachten,
downsyndroom, enz. Meer voorbeelden vindt u op de website van Onze Taal.
(advertentie)

Test je spellingkennis en leer nieuwe woorden spellen! Klein Dictee
der Nederlandse Taal met tv-persoonlijkheid Ludo Permentier op het
DRONGO talenfestival. Voor iedere taalliefhebber een must!

De muren spreken
TENTOONSTELLING. Italiëkenner Joris Wouters is geboeid door teksten en tekeningen die
hij ontdekt op Italiaanse muren. Ze inspireerden hem om een boek en een tentoonstelling
samen te stellen over 55 'kalligraffiti' op 55 Italiaanse muren. De woorden komen van 55
mensen die een bijzondere band hebben met de Italiaanse taal: schrijvers, dichters, vertalers,

journalisten, leraren en kunstenaars.
Nog tot en met 24 september loopt de tentoonstelling 'De muren spreken' in Antwerpen. Ze is
van 21 tot en met 30 oktober ook te zien in Brussel.
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Taalnieuws
Taalgebruik van politici is lang niet altijd even duidelijk voor jongeren.
(Bron: Omroep Flevoland)
De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump praat raar. Wat is er precies aan de
hand?
(Bron: Think Progress)
Linkse twitteraars vloeken vaker dan rechtse. Dat blijkt uit Brits onderzoek.
(Bron: The Guardian)

Talent voor taal
WEDSTRIJD. 'Talent voor taal' is een schrijfwedstrijd voor Nederlandse scholieren,
georganiseerd door onder andere het CPNB, uitgeverij Malmberg en Metro; naar eigen zeggen
is het 'de grootste schrijfwedstrijd van Nederland'. Deelnemers moeten een verhaal van
maximaal 750 woorden schrijven met als thema 'Leef je droom'.
De winnaars krijgen kaartjes voor de hele klas voor een musical naar keuze; bovendien
worden de winnende verhalen gepubliceerd in Metro. Verhalen kunnen tot 18 oktober worden
ingestuurd via de website van de organisatie.

Voor middelbare scholieren heeft Onze Taal TLPST (maandelijkse
taalnieuwsbrief) en Woordspot (wekelijkse woordbetekenisblog), met
leuke opdrachten voor in de klas!

Huh? Een Ig Nobelprijs
WETENSCHAP. Afgelopen nacht heeft de Nijmeegse onderzoeker Mark Dingemanse samen
met enkele collega's een zogenoemde Ig Nobelprijs gekregen - een inmiddels prestigieuze
prijs voor onderzoek 'dat je eerst doet lachen en dan aan het denken zet'. De groep kreeg de
prijs voor een onderzoek dat laat zien dat alle talen een woordje als huh? hebben. Marc van
Oostendorp sprak met Mark Dingemanse naar aanleiding van de prijs; het interview staat nu
op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
De Britse historicus Paul Booth heeft een nieuwe theorie over de herkomst van het woord
fuck. Hij vond in drie teksten uit de veertiende eeuw een verwijzing naar een zekere 'Roger
Fuckebythenavele'.
(Bron: Knack.be)
Op de Nederlandse publieke omroep zijn te weinig Nederlandstalige nummers te horen.
Slechts 4,6 procent van de 100 meestgedraaide nummers is in het Nederlands, volgens
Buma/Stemra.
(Bron: Nu.nl)
Koning Willem-Alexander sprak zijn [v] tijdens de Troonrede gisteren af en toe uit als een [w]achtige klank.
(Bron: Neder-L)

Nijmeegse Taalmiddag
FEEST. Op zaterdag 3 oktober organiseren wetenschappers van het Nijmeegse Max Planck
Instituut een 'taalmiddag' voor iedereen die belangstelling heeft voor taal. Er zijn lezingen door
taalkundigen, een taalmarkt en een afsluitende presentatie van Aaf Brandt Corstius. De entree
is gratis. Meer informatie is te vinden op een speciale website.

Bestel nu de nieuwe 'Spellingwijzer Onze Taal'! Wie vóór 1 oktober
bestelt, maakt kans op een gratis extra spellingboek: de
'Snelspelwijzer'.

Dierentaal
FILMPJE. Zo'n rijk en veelzijdig instrument als mensentaal heeft geen enkel dier. Toch kennen
ook bijvoorbeeld bijen en apen ingewikkelde communicatiesystemen. Wat is het verschil? Een
(Engelstalig) filmpje van TEDEd legt het uit.
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Taalnieuws
De Friese taal staat er prima voor, blijkt uit onderzoek van de Fryske Akademy.
Onderzoekster Nika Stefan: "De taal bliuwt, ek ûnder jongerein, mar feroaret wol ris wat."
(Bron: Leeuwarder Courant)
De taaladviseur van de Bundestag krijgt regelmatig vragen over geslachtsneutrale
beroepsaanduidingen. Haar oplossing: tegenwoordige deelwoorden ('Liebe Teilnehmende').
(Bron: Stern)
Jean-Claude Juncker had de belangrijke passages van zijn 'State of the Union' beter in het
Frans of het Duits kunnen uitspreken. Zijn Engels is niet goed genoeg voor een gevoelige
boodschap.
(Bron: Politico)

Taaltip: heel de dag / de hele dag
PRAKTISCH. 'Het gaat morgen de hele dag regenen' en 'Het gaat morgen heel de dag
regenen' zijn allebei juist. Wel komt heel de dag op veel mensen wat spreektaliger en ook wat
subjectiever over dan de hele dag. Een weerman of -vrouw die de kijkers ervan op de hoogte
wil stellen dat het morgen urenlang zal regenen, kan dus kiezen voor de hele dag (als neutrale
variant) maar ook voor heel de dag. Dat laatste drukt dan iets uit als 'dat wordt dus opvallend
veel regen morgen'.
Eenzelfde keuzemogelijkheid bestaat bij combinaties van heel met een bezitsvorm (Sonja's
hele bezit - heel Sonja's bezit), een bezittelijk voornaamwoord (mijn hele leven - heel mijn
leven) en een aanwijzend voornaamwoord (dat hele verhaal - heel dat verhaal).

Eenvoudig en snel taalboeken bestellen? Dat kan in de webwinkel van
Onze Taal!

Taalkunde Olympiade
WEDSTRIJD. De Taalkunde Olympiade, die volgend jaar zijn zestiende editie beleeft, is een
wedstrijd voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die geïnteresseerd zijn in taal én logica. Deelnemers
krijgen opgaven over de meest uiteenlopende oude en moderne talen en schriftsoorten.
Kennis van de taal is niet nodig; iedereen die het leuk vindt om met talen bezig te zijn en ook
van wiskunde houdt, kan zich vanaf nu inschrijven.

De deelnemers maken kans op mooie prijzen en de beste vier mogen meedoen met de
Internationale Taalkunde Olympiade. Meer informatie is te vinden op de website van de
organisatie bij de Universiteit Leiden.
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Taalnieuws
'Woordenstroom', een Nederlandstalig popnummer van de Izegemse groep Waar is Ken?,
wordt gespeeld op de Amerikaanse radiozender KCRW. Amerikaanse luisteraars proberen de
tekst via online vertaalmachines om te zetten in het Engels.
(Bron: HLN)
Waadhoeke, Franeker en Nij-Westergo: de Topografyske Wurkgroep Fryslân is niet tevreden
over de drie mogelijke namen voor een nieuwe fusiegemeente.
(Bron: Omrop Fryslân)
In groep 5/6 van de Haarlemse Hannie Schaftschool gaf een van de leerlingen antwoorden
die de juf niet had verwacht, maar die ze toch zeer kon waarderen.
(Bron: AD)

Weerpraatje
FILMPJE. Het was een warme dag voor het Welshe plaatsje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, maar de weerman van dienst
sprak de lange naam feilloos uit.
(advertentie)

Meer kansen op de arbeidsmarkt van de wereldwijde taalindustrie?
Kom 25 september naar de lezing van Google-man Mark Lesun tijdens
het DRONGO talenfestival. Schrijf je in!

Herstel onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2)
PLEIDOOI. Er komen veel nieuwe vluchtelingen naar Nederland. Hoe kunnen zij Nederlands
leren? De laatste jaren heeft de regering de NT2-structuur afgebouwd, zodat NT2 nu het
domein is van buurthuizen en vrijwilligers. Om de integratie van deze nieuwkomers te
bevorderen, moet de Nederlandse overheid veel meer aandacht besteden aan NT2. Dat stelt
Martin Minnema, oud-afdelingsmanager van Taalschool ROC Flevoland.
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Taalnieuws
Uit onderzoek onder 250 Nederlanders blijkt dat Dieuwertje Blok en Adriaan van Dis de
lekkerste voorleesstem hebben.
(Bron: Audiolezen)
In sommige talen zijn te weinig nieuwsartikelen geschreven om accurate vertalingen te
ontwikkelen voor automatische vertaalsystemen en zoekmachines. Taalkundigen maken dan
vaak gebruik van de Bijbel als bron.
(Bron: Scientias.nl)
Het nationale weerkundige instituut van het Verenigd Koninkrijk, het Met Office, roept het grote
publiek op om extreme weersomstandigheden een naam te geven, zoals dat op andere
plaatsen in de wereld al gebeurt.
(Bron: The Guardian)

Tienerpraat
GIDS. Ouders en hun kinderen gebruiken vandaag de dag dezelfde communicatiemiddelen,
zoals sms, WhatsApp en allerlei sociale media. Maar toch begrijpen ouders vaak de codetaal
van hun kinderen niet. Daarom heeft de Britse overheid op de website ParentInfo een lijst met
teen speak gepubliceerd die oudere mensen in staat moet stellen het taaltje van tieners en
kinderen te ontcijferen. GTG.

Op 7 november vindt in Breda het Onze Taal-congres plaats, met als
thema 'Klinkend Nederlands'. Bestel nu uw kaarten.

WoordSlam
TAALWEDSTRIJD. De VRT-radiozender MNM en Van Dale organiseren voor de tweede maal
de taalwedstrijd WoordSlam. Het thema is: 'Wat als jij morgen baas was van de wereld?' Tot
en met 1 oktober kunnen 15- tot 19-jarigen een filmpje insturen van maximaal drie minuten. De
winnaar wordt op 15 oktober bekendgemaakt tijdens het VRT-taalfeest REYERSTaal in
HETPALEIS, en op de radio bij MNM.
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Taalnieuws
Vanessa Ruiz, een kersverse nieuwslezer bij een Amerikaanse televisiezender, brengt het
nieuws in het Engels en spreekt Spaanse woorden op zijn Spaans uit. Dat valt niet bij
iedereen in goede aarde, maar ze verdedigt zich eloquent.
(Bron: Latin Times)
Morgen is het Wereldalfabetiseringsdag, een dag om aandacht te vragen voor het probleem
van laaggeletterdheid. In het kader daarvan start vandaag in Nederland de Week van de
Alfabetisering en in Vlaanderen de Week van de geletterdheid.
(Bron: Week van de Alfabetisering, Week van de geletterdheid)
De Indiër Vinod Kumar Chaudhary is de nieuwe wereldrecordhouder in de discipline
neustypen. Hij tikte met het puntje van zijn neus 103 lettertekens in 46,3 seconden.
(Bron: Het Laatste Nieuws)

Taaltip: vandien/van dien
PRAKTISCH. In bijvoorbeeld 'Sommige ouderen raken geïsoleerd, met alle gevolgen van dien'
is van dien (twee losse woorden) juist. Dien is een oude naamvalsvorm van het aanwijzend
voornaamwoord die. Van dien is dus een restant uit een oudere fase van het Nederlands,
waarin veel woorden na een voorzetsel (zoals van) verbogen werden. Het komt ook voor in
van dien aard.
Er zijn combinaties met dien die wél één woord zijn, zoals bovendien, nadien en sindsdien. Dit
zijn bijwoorden die als opzichzelfstaand zinsdeel kunnen fungeren:
'Bovendien/Nadien/Sindsdien heeft ze veel werkervaring opgedaan.' Van dien is niet op die
manier te gebruiken; het komt vrijwel alleen voor in combinaties als 'met alle
gevolgen/bezwaren/problemen/voordelen van dien'.

Teken nu in op de nieuwe grote Van Dale bij Onze Taal en krijg € 30,korting.

Welke talige emoji's ontbreken?
BOEKENBON TE WINNEN. Emoji's, de handige afbeeldingen om te illustreren wat iemand wil
zeggen in programma's als WhatsApp, ontwikkelen zich razendsnel tot een geheel eigen taal.
Maar er ontbreken zeker nog emoji's die specifiek te maken hebben met taal en communicatie.

Daarom kijkt Onze Taal uit naar uw suggesties voor nieuwe talige emoji's. Doe mee en maak
kans op een boekenbon van 25 euro.

Universiteit van Nederland: colleges over taal
LIVE. Op 20 oktober doceert Marc van Oostendorp voor de Universiteit van Nederland over
taal. Hij geeft op één avond vijf colleges van telkens een kwartier. De colleges worden
opgenomen en op internet gezet. U kunt de opname in Amsterdam bijwonen: de toegangsprijs
is € 9,95 en inschrijven kan nu.
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Taalnieuws
Nijmeegse studenten Nederlands kregen deze week een speels college over hoe te
communiceren met hun docenten: "Smileys in een mail, doe het niet."
(Bron: VOXWeb)
Je kunt beter de liefde verklaren via e-mail dan via een voicemail. De Amerikaanse
onderzoekers die dit concludeerden, zeggen dat ze dat helemaal niet hadden verwacht.
(Bron: Scientias)
Het Amsterdamse dialect komt niet meer terug; voor het Zeelse dialect daarentegen is
een website gemaakt.
(Bronnen: Metro, Nieuwsblad.be)

Stop de kantoortaal
GAMECHANGER. Japke-d. Bouma, columniste van nrc.next, is van plan het komende
jaar ten strijde te trekken tegen kantoortaal. In de eerste aflevering van deze
veelbelovende serie behandelt Bouma het woord gamechanger: "Je moet het voor de lol
eens googlen: gamechangers worden overal gevraagd. In de telecom, in de software, in
het hotelwezen, bij touroperators, in de lingerie. En ze moeten allemaal 'interactief' zijn,
'gedreven', 'focus' hebben in een 'razendsnel veranderende markt' en flink aan de slag
met 'interactie'."
Hebben we echt wel behoefte aan zoveel verandering? vraagt de columniste zich af. "En
als alles dan toch met de botte bijl veranderd moet worden, dan zoek je geen
gamechanger, maar 'een beetje een klootzak' of iets aardiger: 'een ratje'. Dan weet
iedereen hoe de vlag erbij hangt."

Bestel de 'Spellingwijzer Onze Taal' of de 'Snelspelwijzer'.

Drongo-festival
TALENFEEST. Het Drongo-festival is naar eigen zeggen in drie jaar tijd uitgegroeid tot
'het belangrijkste talenfestival in Nederland en Vlaanderen', met tal van activiteiten en
exposities die gezamenlijk het nut en het plezier van talenkennis laten zien. Het festival is
dit jaar uitgebreid tot een tweedaags evenement; het wordt gehouden op 25 en 26
september in de Jaarbeurs in Utrecht. Ontdek wat talenkennis voor uw leven kan beteken,
en hoe u zo snel mogelijk vreemde talen kunt leren! Meer informatie vindt u op de website
van het festival.
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Taalnieuws
Vandaag begint in Leiden een van de grootste taalkundecongressen ter wereld. De Leidse
taalkundige Arie Verhagen legt uit waarom Leidse taalkundigen zo'n belangrijke rol spelen op
het wereldtoneel.
(Bron: Universiteit Leiden)
Het Frans is bezig aan een wereldwijde opmars. Franstalige volkeren groeien sneller dan
volken die Engels of Chinees spreken.
(Bron: HP/De Tijd)
Voor $ 31.000 regelt een Zwitsers bedrijf een originele naam voor uw baby.
(Bron: The Atlantic)

Twee Vlaamse taalmails
NIEUWSBRIEVEN. Deze week is het precies 15 jaar geleden dat de VRT-taaladviseur Ruud
Hendrickx zijn eerste 'Taalmail' verstuurde. In eerste instantie ging die alleen naar
medewerkers van de Vlaamse omroep, inmiddels lezen zo'n 23.000 mensen mee. U kunt u
ook nog (gratis) abonneren.
Toevallig viert tegelijkertijd ook een andere Vlaamse taalnieuwsbrief een jubileum: de
Taaltelefoon van de Vlaamse overheid verstuurt zijn 500e 'Taallink'. Ook het abonnement
daarop is gratis.

Nog geen lid van Onze Taal? Grijp uw kans en word lid: nu vijf
nummers voor slechts € 15,- (prijs voor Nederland).

Taal en muziek
OPEN DAG. Op 2 oktober aanstaande houdt het Amsterdamse Meertens Instituut een open
dag. Het thema is deze keer 'Muziek op het Meertens'. Er zijn rondleidingen door het instituut,
quizzen, demonstraties, en lezingen over smartlappen en de Zangeres zonder Naam, vieze
liedjes uit de zeventiende eeuw, meezingen met Hazes, rapmuziek als taalkritiek en de
betekenis van de Limburgse band Rowwen Hèze voor de fans.
Entree is gratis. Aanmelden is verplicht, via communicatie@meertens.knaw.nl. Meer informatie

vindt u via de website van het Meertens Instituut.

Klinkend Nederlands
ONZE TAAL-CONGRES. Op zaterdag 7 november is het weer tijd voor het tweejaarlijkse
Onze Taal-congres. Dit keer is het thema 'Klinkend Nederlands'. De sprekers gaan onder
andere in op uitspraak, stemgebruik en de relatie tussen taal en muziek. Daarnaast zijn er
optredens, bijvoorbeeld van The Kik. Het congres vindt plaats in het Chassé Theater in Breda.
Meer informatie vindt u op de website van Onze Taal. Daar kunt u ook toegangskaarten
bestellen.
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