
NB! Dit is de opzet van een expositie; niet de opzet van een digitale publicatie!]

Grote talen



Portugees



[boeken ligt als hierboven, afbeeldingen hieronder ernaast]



[Volgen Engels, Duits, Deens, Frans, Spaans, Chinees...]



Kleine talen en dialecten

De Juwelen van Bianca Castafiore

Tilburgs



[boek ligt zoals hierboven, afbeeldingen hieronder ernaast]



[volgen Bretons, Wels, Hasselts, Catalaans, Monegasks, Arpitaans, Oostends...]



Oude talen: latijn

[scans boven en onder nog op de oude scanner gemaakt; worden beter]



[Nederlandse tekst]
[zo ligt het open]



[volgt
Nijntje aan zee / Mifi ad mare
Kuifje: De sigaren van de farao / De sigaris pharaonis
Asterix: De ronde van Gallië / Iter gallicum]



Nederlandse talen en dialecten

[zo ligt het open]



Stellingwerfs
[hier een kleine uitleg taal (Nederlands, Fries, Stellingwerfs) vs dialect]

[zo ligt het open]



[volgt Brabants, Haags, Utrechts, Fries, Spakenburgs, Kerkraads, Nijmeegs, 
Maastrichts, Antwerps; allemaal hebben ze een andere titel]



[zes boekjes hebben dezelfde titel, Opa en oma Pluus; Gronings, Zeeuws, 
Achterhoeks, Twents, Drents; ze liggen op dezelfde pagina open]

Gronings



Ik denk nog na over een verhaal over taalsystemen; Baskisch etsje-ko-a-k: huis-
van-het-[meervoud], en (geen enkel verband!) Inuït iglo-lik-mio-t: iglo-daar 
waar-bewoner-[meervoud]

Ik denk ook nog na over een uitbreiding met verschillende schriften; ik heb al 
Kuifje in het Arabisch, Japans, Armeens, Bengaals, Chinees...
Verhaal over Chinees woordschrift, Bataks of Sanskriet lettergreepschrift, ons 
letterschrift

Taalgrapjes
In het Nijmeegs is een “vast kwartje” hetzelfde als in het Nederlands “een los 
kwartje”
Nederlands: “Niet te filmen”, Spaans: “Es de cine”, echt iets voor een film

Als Pasen en Pinksteren op één dag valt
Wenn es scharz schneit
When apples grow on an ivy tree
Cuando San Juan cage tomates, als Sint Jan tomaten schijt

Vertalen
Ik heb voorbeelden van mijn vertalingen van Pessoa naar het Nederlands die 
prima lukken, en andere die niet lukken
Een grote vertaling van John Donne die op een halve zin in het midden vastloopt
Een perfect gelukte vertaling van Bloem naar het Spaans, waarbij alle dubbele 
betekenissen bewaard blijven


