Taaladviesdienst
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er
een woord voor het geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te bedenken
zijn voor rokers die hun sigaret noodgedwongen
buiten de deur van een horeca-gelegenheid
opsteken? Denk mee en vul de gaten in de taal.

I

n oktober vroegen we ons hier af of
er een woord te bedenken is voor
een verkoopprijs die helemaal aan
de koper wordt overgelaten. Die kan –
als hij wil – op die manier zijn waardering voor het product in geld uitdrukken. Er kwamen niet zo veel reacties
binnen, maar de 24 lezers die reageerden, droegen maar liefst 59 verschillende suggesties aan.
Daarbij ging het onder meer om
woorden als magbedrag, eigenwaarde,
bonnefooi en simpelweg donatie – maar
dat laatste houdt gewoonlijk in dat iemand wel geld geeft maar er niets voor
terug verwacht. Het merendeel van de
ingezonden woorden bevatte het woord
prijs, wat natuurlijk wel zo duidelijk is.
Een opvallende inzending, hoewel misschien met een ietwat dreigende bijklank, was prijs des oordeels, een vondst
van Els Mayen.
Andere prijs-woorden waren onder
meer dunkprijs, emoprijs, graagprijs,
keuzeprijs, kiesprijs, mijnprijs, uwprijs,
vrijprijs en zelfprijs. Daarvan werden
dunkprijs, graagprijs, kiesprijs en vrijprijs tweemaal ingezonden. Kiesprijs
is misschien wat te gewoon, dunkprijs
doet aan het niet zo positieve dumpprijs

Gaten in de taal

Prijs naar
goeddunken
denken, en vrijprijs aan wéér iets anders. Blijft dus over: graagprijs. Wij vinden die duidelijk het sterkst: het sluit
niet alleen aan bij vraagprijs, maar
graag benadrukt ook nog eens duidelijk
de betrokkenheid van de consument bij
het product en bij het vaststellen van de
prijs. De eer gaat deze keer naar Douwe
Brongers en Jan Vork.

Oproep:
restaurantzitje

H

et voorbeeld heeft al een paar
keer in het intro van deze rubriek
gestaan. Er zijn heel wat restaurants –
bovengemiddeld vaak Griekse – waar
je, meestal met vier en soms met meer
mensen, in een soort ‘gezellig hoekje’
zit waar je voor je gevoel iets meer privacy hebt. Het Engels noemt zo’n ding
een ‘booth’, maar hoe zou je zoiets in
het Nederlands kunnen noemen? Laat
het ons weten via gaten@onzetaal.nl
of Genootschap Onze Taal, t.a.v. Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL

Den Haag.

Hoe noemen we een ‘booth’ in het Nederlands?

Stuit u zelf weleens op een verschijnsel
waarvan u merkt dat er geen gangbaar Ne
derlands woord voor bestaat? Dan willen
we dat graag in deze rubriek voorleggen
aan de andere lezers. Stuur uw suggesties
naar de Taaladviesdienst.

Di g i t a l e ver s i e O nze Taal

S

inds begin dit jaar is het tijdschrift
Onze Taal ook digitaal beschikbaar, via
internet. Wat daar de voordelen van zijn,
kunt u zien op www.onzetaal.nl. Daar
staan twee proefnummers, die u kunt be
reiken door te klikken op de knop ‘Digitale
Onze Taal’. U ontdekt dan dat de digitale
editie van Onze Taal niet alleen prettig
leesbaar en goed doorbladerbaar is, maar
ook nog eens verrijkt is met allerlei aan
klikbare voorzieningen, waardoor direct
achterliggende informatie wordt opge
roepen.

Toegang tot alle nieuwe elektronische
nummers is mogelijk met een apart abon
nement. Dat kost € 27,50 per jaar, of
€ 13,75 extra als u al geabonneerd bent op
de papieren versie. Daarnaast kunt u met
het abonnement terecht in het elektroni
sche archief met álle nummers van het
tijdschrift vanaf 1932.
Voor lezers buiten Nederland en België is de
digitale versie een stuk goedkoper dan een
papieren abonnement, en vaak ook gemak
kelijker. Geen vertraagde of zoekgeraakte

post meer. Voor scholen, bibliotheken en
bedrijven ontstaan er nieuwe toepassin
gen voor Onze Taal; een digitale versie kan
sneller en gemakkelijker verspreid wor
den. Voor dit grootschaliger gebruik zijn
licenties af te sluiten, waardoor de prijs
per gebruiker sterk terugloopt.
Voor aanmelding of meer informatie kunt
u mailen naar administratie@onzetaal.nl
of bellen met 070 - 356 12 20.
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