Zoek de taalkunstenaar
in jezelf

Meedoen?

& maak elke dag van de Week van het
Nederlands kans op prachtige prijzen!

Dat kan op twee manieren:

1.

Post je bijdragen op je eigen sociale media (Instagram,
Twitter, Facebook of TikTok) met vermelding van #WvhN20
en @weekvanhetnederlands (zorg ervoor dat je inzending publiek
gedeeld kan worden, anders kunnen we ze niet terugvinden).

2.

Mail ze naar weekvanhetnederlands@taalunie.org met in het
onderwerp een duidelijke vermelding van het nummer van de
opdracht die je vervuld hebt.

Bijna niemand wordt als taalkunstenaar geboren, maar wie oefent en speelt, wordt
beter en beter. Daarom hier acht uitdagingen om je eigen stem te vinden en die
van een ander te herkennen!

1.
openingszinuitdaging *

Elke dag van de Week van het Nederlands organiseren we om klokslag
19.00 op onze Facebookpagina een prijsuitreiking waarbij bekende
en minder bekende juryleden de prijs van de dag uitreiken.
Je kunt je inzending elke dag tot 17.00 indienen.

Als ik de bus had gehaald,
had Janna nog geleefd.

Elke dag maak je dus opnieuw kans om de taalkunstenaar van de dag
te worden (hoewel deelnemen belangrijker is dan winnen, ook als het
gaat om het Nederlands).

Ben je er klaar voor?
Dan beginnen we eraan!

Stel, je schrijft een spannend verhaal,
gedicht of rap. Wat is je eerste zin?
uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
3 oktober 17.00 indienen!

3.

(In samenwerking met Onze Taal en DBNL.)

2.

vijfwoordenuitdaging! *

4.
omdraaiingenuitdaging! *

uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
5 oktober 17.00 indienen!

Soms kun je zeggen hoe iets is door juist
te zeggen wat het níét is. Wat is de
grappigste omdraaiingszin die jij
kunt bedenken?

1. De woorden die je niet durft uitspreken,
zijn meestal de belangrijkste.
- Ish Ait Hamou

2. Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt.
nIet over wat de schrijver belangrijk vindt.
- Thea Beckman

3. Tussen de waarheid en het schrijven
botert het niet.
- Connie Palmen

4. Schrijven is kijken met je ogen dicht.
- Remco Campert

5. ‘Ieder verhaal eindigt gelukkig als je
maar vroeg genoeg ophoudt.’
- Annie M.G. Schmidt

6. ‘ik speel graag met taal, maar er moet
ook wel iets op het spel staan.’
- Wannes Cappelle

Je hebt je vinger gekneusd, en nu wil je
iedereen heel erg goed duidelijk maken
hoeveel pijn je hebt. Wat zeg je?
Wees origineel.

5.

uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
4 oktober 17.00 indienen!

6.

onbestaandewoordenuitdaging *

spaghetti-uitdaging! *

Absentoloog: iemand die onbestaande
woorden bestudeert

Er was eens een …

Voor welke gevoelens, ideeën, begrippen of
situaties bestaat er nog geen woord in het
Nederlands? Welk woord zou jij kiezen?

Schrijfmotivatie in zes quotes

Sinds Joris de Lenige in vieren is
gedeeld, heeft niemand zoveel
pijn gehad als ik.

Beschrijf een boek, film, game of
tv-serie in precies vijf woorden.

Je ziet er zeker niet
ondervoed uit!

uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
6 oktober 17.00 indienen!

dramaqueenuitdaging*

Prinses betovert
iedereen tot ijs.

Schrijf een verhaal van maximaal
drie zinnen, waarin deze woorden
voorkomen: tweeling, tas, kermis
en spaghetti.
uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
8 oktober 17.00 indienen!

uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
7 oktober 17.00 indienen!

8!

7.

UITDAGING!
wees-een-ding-uitdaging

Andersomuitdaging!*

Hoe het is om een mens te zijn, dat weten we allemaal.
Maar stel je voor dat je een tennisbal zou zijn,
of een telefoon of een snotje.

Droommoord in een droomoord
Sommige woorden kun je ook
achterstevoren lezen. Schrijf een
spannend verhaal van drie zinnen
met zoveel mogelijk keerwoorden.
uitdaging kun je tot zaterdag
* Deze
9 oktober 17.00 indienen!

*
DE ULTIEME

Inspiratie nodig?
Scan deze QR-code
en laat je verrassen!

Bedenk er een verhaal , een lied of een gedicht
van maximaal 200 woorden over.
Let daarbij op alles wat je geleerd hebt: zorg voor een
mooie opening en kies je woorden goed. Je mag
schrijven, rappen, zingen of een combinatie van
de drie. Onthoud dat je slechts 200 woorden
hebt, maar verder ben je helemaal vrij.
kun je tot zaterdag
* Deze10uitdaging
oktober 17.00 indienen!

Week van het Nederlands in zes tips:

1.

De Schrijfwijzen

Buurtaal

9 oktober, Vlaamse bibliotheken

Miet Ooms
Sterck & de Vreese

In haar nieuwe boek Buurtaal onderzoekt
Miet Ooms het Nederlands dat we spreken
in Vlaanderen en Nederland. De grote verschillen
en nuances in uitspraak en woordenschat zorgen
voor hilariteit, ergernis, discussies en soms misverstanden en onbegrip. Met aandacht voor de
historische achtergrond van de taalontwikkeling,
de cultuurverschillen tussen Nederland en
Vlaanderen en vele rake voorbeelden en handige
lijstjes voor onmiddellijk gebruik.

Creatief Schrijven vzw, de Vlaamse
bibliotheken en de krant De Standaard slaan
opnieuw de handen ineen voor een nieuwe
editie van De Schrijfwijzen. Het Groot Dictee
Heruitgevonden. Dit jaar vindt dit unieke
taalspel, dat je spellingkennis en creativiteit
uitdaagt, plaats tijdens de Week van het
Nederlands op 9 oktober.

3.

Meer dan 30
auteurslezingen in
Vlaanderen en Nederland

Tip! Speel mee met het spel op
de achterzijde en maak kans op
een exemplaar!

WIN!

WEEK VAN HET
NEDERLANDS
vol. 6

Van 3 tot en met 10 oktober
staat de Nederlandse taal centraal!

www.deschrijfwijzen.be

Wie organiseert wat
tijdens de Week van
het Nederlands?

De Nederlandse organisatie Passionate Bulkboek,
onder meer bekend van de literaire jongerenprijs
De Inktaap, de Jonge Jury en de schrijfwedstrijd Write
Now!, viert in 2020 haar 25ste verjaardag. Samen met
Literatuur Vlaanderen en de Schrijverscentrale organiseren
ze tijdens de Week van het Nederlands meer dan dertig
auteursbezoeken in scholen. Auteurs zoals Kader Abdolah,
Adriaan van Dis, Tom Lanoye en Saskia De Coster
gaan de hort op om jongeren enthousiast te
maken voor literatuur.

taalverhalen.be

4.

2.

Ben je docent? Neem zeker een kijkje op
passionatebulkboek.nl voor meer informatie
over hun educatieve programma’s!

Actieplan begrijpend lezen

Hoe maak je van kinderen en jongeren goede en grage
lezers? Die vraag is weer erg actueel. Zowel in Vlaanderen als
in Nederland wordt hier hard aan gewerkt. De Taalunie maakte met
de Taalraad Begrijpend Lezen een actieplan met aanbevelingen:
Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en
meer leesmotivatie.Losse projecten lijken niet te werken; de sleutel ligt
bij goed onderwijs. Uitgangspunt van de aanbevelingen is dat scholen
vijf kernthema’s in samenhang oppakken om tot een effectieve aanpak
voor leesbegrip en leesmotivatie te komen. Daarbij zouden ze ondersteund
moeten worden door organisaties rond de school – ook de ouders – die
hun acties op elkaar afstemmen. Als scholen vanuit een sterk urgentiebesef
een taal-leesbeleid opstellen met aandacht voor effectieve leesdidactiek,
leesmotivatie en formatieve feedback, komen we al een heel eind.
Het komende schooljaar werkt de Taalunie samen met organisaties als
Stichting Lezen, Iedereen Leest en de SLO aan versterking van het
leesbevorderingsbeleid en het leesonderwijs.

Scan de QR-code om de
aanbevelingen en de
acties te lezen.

6.

Podcast: Waar komt
pindakaas vandaan?
Wat heeft pindakaas nou met kaas te maken?
En wat betekent de ‘sinaas’ in sinaasappel? En waarom
gebruiken we zo’n angstaanjagend woord als deadline
voor het uiterste tijdstip dat iets af moet zijn?
Deze en meer vragen over woorden komen aan bod in Waar
komt pindakaas vandaan?, een serie korte podcasts van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). De podcast is gemaakt door
Laura van Eerten en Caspar Stalenhoef, en geïnspireerd op het
boek Waar komt pindakaas vandaan? (2013), een gezamenlijke
uitgave van het INT en Onze Taal.
In de Week van het Nederlands komt de eerste
aflevering uit. De podcast is dan te beluisteren op
de website van het Instituut voor de
Nederlandse Taal, en via je
favoriete podcastapp.
ivdnt.org

5.

Besmette stad
Tijdens de coronalockdown lanceerde deBuren
samen met diverse Vlaamse en Nederlandse
partners het multimediale project Besmette Stad.
Meer dan tachtig Vlaamse en Nederlandse kunstenaars
geven een artistiek antwoord op de coronacrisis,
geïnspireerd door Bezette Stad, de internationaal
vermaarde dichtbundel van Vlaamse schrijver Paul
van Ostaijen.
Hoe staan we ervoor aan het begin van het derde
decennium van de eenentwintigste eeuw?
Hoe weerstaan we het woekerende virus dat
onze maatschappij zo plots en zo snel in
haar voegen doet kraken?

Scan de QR-code en
dwaal door Besmette
Stad!

Maak kennis met:
Radna Fabias en Wannes Cappelle,
ambassadeurs van het Nederlands
De Week van het Nederlands zet dit jaar in op de veelzijdigheid van de taal.
Ambassadeurs Radna Fabias en Wannes Cappelle helpen die meerstemmigheid
en veelvormigheid mee uit te dragen: zij groeide meertalig op op Curaçao en
verhuisde vervolgens naar Nederland; hij groeide op in de Westhoek, waar het
West-Vlaamse dialect de voertaal is. Een gesprek over de taal waarin je
gevormd wordt, hoe je je daartoe verhoudt en wat dat met je schrijven doet.

Wannes: Ik ben opgevoed in het West-Vlaams. Standaardnederlands is in West-Vlaanderen eerder iets dat je leert op
school, hoewel zelfs de leerkrachten er met een zwaar accent
spreken. Wie te perfect Nederlands praat, wekt wantrouwen op
– alsof je dan verloochent waar je vandaan komt. Daarenboven
voelen West-Vlamingen zich ook ongemakkelijk in de standaardtaal: als vijf West-Vlamingen samenzitten en ze moeten Nederlands praten omdat er iemand van buitenaf bij is, dan voelen ze
zich zo oncomfortabel dat ze elkaar zelfs niet in de ogen kunnen
kijken.
Hoewel er schoonheid zit in het delen van een taal, voel je ook
meteen aan dat er iets problematisch aan vastzit.

Hoe zit dat bij jou, Radna?

Radna: Mijn taalverwerving is nogal chaotisch verlopen. Op
Curaçao werd ik als kind via grootouders en andere familieleden
blootgesteld aan het Papiamentu, maar ik volgde Nederlandstalig onderwijs en sprak thuis ook Nederlands met mijn moeder.
Op de basisschool had ik geen keuze. Ik ben er weleens nogal
koloniaal op gewezen dat de communicatie op de speelplaats
in het Nederlands moest. Op die plek. Een vreemd soort dwang
eigenlijk. Daarbij: het Nederlands dat ik op school leerde werd
nauwelijks op die manier gesproken in mijn omgeving. Het
Nederlands buiten het onderwijs op het eiland was veel
beweeglijker, veel vloeibaarder, liet veel meer invloeden uit de
omgeving toe dan derigide, wat archaïsche versie in het
onderwijs. Daarbij sprak niet iedereen daar Nederlands. De
taalbeheersing van het Nederlands hing vaak samen met de
sociaal-economische positie van de spreker. Dat zorgde ook
voor spanningen.

‘Er is een zeker gebrek aan eerbied voor regels.
Daar heb ik als schrijver veel aan.’ -Radna Fabias
Verder leerde ik op school naast Nederlands ook Brits Engels,
terwijl ik toen nooit een Brit had gezien of gesproken. Wel werd
ik dagelijks blootgesteld aan muziek, films, series en mensen uit
Noord-Amerika en Engelstalige eilanden in de regio. Dat was
heel ander Engels. En ik leerde ook Spaans uit Europese boeken
met Europese klanken en vocabulaire, maar consumeerde
Midden- en Zuid-Amerikaanse media en sprak Spaans met
mensen die verschillende varianten uit de regio spraken.
Taal is voor mij heel vloeibaar. De grenzen tussen verschillende
talen zijn zacht. Voor mij dan. In Nederland wordt er regelmatig
van me gevraagd om hardere grenzen te hanteren. Soms voelt
het alsof ik dan speelsheid moet inleveren om misverstanden te
voorkomen. Ook zijn voor mij tongval, vocabulaire en dergelijke
geen vanzelfsprekendheden. Dat zijn gewoon keuzes. In mijn
hoofd zweeft alles door elkaar en ik pak wat ik nodig heb of wat

zich als eerste aandient en soms wat mij de minste moeite kost.
Taal is zo voor mij ook altijd een beetje een spel, waarmee ik
niet zeg dat het spel onschuldig is. Taal is ook gewelddadig.

Als je aan zoveel verschillende talen bent blootgesteld, op
welke manier word je dan gevormd?

Radna: Niets is vanzelfsprekend. Dat is ergens heel
vermoeiend. Ook ken ik geen veiligheid in taal. Er is geen taal
waarin ik mij echt stevig voel, waarin ik het idee heb dat ik echt
over voldoende woorden beschik om te zeggen wat ik wil zeggen. Gevoelsmatig ligt overal miscommunicatie en onbegrip op
de loer.
Tegelijkertijd heb ik door diezelfde meertaligheid wel toegang
tot meerdere bronnen en kan ik verbanden leggen die mensen
die slechts één taal spreken wellicht minder snel zullen leggen.
Dat voelt rijk. En ik kan me op veel plekken redden. En een voor
mij nuttige bijwerking van die chaotische taalverwerving is dat ik
niet al te rigide met taal omga. Er is een zeker gebrek aan eerbied voor regels. Daar heb ik als schrijver veel aan.

Op welke manier zou je werk veranderen, als je niet in
het Nederlands zou schrijven?

Radna: Dan zou ik waarschijnlijk minder de behoefte voelen
om iets te slopen. Die neiging heb ik vaak als ik in het
Nederlands poëzie schrijf. Alsof ik moet rommelen aan het ding
voordat ik erin pas zonder iets te worden wat ik niet ben. Ik heb
niet per se een vriendelijke relatie met het Nederlands. Ik zie het
niet als iets wat ik moet beschermen of heel erg moet koesteren.
Misschien geef ik voor een deel in mijn werk terug wat ik van
Nederland en het Nederlands heb gekregen? Mijn schrijfproces
zou in een andere taal mogelijk wat relaxter zijn, maar het werk
zelf? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat ik dan zou schrijven.

‘Het West-Vlaams is voor mij de meest
waarachtige en intense manier om mijn
gevoelens onder woorden te brengen.’ -wannes cappelle
En wat zou er bij jou veranderen Wannes, mocht je meer
in standaardtaal zingen?

Wannes: Dan zou het toch een beetje als acteren voelen. Ik
ben ooit begonnen in het Engels en daarbij deed ik eigenlijk na
wat ik van anderen hoorde. In het Nederlands deed ik dat trouwens ook: ik ging meteen klinken als wijlen Luc De Vos (zanger
en frontman van de Vlaamse band Gorki) en nam zijn OostVlaamse accent op één of andere manier gewoon over. Het
West-Vlaams is voor mij dus vooral de meest waarachtige en
intense manier om mijn gevoelens onder woorden te brengen.

Maak kennis met
de ambassadeurs
van het Nederlands:
Radna Fabias &
Wannes Cappelle

Ontdek de
taalkunstenaar
in jezelf
& win elke dag van de Week van
het Nederlands prachtige prijzen!

Radna en Wannes in het kort:

Radna

‘Ik word vaak gevraagd als voor
vechter
van het West-Vlaams, terwijl di
e taal toch
in de eerste plaats gewoon het
medium is
waar ik mij het makkelijkst in
uitdruk.’
Wannes

‘Taal is voor mij altijd een beetje een
spel, waarmee ik niet zeg dat het spel
onschuldig is. Taal is ook gewelddadig.’
Radna Fabias bracht de helft van haar leven door
op Curaçao voordat ze naar Nederland verhuisde.
In 2018 debuteerde ze met de dichtbundel Habitus,
waarmee ze ongeveer elke belangrijke Poëzieprijs
won.

Wannes Cappelle groeide op in West-Vlaanderen
waar het dialect de voertaal was, en het Standaardnederlands alleen als ‘schrijftaal’ gold. Met zijn band
Het Zesde Metaal brengt hij West-Vlaamse nummers
die in heel Vlaanderen worden meegezongen.
Verder schrijft hij ook proza en scenario’s

Lanceringsdag 3 oktober:
Noteer alvast 3 oktober 2020 in je agenda, want de Week
van het Nederlands pakt uit met een indrukwekkende
Scan deze QR-code
lanceringsdag, en dit volledig COVID-proof!
voor de laatste updates
van de agenda.

11.00 De Taalstaat op
NPO1 en Radio 1

14.00 Talkshow rond
literair vertalen

Voor de gelegenheid krijgt De Taalstaat
een Vlaams-Nederlandse invulling: Frits
Spits (NPO Radio 1) en Jan Hautekiet (VRT
Radio 1) ontvangen prominente gasten en
zwengelen het debat omtrent het Nederlands binnen en buiten de landsgrenzen
aan, elk vanuit hún eigen studio, in
Hilversum en Brussel.

IVN, ELV, deBuren, CELA en Curieus vzw
slaan de handen ineen voor een
simultane Masterclass Literair Vertalen in
Rotterdam, Antwerpen én online.

nporadio1.nl/de-taalstaat & radio1.be

13.00 Drongo
Talenfestival
In Nijmegen vindt Drongo Talenfestival
plaats, dat dit jaar volledig in het teken
staat van ‘Lezen’. Om 13u maken we contact met het festival via de
Facebookpagina van Week van het Nederlands.
drongotalenfestival.nl

In Rotterdam gaat Tom Lanoye in gesprek
over de complexiteit van vertalen met
vertaalster Michele Hutchison.
Ondertussen zal Carmien Michels in
Antwerpen het gesprek aangaan met
vertaalster Roemeens, Cătălina Oșlobanu.
Jasper Henderson en Selma Franssen zijn
gastheer en -vrouw van dienst.
Daarna volgen twee sessies van
Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd:
Dean Bowen legt uit hoe taal werkt als
sleutel tot sociale klassen. Anneleen
Spiessens bewijst dat vertaling ons nieuws
kleurt.
Tickets & info: deburen.eu.
Beide evenementen zullen ook online te
volgen zijn via de online platformen van de
verschillende partners.

De Taalkrant is een uitgave van Vlaams-Nederlands Huis deBuren, de Taalunie & Onze Taal in het kader van Week van de het Nederlands 2020. Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. • Redactie : LNVT & Onze Taal • Vormgeving: Cato Oyen

Startshow 20.00:
De Nederlandse taal
centraal!
Op 3 oktober staat de artistieke veelzijdigheid van de Nederlandse taal
centraal. Nederlandstalige muziek, hiphop, literatuur, poëzie en spoken word
wisselen elkaar af, gevestigde namen en
jong talent staan zij aan zij.
Ambassadeurs Wannes Cappelle en
Radna Fabias staan alvast op de affiche,
samen met o.a. de Antwerpse stadsdichter Seckou, Ellen Deckwitz, Willie
Darktrousers & Spitler, Lisette Ma Neza,
Frederik Willem Daem, Iris Penning, Jordi
Lammers en de Nederlandse Dichter des
Vaderlands Tsead Bruinja.
Tickets & info: deburen.eu. Het programma
zal ook gratis te volgen zijn via de Facebookpagina van Week van het Nederlands.
IN SAMENWERKING MET

