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Poëzie en meertaligheid
Hoe kan poëzie een vorm van documentatie zijn die talen voedt en beschermt?
Welke invloed hebben de gebeden en gedichten van toen op de dichters en
sprekers van nu? Voor welke keuzes komt een meertalige dichter te staan in het
schrijfproces?
Die vragen komen aan bod in de derde editie van de meertaligheidsreeks van
Stichting Perdu. Op vrijdag 20 april vindt in Amsterdam Toren van Babel III:
Syzygy plaats, een programma in het Engels en Nederlands, met poëzie in het
Chamorro, het Manchu en het Fries. (Klik hier voor het programma.)

Weetjes





Sommige nieuwe woorden houden het niet lang vol, bijvoorbeeld
muziekweg. (IvdNT)
In Den Haag stelt de VVD voor het woord laagopgeleid niet meer te
gebruiken. (Dagblad 070)
Zaterdag gaat de mooc (massive open online course) over het Fries van
start. (Frisian MOOC)
Er zijn plannen voor een investering van 178 miljoen euro in het Iers. En
misschien komt er in Dublin een centrum voor Ierse taal en cultuur. (The
Journal)

Mark Zuckerberg




Wat vertelde de lichaamstaal van Mark Zuckerberg tijdens de eerste
hoorzitting over Facebook? (Moneyish)
En welke woorden stonden er op zijn spiekbriefje? (Bright)
Senator John Kennedy stelde dat Facebook zijn gebruiksvoorwaarden in
het Engels moet opstellen en niet in het Swahili. Dat viel niet overal in
goede aarde. (Nairobi News)

En verder




Een deelnemer uit Groningen hield het zeven afleveringen vol in het VRTquizprogramma Blokken, al begreep hij lang niet alles wat er gezegd
werd, bijvoorbeeld het woord debardeur. (Het Laatste Nieuws)
Je bent nooit te oud om een taal te leren, al hangt het er wel van af welke
taal. (De Standaard)

Aanbod van Onze Taal

DeTaal-top-100

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en
duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen over
het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig,
praktisch en overzichtelijk.
Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling,
grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht besteed
aan de schrijfwijze van getallen, aardrijkskundige namen
en de aanhef en afsluiting van mails en brieven. Het boek
bevat verder enkele handige lijsten, bijvoorbeeld met oude
naamvallen (zoals te allen tijde) en werkwoorden waar hen of hun bij hoort.
De Taal-top-100 kost € 19,90.

Bestel een exemplaar

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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