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Weetjes 

 De inheemse talen zijn in opmars in Mexico. (Knack) 

 We spreken zelfstandige naamwoorden trager uit dan werkwoorden. 

(Neerlandistiek) 

 In een Friestalig lied uit 1643 komen veel hollandismen voor. (de 

Volkskrant) 

 De invloed van West-Vlamingen in Gent is zo groot dat steeds meer 

inwoners van die stad de g als een h beginnen uit te spreken. (VTM)  

 

  

  

  

Poëzie tussen de regels 

 

Van 29 mei tot 3 juni vindt in Rotterdam de 49ste editie van het Poetry 

International Festival plaats. Het thema is ‘Meet between the lines!’ 

 

Als Taalpost-abonnee krijgt u 5 euro korting op toegangskaarten als u op het 

bestelformulier de kortingscode Coster18 invult. U betaalt dan € 7,50 in plaats 

van € 12,50 voor een dagkaart (ook voor de openingsavond). 

Tickets 

 
 

 

  

  

  

Gedichten genomineerden Buddingh’-prijs 

Abonnees van de Laurens Jz. Coster-poëziemailing ontvangen iedere werkdag 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.knack.be/nieuws/wereld/inheemse-talen-aan-opmars-bezig-in-mexico/article-normal-1148047.html
http://www.neerlandistiek.nl/2018/05/zelfstandig-naamwoorden-vertragen/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-het-fries-verdween-uit-noord-holland~bbd4bd23/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-het-fries-verdween-uit-noord-holland~bbd4bd23/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/klinkt-gents-straks-als-west-vlaams
https://www.poetryinternationalweb.net/pi/pif3/festival/item/29023
https://www.poetryinternationalweb.net/pi/pif3/festival/item/29023
https://poetry.stager.nl/Poetry%20International/tickets
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 

een klassiek of hedendaags gedicht in hun mailbox. Als u abonnee wordt, 

krijgt u volgende week om te beginnen gedichten toegestuurd van de vier 

genomineerden voor de Buddingh’-prijs voor de beste debuutbundel van het 

afgelopen jaar. De prijs wordt tijdens het Poetry-festival (zie hierboven) 

uitgereikt. 

Abonneren 

 
 

 

  

  

  

En verder 

 Een Zweedse vrouw liet de namen van haar zoontjes tatoeëren. Bij één 

naam ging dat mis: er kwam Kelvin te staan in plaats van Kevin. 

Oplossing? Ze liet de naam van die zoon wettelijk veranderen. (De 

Telegraaf) 

 De een hoort ‘Laurel’, de ander ‘Yanny’. Het is een auditief gevalletje 

van de vaas van Rubin. (De Morgen) 

 Klacht over reclame van Toerisme De Panne: beach lijkt te veel op bitch. 

(Het Laatste Nieuws) 

 

  

  

  

Met korting naar Grote Vertaaldag  

  

 

Op zaterdag 9 juni vindt in het Academiegebouw 

in Utrecht de Grote Vertaaldag plaats. Deze dag 

maakt deel uit van de manifestatie Nederland 

Vertaalt, die in het leven is geroepen om het 

belang van vertalen te onderstrepen. 

 

De Vertaaldag wordt gepresenteerd door Paulien 

Cornelisse. De plenaire openingslezing wordt gegeven door Nelleke 

Noordervliet. In het lezingenprogramma spreken onder anderen Pieter 

Muysken (over vertalen en meertaligheid) en Antal van den Bosch (over 

https://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster
https://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2042061/vrouw-verandert-naam-zoontje-na-tattoo-met-spelfout?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2042061/vrouw-verandert-naam-zoontje-na-tattoo-met-spelfout?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed
https://www.demorgen.be/technologie/laurel-of-yanny-het-internet-is-verdeeld-over-wat-stem-lijkt-te-zeggen-of-waarom-we-niet-hetzelfde-horen-bad44117/
https://www.hln.be/regio/de-panne/-beach-lijkt-te-veel-op-bitch~ace03e76/
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag


 

vertaalcomputers en vertalers van vlees en bloed). Aan het eind van de dag 

vindt een tweegesprek plaats tussen vertaler David Colmer en een van ‘zijn’ 

dichters, Ester Naomi Perquin, over hun samenwerking vertaler-schrijver. 

 

Als Taalpostlezer kunt u met korting naar de Vertaaldag: u betaalt voor het 

programma inclusief lunch € 50,- (i.p.v. € 60,-); de prijs voor het programma 

zonder lunch is € 35,- (i.p.v. € 45,-). Gebruik bij uw aanmelding de 

kortingscode NV8OT. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden in 

volgorde van binnenkomst behandeld.  

Meer informatie / aanmelden 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp 

(Bilthoven). 

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 

 

 

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 

  

 

  

  

 

http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

