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Woordpost: ontrieven
Veel Europese regeringen wilden nazi-Duitsland niet ontrieven in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog, schrijft Linda Polman in De Groene Amsterdammer. Wat betekent ontrieven en welke
woorden zijn ermee verwant? Op de website van Onze Taal is daar meer over te lezen.

Lees meer

Dag van de Moedertaal
>> Vandaag is het Internationale Moedertaaldag. (Wikipedia)
>> Verdwijnen de dialecten en spreken we straks allemaal hetzelfde? (NPO Radio 1)
>> De Friestalige wethouder van Waadhoeke krijgt les in het Bildts, de bijzondere taal van een van
de dorpen in die gemeente. (Franeker Courant)
>> Een student uit Genk heeft een film gemaakt waarin Citétaal wordt gesproken, de interessante
mengtaal die in die stad is ontstaan. (HLN)
>> Dialectoloog Jacques Van Keymeulen, genomineerd als ‘strafste Gentenaar’: “Weet je, toen ik
vanuit Wichelen naar school ging in Dendermonde en thuiskwam met bepaalde woorden, verbeterde
mijn moeder mij. Dat is geen goed Wichels! Je moet dat zo uitspreken en niet anders!” (Het
Nieuwsblad)

Leraren
streektalen
Levende Talen is de grootste en oudste
vakvereniging voor talendocenten in
Nederland. De grootste afdelingen hebben
betrekking op het Nederlands en het
Engels, maar er zijn ook afdelingen voor
andere talen: van het Frans tot het Turks,
en van het Duits tot gebarentaal.
Neerlandica Willemijn Zwart wil ook een
afdeling van Levende Talen oprichten voor
het Nedersaksisch, dat ruwweg gesproken
wordt van Groningen tot de Achterhoek.
“Er zijn heel veel mensen die zich op hun
manier inzetten voor het Nedersaksisch.
Het zou heel mooi zijn als we nu eindelijk
eens de krachten kunnen bundelen”, zegt
ze in Tubantia. Haar oproep staat onder
meer hier.
In navolging van Zwart wil overigens ook
een groep docenten een afdeling van
Levende Talen oprichten voor het
Limburgs; hun oproep staat hier.

Vreemde talen
>> Na een stop vanwege vermoedelijke fraude worden de staatsexamens Nederlands als vreemde
taal hervat. (NOS)
>> Het feit dat ze meerdere talen spreken, geeft veel Nederlandse studenten een voorsprong op de
arbeidsmarkt. (AD)
>> De nieuwe mannennaaigroep in Linschoten en Montfoort leert de mannen met een migratieachtergrond niet alleen met een naaimachine omgaan, maar besteedt ook aandacht aan hun
Nederlands. (Zenderstreeknieuws)

En verder
>> Een neerlandicus die zich bezighoudt met de taal van smaak: “Lekker is een vreselijk
woord.” (HLN)
>> De InspiroBot schrijft automatisch de ene inspirerende spreuk na de andere. Hoe
werkt dat? (NRC)

Advertentie

“Ik weet nu hoe je
zelfs poëzieonderwijs
boeiend kunt maken”
“Een schot in de roos, de master Leraar
Nederlands bij de HAN”, zegt Nienke
Sluiter, leraar Nederlands aan het
Ulenhofcollege in Doetinchem. “Ik ben
gegroeid in kennis, pedagogische
professionaliteit en zelfvertrouwen. In het
onderwijs ligt veel vast. Door de studie
kreeg ik zelfvertrouwen en durfde ik dat te
doorbreken.”
Zo wist de docent via haar afstudeeronderzoek de motivatie voor poëzieonderwijs te vergroten door er animatie
aan te koppelen. En ze ging verder, met
digitale toetsen en boek-‘trailers’ in plaats
van boekverslagen.
De master Leraar Nederlands: de
opleiding voor jou? Kom naar de open
avond op 13 maart.
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maar iemand die dom is (of doet)
noemen we een uilskuiken. Hoe zit dat?
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Op onze site gaan we erop in:
www.onzetaal.nl/uilskuiken.
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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