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Beste lezer,
Taalpost is vernieuwd! Niet alleen heeft
onze taalnieuwsbrief een nieuw uiterlijk,
er zijn ook nieuwe rubrieken. Zoals
‘Woordpost’, waarin een niet-alledaags
woord uit de media wordt uitgelegd, en de
rubriek met verwijzingen naar de sociale
media van Onze Taal. Wat níét is
veranderd, is het taalnieuws – als vanouds
verzameld en geordend door onze
redacteuren Marc van Oostendorp en Erik
Dams.
In juli en augustus houdt Taalpost een
zomerritme aan en ontvangt u de
nieuwsbrief wekelijks op woensdag. Vanaf
1 september heeft Taalpost weer de
vertrouwde frequentie van twee
nieuwsbrieven per week. Zo hoeft u geen
enkel taalnieuwtje te missen.
Namens de redactie wens ik u veel
leesplezier met de vernieuwde Taalpost!
Vibeke Roeper, directeur Onze Taal

Woordpost: debiet
Woordpost, waarin de Taaladviesdienst van Onze Taal telkens een interessant woord uit het nieuws
behandelt, is vanaf nu onderdeel van Taalpost. Hieronder de eerste aflevering van ‘Woordpost
nieuwe stijl’. De oude afleveringen zijn allemaal terug te vinden in het archief op de website van
Onze Taal.

“Het debiet schommelt sterk met de regenval, terwijl grondwater een veel zekerder debiet heeft.”
Dat stond vorige week in een artikel in De Standaard. Wat debiet zoal kan betekenen en waar het
vandaan komt (en wat het verband is met bijten), is te lezen op onze site.

Lees verder

Willem en Wilhelmina
Willem de Zwijger was de eerste Oranje die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van
Nederland, en sindsdien is de familie niet echt meer weg geweest. Vijf stadhouders en drie koningen
hadden sindsdien de naam Willem en één koningin had de naam Wilhelmina. In de vroege
negentiende eeuw werd het een echte traditie: alle zoons, kleinzoons en achterkleinzoons van
koning Willem I hadden Willem als een van hun voornamen, en veel vrouwelijke nakomelingen
heetten Wilhelmina. Het leuke weblog Vernoeming zocht het uit.

Lees meer

De taal van Trump
De taal van (Amerikaanse) politici trekt altijd de aandacht van de media, en onherroepelijk duikt er
af en toe een taalkundige op die er een analyse van maakt. Dat geldt zeker ook voor president
Trump, die ooit zei: “Ik heb de beste woorden!” In deze video van MSNBC geeft de wetenschapper
John McWhorter zijn analyse. Volgens McWhorter gaat het bij Trump meer om de toon dan om de
inhoud. Het Nederlandse magazine VN gaat in op een ander aspect van Trumps taal: de agressie
tegen migranten, die Ko Colijn ook bij Nederlandse politici ontwaart.

Taalnieuws
>> Het online tijdschrift OneWorld wil zijn taalgebruik ‘dekolonialiseren’. (OneWorld)
>> Taalkundige René Appel analyseert de taal van Willem Holleeder. (Nu.nl)
>> Medewerkers van de Universiteit Utrecht laten zien wat een rijk vakgebied de neerlandistiek is.
(Neerlandistiek)
>> Aspirant-talenstudenten zouden eerst een proeve van bekwaamheid moeten afleggen, vindt de
Gentse hoogleraar Yves T’Sjoen. (De Standaard, registratie)
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Lingo voor inburgeraars
De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees wil bij de
inburgering meteen met taal beginnen. Lucille Werner, voormalig presentator van het
taalspelprogramma Lingo, heeft een oplossing: breng Lingo weer op de televisie. “Ik hoef het niet
zelf te presenteren, daar kan ook heus iemand anders voor gevonden worden. Het is gewoon een
educatief programma dat veel heeft betekend op het gebied van taal.”

Lees meer

De nieuwe Onze Taal
Zomertijd is festivaltijd: in Nederland en
Vlaanderen worden dan zo’n duizend
popfestivals gehouden. En daar is een
typische eigen taal te horen. Wat is
‘moshen’? Of een ‘boetiekfestival’? Of een
‘drankbandje’? En wat zegt de T-shirttekst ‘WTF’? Hester Carvalho staat erbij
stil in het nieuwe nummer van Onze Taal.
‘Zomertijd’ is ook de titel van één van de
maar liefst veertien Nederlandstalige
versies die er zijn gemaakt van het
beroemde liedje ‘Summertime’, uit de
opera Porgy and Bess. Jimmy Tigges
beschrijft in de nieuwe Onze Taal hoeveel
verrassende gedaantes het nummer in
vertaling kan aannemen. Verder is er
onder (veel) meer aandacht voor apps
tegen spreekangst, voor een nieuw
spreekwoordenboek, voor woorden die
zichzelf uitbeelden (zoals vervagen in
steeds waziger wordende letters) en voor
de modieuze uitdrukking ‘Ik vind daar wat
van.’
Het juli/augustusnummer ligt vrijdag 13
juli bij de leden in de bus. Nog geen lid?
Meld u dan nu aan en krijg 10% korting in

het eerste jaar.

Word lid

En verder
De elektronische tijdschriften Neerlandistiek en Laurens Jz. Coster brengen deze zomer een reeks
van veertien nieuwe sonnetten, geschreven door vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Zaterdag verscheen het eerste, van Lieke Marsman (hier op Neerlandistiek, hier bij Coster).
Volgende week verschijnt het tweede sonnet, door Delphine Lecompte: zaterdag bij Neerlandistiek,
maandag bij Coster.

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). *
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