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Na het succes van de vorige reeks 
geeft de Taaladviesdienst in okto-

ber en november weer een aantal taal-
cursussen: een cursus praktische gram-
matica (één bijeenkomst) en een cursus 
spelling (in twee bijeenkomsten).

	 spelli n G
Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen
Duur: 2 x 2½ uur (met pauzes)
Prijs: € 95,– (niet-leden: € 119,–)

De Nederlandse spelling heeft het ima-
go lastig te zijn. Hoe schrijf je er( )van( 
)uit( )gaan en meld(t) u aan, en waar-
om eigenlijk? Wat zijn de nieuwste re-
gels voor samenstellingen? En hoe spel 
je Engelse woorden die ook in het Ne-
derlands gebruikt worden? In twee bij-
eenkomsten worden de (groene en wit-
te) spellingregels uitgelegd en toege-
past, zowel de hoofdlijnen als de de-
tails. Na deze cursus deinst u niet meer 
terug voor de keuze tussen hoofd- en 

kleine letters, d’s en t’s, en weet u alles 
over harrypotterbrillen en de vervoeging 
van daten en skypen.
 U kunt u inschrijven voor:
-  twee maandagavonden, 19.15- 

21.45 uur: 27 oktober en 3 november
-  twee dinsdagmiddagen, 14.30- 

17.00 uur: 28 oktober en 4 november
-  een zaterdag, 10.30-13.00 en  

14.00-16.30 uur: 1 november

	 prak Ti sChe	G rammaTi C a
Doel: praktisch inzicht krijgen in zins-
bouw en grammatica
Duur: 2½ uur (met pauze)
Prijs: € 55,– (niet-leden: € 79,–)

Veel mensen hebben op school wel iets 
geleerd over zinsbouw en grammatica, 
maar zijn kwijt hoe het precies zat. 
Wanneer gebruik je hen of hun? Is het 
iets wat of iets dat? Waarom hoort er en-
kelvoud of juist meervoud in een zin 
met een aantal? Traditionele termen als 

meewerkend voorwerp, voornaamwoorden 
en persoonsvorm worden in deze cursus 
uitgelegd en praktisch toegepast.
 U kunt u inschrijven voor:
-  een donderdagmiddag, 14.30- 

17.00 uur: 6 november
-  een dinsdagavond, 19.15-21.45 uur:  

11 november

De prijzen zijn inclusief een syllabus en 
koffie/thee. De cursussen worden ge- 
geven in het pand van Onze Taal in Den 
Haag, niet ver van het centraal station. 
Het deelnemersaantal per bijeenkomst is 
minimaal 6 en maximaal 12.

U kunt u aanmelden via cursus@ 
onzetaal.nl of met een briefje naar 
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.  
Vermeld alstublieft uw adresgegevens, 
telefoonnummer, de datum/data van uw 
voorkeur en eventueel uw lidnummer.
 Meer informatie: www.onzetaal.nl/
cursussen.	 

Het Nederlands heeft geen gang-
bare woorden waarin de a, e, i, 
o, u en y in precies die volgor-

de voorkomen, zonder dat er andere 
klinkers tussen staan. Tenminste, dat 
zou je kunnen concluderen op basis van 
de reacties op de juniaflevering van 
deze rubriek. Een paar lezers verwezen 
naar het Engels, waar bijwoorden als 
abstemiously (‘matig’) en facetiously 
(‘geestig’) mogelijk zijn, maar Neder-
landse tegenhangers liggen niet voor de 
hand. Natuurlijk hou ik me nog altijd 
aanbevolen voor nieuwe vondsten.
 Vooralsnog moeten we het doen met 
woorden als arbeidsonrust en paleiscoup 
(zie ook het juninummer). C. Pronk uit 
De Lier stuurde nog enkele mooie voor-
beelden van deze a-e-i-o-u-woorden: af-
scheidscolumn, marketingproduct en de 

verouderde scheepvaartterm bramgei-
touw.
 Rik Schutz opperde om de klinker-
volgorde om te draaien. In de grote Van 
Dale (2005) is één voorbeeld van zo’n 
u-o-i-e-a-woord te vinden: sudorifera 
(bij het trefwoord zweetdrijvend). Maar 
ook brutowinstbedrag is een goed 
woord, of kutkoffiekan, dat ook nog 
eens mooi allitereert.
 Creatieve a-e-i-o-u(-y)-vondsten zijn 
zoals gezegd nog steeds welkom, even-
als (y-)u-o-i-e-a-gevallen, ook als het 
‘bedachte’ woorden zijn – hazewind- 
hondrugby bijvoorbeeld, of gymclub- 
kroniekblad.

Ondertussen deed Douwe Brongers een 
leuke suggestie voor een nieuw onder-
werp: ‘valse trappen van vergelijking’. 

Hij bedoelt daarmee rijtjes als kot -  
kotter - kotst en eis - eiser - eist, die eruit-
zien als trappen van vergelijking, maar 
waarin geen enkel woord een bijvoeglijk 
naamwoord is. Andere mogelijkheden 
zijn bijvoorbeeld kom - kommer - komst, 
ets - etser - etst en ontvang - ontvanger - 
ontvangst. In veel van zulke rijtjes zitten 
werkwoordsvormen (met name van de 
eerste of derde persoon enkelvoud). Op 
www.onzetaal.nl/spelen/trapvormen.php 
staat een voorlopige lijst met valse trap-
pen van vergelijking, met nog wat toe-
lichting erbij. Hopelijk kunnen de lezers 
van Onze Taal nog meer – en mooiere of 
creatievere – gevallen bedenken.
 Reacties zijn welkom via spelen@ 
onzetaal.nl, via de hierboven genoemde 
webpagina of via de gewone post (zie 
colofon).  

wat	is	er	zo	opmerkelijk	aan	stresssituatie?	wat	is	

het	langste	palindroom	met	afwisselend	klinkers	

en	medeklinkers?	zijn	er	meer	woorden	als	ar-

beidsonrust,	lateihout	en	tafeldiscours?	om	dat	

soort	vragen	draait	het	in	de	tweemaandelijkse	

rubriek	‘spelen	met	taal’.

Speel  speler  speelst
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