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Het leven zit vol taalkronkels
Carine Caljon
hotel Karmel Grote Markt 39 Herentals
maandag 15 februari 2016
20.00 uur
Beste vrienden,
De mens is een talig wezen.
Meer dan andere kenmerken onderscheidt het feit dat wij via taal op een geavanceerde
manier kunnen communiceren ons van de andere zoogdieren.
Taalgevoel is ons aangeboren en wordt, samen met de moedertaal, tijdens de eerste
levensjaren verder ontwikkeld. Het houdt eigenlijk nooit op want gedurende gans ons leven
leren we continu nieuwe woorden en uitdrukkingen en zelfs andere talen.
Maar taal is complex en zit niet zo logisch in elkaar als de grammatica handleidingen ons
willen leren.
Onze taal hangt eigenlijk met haken en ogen aaneen en zit vol vreemde kronkels.
Carine Caljon is al zowat 30 jaar met talen bezig: van courante talen als Nederlands, Frans,
Engels en Spaans, over Russisch, Zweeds en Arabisch, tot heel exotische talen als
Indonesisch, Chinees, Thai, hiërogliefenschrift, enz., en zelfs... Vlaamse dialecten!
Zij toert sinds 2008 met veel succes solo met haar taalcauserieën door Vlaanderen bij
culturele organisaties, bedrijven, scholen,…en zij is uitstekend geplaatst om ons een kijkje te
geven in wat er achter woorden en uitdrukkingen schuilgaat. Ze doet dat op een vlotte wijze
met een grote vleug humor.
In haar causerie “Het leven zit vol taalkronkels” heeft ze het over typerende termen en
uitdrukkingen doorheen een gans mensenleven.
Van op het eerste gezicht banale woorden onthult zij hun verrassend interessante opbouw en
oorsprong. Van “kleine pagadder” tot “ouwe rakker”.
Maar haar exploratie begint al bij je (familie)naam, speelt met je innerlijk en uiterlijk en
doorloopt je hele hebben en houden, al je doen en laten, je komen en gaan, ...
Vijf jaar terug vergastte zij ons op haar schitterende causerie “Gekonfijte taalkronkels”.
Wij zijn er zeker van dat zij ons opnieuw op een boeiende wijze wegwijs zal maken in de
springlevende taal van het alledaagse bestaan.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Markant (Netwerk van
ondernemende vrouwen) Herentals, met de gewaardeerde steun van
Tijdens de pauze wordt een drankje geschonken.
Inkom: 5 €
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