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Taalnieuws 

Wetenschappers aan de universiteit van Princeton stellen dat computers die 

mensentaal leren, onvermijdelijk ook menselijke vooroordelen zullen hanteren. 

(Bron: Quartz) 

 

Uit een onderzoek met dertien honden zou blijken dat honden een ingebouwd 

talent voor woordherkenning hebben. 

(Bron: de Volkskrant) 

 

Wat is het leukste Zeeuwse woord? Misschien is het joekte. Vlogster Mara 

maakt een Zeeuwsewoordenvideo. 

(Bron: & Mara) 

 

Limburgers, de Universiteit Gent heeft u nodig voor het onderzoek naar de 

vitaliteit van het Nederlands in Vlaanderen en Nederland. 

(Bron: Het Belang van Limburg)  

 

  

  

  

Nieuw woord van de week 

GODHELM. Op het programma van het muziek- en theaterfestival Lowlands 

stond, naast een optreden van turner Yuri van Gelder, ook een aantal 

wetenschappelijke experimenten. Een daarvan betrof een experiment waarbij 

mensen uit het publiek een zogeheten 'godhelm' konden opzetten. 

 

Lees meer 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://qz.com/768567/when-computers-learn-human-languages-they-also-learn-human-prejudices/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/hond-begrijpt-betekenis-woorden~a4367311/
https://www.youtube.com/watch?v=5v4fxxVHZhA&noredirect=1
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160829_02443657/universiteit-gent-zoekt-limburgers-voor-onderzoek
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


Een 

najaar 

vol 

taal  

Een najaar vol taal 

AGENDA. Welke positie neemt het Nederlands in binnen een meertalige 

samenleving? Die vraag staat centraal tijdens de Taalunie Talendebatten 

2016 die in Brussel en Utrecht plaatsvinden. Tijdens de Week van het 

Nederlands vieren Davidsfonds Academie, de Nederlandse Taalunie en het 

Genootschap Onze Taal Feest in de rederijkerskamer, een moderne 

rederijkersbijeenkomst in Mechelen. En hoe beoefen je Neerlandistiek met stijl? 

Het antwoord wordt gevonden op een symposium in Leiden. 

 

Het zijn maar drie van de evenementen, congressen, lezingen en 

tentoonstellingen die dit najaar op de taalagenda staan. Onze Taal heeft ze 

voor u op een rijtje gezet. 

 

Taalagenda 

  

  

  

  

Uitslag wedstrijd Schrijfwijzer compact 

 

  

 

WINNAARS. In het vorige nummer van Taalpost vroegen we: 

hoe heet het model dat Renkema ontwikkelde om de 

kwaliteit van teksten te controleren? Dat was het CCC-model. 

CCC staat voor correspondentie, consistentie en correctheid. 

 

De drie exemplaren van Schrijfwijzer compact gaan naar Cis 

de Gelder, Christiaan Hemelaer en Chris Bernasco. Veel 

schrijfwijsheid! 

 

  

  

  

Vakantie voorbij 

DRIEWERF. De vakantie van de Taalpostbodes zit erop. Vanaf 1 september 

verschijnt Taalpost weer drie keer per week: op maandag, woensdag en 

vrijdag. 

 

  

http://taaluniebericht.org/nieuws/meertaligheid-centraal-tijdens-taalunie-talendebatten
http://taaluniebericht.org/nieuws/meertaligheid-centraal-tijdens-taalunie-talendebatten
http://www.davidsfonds.be/academie/course/detail.phtml?id=1320
http://www.neerlandistiek.nl/2016/05/symposium-neerlandistiek-met-stijl/
https://onzetaal.nl/agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer-compact
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer-compact


  

  

(Uit de webwinkel van Onze Taal) 

Rijks, Masters of the Golden Age 

 

  

 

Het boek Rijks is uniek en van een tijdloze klasse: een 

fenomenale hommage aan de 17e-eeuwse 

meesterwerken uit de Eregalerij van het 

Rijksmuseum. In twee heel bijzondere uitgaven van 

uitgeverij Komma: 

 Luxe koffietafelboek 

 Gelimiteerde en zeer exclusieve editie 

Bekijk de boekpresentatie in De wereld draait door.  

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/rijks-masters-of-the-golden-age-koffietafelboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/rijks-masters-of-the-golden-age-limited
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/355575
https://onzetaalwebwinkel.nl/rijks-masters-of-the-golden-age-koffietafelboek
https://onzetaal.nl/over/onze-medewerkers/#tp
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
https://onzetaalwebwinkel.nl/rijks-masters-of-the-golden-age-koffietafelboek


 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 

  

 

  

  

 

  

https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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Taalnieuws 

"Engels is voor studenten net zo belangrijk als Nederlands." Dat stelt Willem 

Drees, hoogleraar filosofie en decaan van de Tilburg School of Humanities. 

(Bron: Univers, de Volkskrant) 

 

Wie een poging wil wagen om de geheimtaal van het Voynich Manuscript te 

ontcijferen, kan dat binnenkort doen met een exacte reproductie bij de hand. 

(Bron: De Morgen) 

 

Amper 30 procent van de leerlingen kan aan het einde van de basisschool een 

boodschap schriftelijk goed overbrengen. Een nieuwe lesmethode van 

Utrechtse promovendi moet hun schrijfvaardigheid sterk verbeteren.  

(Bron: Universiteit Utrecht) 

 

In november komt de bioscoopfilm Arrival uit. Buitenaardse wezens naderen 

de aarde en dat veroorzaakt onrust. Een taalkundige wordt gevraagd de taal 

van de onbekende bezoekers te ontcijferen. Aan de trailer te zien is het een 

spannende opdracht. 

(Bron: The Guardian)  

 

  

  

  

Nieuw woord van de week 

SJOEMELSTAAL. Onlangs bleek dat er in de kerncentrale in het Belgische 

Tihange is gerommeld met stalen onderdelen. De smeedstukken zijn op een te 

lage temperatuur verhit, zonder dat dit opgetekend werd. Waarom spreekt de 

pers over 'sjoemelstaal'? 

 

Lees meer 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://universonline.nl/2016/08/23/engels-is-voor-studenten-net-zo-belangrijk-als-nederlands
http://www.volkskrant.nl/opinie/engels-in-de-humanities-is-helemaal-niet-zo-gek~a4362488/
http://www.demorgen.be/wetenschap/wie-ontcijfert-dit-eeuwenoude-mysterieuze-manuscript-bf4613aa/
http://www.uu.nl/nieuws/tekster-leert-basisscholieren-beter-schrijven
https://www.theguardian.com/film/video/2016/aug/17/arrival-trailer-amy-adams-jeremy-renner-aliens-video
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Op het korteberichtenplatform Twitter 

LANGSTE WOORD. Wereldgezondheidsorganisatie, elektriciteitskabels, 

polsstokhoogspringster. Lange woorden lezen elegant en kruiden het nieuws. 

Uit al die lange woorden maakt 'Langste woord' sinds 2013 een selectie voor 

het korteberichtenplatform Twitter, want zelfs daar verdienen ze een plaats.  

 

Neem een kijkje 

 

  

  

  

Uitslag wedstrijd Evert Kwok-vakantieboek 

 

  

 

WINNAARS. Hoe melig is Evert Kwok volgens Kluun? Die 

vraag stelden we in Taalpost 1851 en het juiste antwoord 

luidde: "Meliger dan een vleeskroket van de FEBO". 

 

De twee exemplaren van het Evert Kwok-vakantieboek gaan 

naar Erik van Dijk en Kirsti Pulkkanen. 

 

  

  

  

Nieuwe wedstrijd 

  

 

SCHRIJFWIJZER COMPACT. Jan Renkema en Eric Daamen 

brengen met Schrijfwijzer compact een herziene en 

handzamere versie uit van de Schrijfwijzer, een 

standaardwerk waarvan in de loop der jaren meer dan 

500.000 exemplaren verkocht werden. 

 

Van Schrijfwijzer compact geven we drie exemplaren weg. 

Wilt u kans maken er eentje te winnen, beantwoord dan deze 

vraag: hoe heet het model dat Renkema ontwikkelde om de 

https://twitter.com/langstewoord
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer-compact
https://onzetaalwebwinkel.nl/evert-kwok-vakantieboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/schrijfwijzer-compact


 

kwaliteit van teksten te controleren? Mail uw antwoord voor 30 augustus naar 

redactie@taalpost.nl. 

Geef uw antwoord 

 
 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze nieuwe brochure! 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen. 

   

  

 

SEPT 

1 
 

Opfristraining taalregels  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica 

en leestekens op.   

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 12 november in Amsterdam.  

  

  

  

 

SEPT 

17 
 

Complete training spelling  

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort.   

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 4 oktober in Arnhem. 

  

  

  

 

SEPT 

24 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en leestekens. 

Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren 's morgens de 

revue. 's Middags staat het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, 

aanhalingstekens, enzovoort centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 22 november in Arnhem.  

  

  

  

mailto:redactie@taalpost.nl
mailto:redactie@taalpost.nl
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/1683/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels-donderdag-1-september-2016-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/open-trainingen/opfristraining-taalregels/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels-zaterdag-12-november-2016-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling-zaterdag-17-september-2016-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/open-trainingen/complete-training-spelling/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling-dinsdag-4-oktober-2016-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/training-grammatica-en-leestekens-zaterdag-24-september2016-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/open-trainingen/training-leestekens/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-22-november2016
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https://onzetaal.nl/over/onze-medewerkers/#tp
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taalnieuws 

25 bloedinstellingen uit 21 landen hebben de handen ineengeslagen voor de 

internationale campagne Missing Type. Rode Kruis-Vlaanderen vroeg bedrijven 

om de letters A, B en O uit hun logo weg te laten. De campagne moet mensen 

motiveren om bloed te geven. 

(Bron: De Morgen) 

 

Een Nederlands bedrijf gaat taaltechnologie leveren voor nieuws-chatbots. 

(Bron: SVDJ) 

 

De Taallympische Spelen van Onze Taal denderen nog door tot en met 21 

augustus. Te winnen: geen medailles, wel taalrijke prijzen. 

(Bron: Onze Taal)  

 

  

  

  

Wat zegt Donald Trump? 

VOOR DE VUIST WEG. In de lange aanloop naar de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen wordt er gelet op elk woord dat en zelfs elke letter die 

Donald Trump uitspreekt. Een voorbeeld: waarom sprak hij over LGBTQ? Op 

een algemener niveau valt het op dat Trump zijn zinnen niet afmaakt en halve 

uitspraken doet. Hij spreekt voor de vuist weg. Ook vermomt hij uitspraken als 

algemeen aanvaarde waarheden en maakt hij graag gebruik van denigrerende 

bijnamen. 

 

Lees meer 

  

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.demorgen.be/binnenland/rode-kruis-focust-met-verdwijntruc-op-belang-van-bloeddonoren-bec05787/
https://www.svdj.nl/nieuws/chatbots-gaan-de-moderne-nieuwsconsumptie-personaliseren/
https://onzetaal.nl/taallympisch
http://nymag.com/thecut/2016/08/politics-theres-no-q-in-lgbt.html
https://onzetaal.nl/nieuws/de-taal-van-trump
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Nieuw woord van de week 

Yurigate 

 

'Schandaal' rond turner Yuri van Gelder, die na vermeend wangedrag werd 

weggestuurd van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 

 

#yurigate was dagenlang trending op Twitter. Waar komt dat -gate vandaan? In 

1972 was er een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij in de 

Verenigde Staten. De plaats was het Watergatecomplex in Washington. Zo 

ontstond het Watergateschandaal, dat leidde tot het aftreden van president 

Richard Nixon. Vandaag de dag wordt het woorddeel -gate nog geregeld 

gebruikt. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

(Advertentie) 

Drongo Talenfestival 

 

  

 

De kaartverkoop van de jubileumeditie van het 

Drongo Talenfestival is begonnen! Het festival vindt 

plaats op vrijdag 30 september en zaterdag 1 

oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Stel uw 

programma samen, koop een toegangsbewijs en 

reserveer uw sessies. Dan weet u zeker dat u een 

plaats hebt bij de programmaonderdelen waarbij u 

aanwezig wilt zijn. 

 

Kijk op de website www.drongofestival.nl voor kortingsmogelijkheden en 

bestel uw kaarten via de knop hieronder.   

Bestel kaarten 

 

 

 

 

  

  

http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.drongofestival.nl/
https://yourticketprovider.nl/events/13503-drongo-talenfestival-2016
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https://onzetaal.nl/over/onze-medewerkers/#tp
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taalnieuws 

Dankzij een algoritme dat inschat of online teksten wel kloppen, moet het 

mogelijk zijn een Google Translate voor leugens te maken.  

(Bron: NOS) 

 

De gratis online cursus Fries van de Rijksuniversiteit Groningen heeft al 3000 

inschrijvingen. Deelnemers komen uit onder meer Albanië, China, Mexico en 

Venezuela. 

(Bron: Onze Taal) 

 

Hans Hazenbroek is 87 en begon twaalf jaar geleden Latijn te leren. Met 

resultaat, want hij is nu geslaagd voor het staatsexamen. 

(Bron: Omroep Brabant) 

 

De olympische atleten in de Griekse oudheid kwamen poedelnaakt aan de start 

van de wedstrijden. En daarom spreken we nu nog altijd over 'gymnastiek'. 

(Bron: Knack)  

 

  

  

  Taallympische Spelen 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://nos.nl/op3/artikel/2124291-de-volgende-stap-is-een-google-translate-voor-leugens.html
https://onzetaal.nl/nieuws/gratis-online-cursus-fries-internationaal-in-trek
http://www.omroepbrabant.nl/?news/253058942/Hans+(87)+uit+De+Heen+is+nog+niet+aan+het+einde+van+zijn+Latijn.aspx
http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/video-waarom-waren-olympische-atleten-in-de-griekse-oudheid-naakt/article-normal-737935.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

VIND DE CODE. Bent u een taaltopsporter? 

Doe tot 21 augustus mee aan de Taal-

lympische Spelen van Onze Taal. Elke dag 

moet u een opgave oplossen in een bepaalde 

categorie zoals etymologie, spelling, puzzels 

en taaltrivia. Slaagt u met vlag en wimpel, dan 

krijgt u een letter. Samen vormen de letters 

een code, die u op 21 augustus nodig hebt. Is 

uw code helemaal juist, dan maakt u kans op 

een boekenpakket en jaarabonnementen op 

Onze Taal. 

Doe mee 

 
 

 

  

  

  

Win het Evert Kwok-vakantieboek 

 

  

 

WEDSTRIJD. Was de vakantie voor u niet droog 

genoeg? Doe dan mee met deze wedstrijd en maak 

kans op het Evert Kwok-vakantieboek, een 

verzameling gortdroge woordgrappen, überflauwe 

cartoons en dorre bananen. 

 

We mogen twee exemplaren van het boek weggeven. 

Wilt u in aanmerking komen? Beantwoord dan deze 

vraag: hoe melig is Evert Kwok volgens Kluun? Mail 

uw antwoord voor 18 augustus naar 

redactie@taalpost.nl.  

Geef uw antwoord 

 
 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

https://onzetaal.nl/taallympisch
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/evert-kwok-vakantieboek
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Wedstrijd%20Evert%20Kwok%20vakantieboek
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Wedstrijd%20Evert%20Kwok%20vakantieboek
https://onzetaal.nl/taallympisch
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/evert-kwok-vakantieboek


Download onze nieuwe brochure! 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen. 

   

  

 

SEP 

1 
 

Opfristraining taalregels  

Amsterdam (1 dag) 

Met deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en 

leestekens op.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 12 november in Amsterdam.  

  

  

  

 

SEPT 

17 
 

Complete training spelling  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 4 oktober in Arnhem. 

  

  

  

 

SEPT 

24 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Deze training gaat specifiek over grammatica en leestekens. Kwesties zoals 

groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren de revue, maar ook het juiste 

gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, enz.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training staat ook gepland op 22 november in Arnhem.  

  

  

  

 

10 
 

 Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

 Binnen een organisatie is er soms behoefte om de taalkennis van meerdere 

medewerkers te verbeteren. Onze Taal kan een training op maat geven in uw 

organisatie.  

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk schrijven. Combi-

naties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

 Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

 Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator Taaladviesdienst: 

paula@onzetaal.nl. 

  

  

  

http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/1310/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels-donderdag-1-september-2016-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/open-trainingen/opfristraining-taalregels/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels-zaterdag-12-november-2016-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling-zaterdag-17-september-2016-amsterdam
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Taalnieuws 

Op sociale media zie je steeds meer dialectschrijvers. Waarom willen mensen 

zich daar in het dialect uitdrukken? 

(Bron: NRC Handelsblad) 

 

Zonder das om de hals en met het persoonlijk voornaamwoord du in de mond: 

de nieuwe stijl van communiceren in Duitse bedrijven leidt tot misverstanden. 

(Bron: Spiegel Online) 

 

Google is op zoek naar sprekers met een Schotse tongval om zinnen in te 

spreken voor toepassingen met spraaktechnologie. Siri, de persoonlijke 

assistent van Apple, kan Schotse sprekers nu niet verstaan. 

(Bron: The Scotsman) 

 

  

  

  

Sara van de Taaltelefoon 

VLAAMSE TAALADVIESDIENST. De Taaltelefoon is een dienst van de Vlaamse 

overheid. Iedereen kan er per mail of telefoon terecht met zijn taalvragen. Sara 

Van Calster is een van de drie medewerkers. Hoe ziet haar werk eruit? 

 

Lees meer 

  

  

  

  Gotisch 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/31/mestreech-is-gruuts-op-diech-klinkt-het-op-twitter-3080365-a1514133
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/krawatte-und-duzen-lockere-buero-etikette-fuehrt-zu-problemen-a-1104583.html
http://www.scotsman.com/news/scots-wanted-to-help-google-learn-regional-dialects-1-4191376
http://13.vlaanderen.be/nieuws/verborgen-helden-1-sara-van-de-taaltelefoon?
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


LEVENDE TAAL. Is het Gotisch uitgestorven? Het is maar hoe je het bekijkt. 

 

De Spaanse band Runaleiks speelt metalmuziek in het Gotisch van Wulfila, de 

bisschop die de Bijbel in deze Oost-Germaanse taal vertaalde. 

 

Sinds enkele jaren worden er boeken in het Gotisch gepubliceerd, onder meer 

de kinderboeken Im leitila? en Agjabairhts wairþiþ rauþs. 

 

En dan is er ook nog nieuws in het Gotisch. Op Himma daga (in het 

Nederlands: 'vandaag') publiceren enthousiaste gebruikers van de Gotische taal 

korte nieuwsberichten. Bijvoorbeeld over een Amerikaans politicus: 'Gawidana 

reikja: Donald trumpis fimf waurda andahafts du Klintauna'. 

 

De auteurs van Himma daga zijn op zoek naar mensen die zich willen 

verdiepen in het Gotisch om zulke nieuwsberichten te schrijven. 

 

Meld u aan 

 

  

  

  

Laagopgeleid en hoogopgeleid afschaffen? 

POLL. De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt weer groter. Hoe gaat 

onze maatschappij die trend tegen: schaffen we de termen laag en hoog af, als 

we het over opleiding hebben? Dat is de vraag van de nieuwe poll op de 

website van Onze Taal. 

 

Stem 

 

  

  

  

De best schrijvende ambtenaar van 2016 

GOUDEN VEER. Welke ambtenaar wordt de winnaar van de twaalfde editie van 

de Nationale Schrijfwedstrijd? Ambtenaren kunnen een burgerbrief inzenden 

die een toonbeeld is van klare taal en waarin de lezers alle informatie kunnen 

http://runaleiks.bandcamp.com/
http://www.omniglot.com/books/language/gothic.htm
https://airushimmadaga.wordpress.com/
https://airushimmadaga.wordpress.com/2016/06/23/gawidana-reikja-donald-trumpis-fimf-waurda-andahafts-du-klintauna/
https://airushimmadaga.wordpress.com/2016/06/23/gawidana-reikja-donald-trumpis-fimf-waurda-andahafts-du-klintauna/
https://airushimmadaga.wordpress.com/become-a-writer/
https://airushimmadaga.wordpress.com/become-a-writer/
https://onzetaal.nl/poll/laagopgeleid-en-hoogopgeleid-afschaffen


vinden die ze nodig hebben. Meedoen kan tot uiterlijk 1 oktober 2016. De 

finale van de Nationale Schrijfwedstrijd vindt plaats op donderdag 10 

november in Utrecht. Daar wordt de Gouden Veer aan de winnaar uitgereikt. 

 

Doe mee 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Nieuw: Taalkalender en Taalagenda 2017 

 

  

 

Binnenkort verschijnen traditiegetrouw de 

Taalkalender en Taalagenda van het Genootschap 

Onze Taal. U kunt ze nu al bestellen in onze 

webwinkel. Als u de agenda en de kalender samen 

bestelt, krijgt u korting.  

 

P.S. Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard weer 

een Kindertaalkalender, gemaakt in samenwerking 

met Kidsweek. 

 

Nu met gratis Onze Taal-agenda-elastiek bij uw bestelling!  

Bestel nu 
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