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Onze Taal weer in 
Taaladvies.net

          SECRETARIAAT GENOOTSCHAP ONZE TAAL

De Taaladviesdienst van Onze Taal 
werkt na een pauze van bijna twee 

jaar weer mee aan het online taaladvi
seringsproject van de Nederlandse 
Taalunie: Taaladvies.net. In februari 
2006 werd de samenwerking met de 
Taalunie stopgezet. Daarna is het pro
ject Europees aanbesteed. uit die aan
besteding kwam Onze Taal als meest 
geschikte partner uit de bus, en per  
1 januari jongstleden heeft de Taalad
viesdienst de werkzaamheden hervat. 
Meer informatie is te vinden op http://
taaladvies.net.

eind jaren negentig heeft Peter 
Burger in Onze Taal een aantal 
keren aandacht besteed aan het 

wonderlijke verschijnsel ‘gaten in de 
taal’: fenomenen die in een bepaalde 
taal geen naam hebben. Het Neder-
lands heeft woorden voor zaken die 
in sommige andere talen niet in één 
woord benoemd kunnen worden – een 
paar mooie voorbeelden zijn baaldag, 
etmaal en meevallen. Maar we richten 
ons in deze nieuwe rubriek op wat an-
dere talen wél hebben en het Neder-
lands niet, óf op begrippen die nog he-
lemaal geen naam hebben. Je zou bij-
voorbeeld verwachten dat het Neder-
lands een treffend woord heeft voor 
‘halfslachtige winterse neerslag’ (tussen 
sneeuw, regen en hagel in) – maar het 
Engelse sleet of het Duitse Graupel met 
één woord vertalen lukt niet. Of denk 
aan het verschijnsel dat twee elkaar  
tegemoetkomende mensen voor elkaar 
willen uitwijken, maar dat een paar 
keer tegelijk dezelfde kant op doen.  
Het Nederlands zou daarvoor de door 
de Amerikaan William safire bedachte 
term faux pas de deux kunnen overne-
men, maar daarmee heb je nog steeds 

geen écht Nederlandse aanduiding voor 
het bedoelde gestuntel.
 Het gaat in deze rubriek overigens 
niet om ontbrekende woorden die iets 
aanduiden wat we hier niet (goed) ken-
nen. Het heeft bijvoorbeeld geen nut 
om in het Nederlands een nieuwe bena-
ming te introduceren voor het Duitse 
Reinheitsgebot (een wet die bierbrou-
wers in Duitsland voorschrijft welke in-
grediënten ze mogen gebruiken), zoals 
Duitstaligen ook geen behoefte hebben 
aan een woord voor hopjesvla – dat eet 
men buiten Nederland toch niet.

     i jsg elu i d en
De eerste oproep voor ‘Gaten in de taal’ 
komt voort uit een vraag die de Taal- 
adviesdienst onlangs kreeg: hoe noem 
je het geluid dat je onder je hoort als  
je over een mooi dichtgevroren meer 
schaatst? De meeste lezers zullen dat 
geluid wel kennen; het is ook te horen 
in filmpjes op YouTube (zoek bijvoor-
beeld op ‘het geluid van natuurijs’). We 
vroegen ons aanvankelijk af of je het 
met krassen zou kunnen aanduiden, 
maar dat is het niet echt. Wie kent er 
een bestaande benaming voor, bijvoor-

beeld uit zijn eigen dialect? Of is er mis-
schien iemand die iets treffends en her-
kenbaars kan verzinnen? Het kan een 
onomatopee zijn – een geluidsnaboot-
send woord dus – maar het hoeft niet.
 Reacties en suggesties kunt u sturen 
naar gaten@onzetaal.nl, of via het post-
adres dat u in het colofon vindt. In het 
meinummer van Onze Taal vindt u het 
resultaat van de zoektocht én een vol-
gende oproep.                                     
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In het novembernummer van 2007 
werd een digitale versie van het 
tijdschrift Onze Taal aangekondigd. 

Die is sinds begin januari voor iedereen 
beschikbaar. Drie maanden lang, tot  
1 april, kan iedereen via internet Onze 
Taal in digitale vorm meelezen. Op de 
openingspagina van www.onzetaal.nl 
kunt u met één klik op de knop de voor-
delen van een elektronische editie erva-
ren. Die is verrijkt met allerlei aanklik-
bare voorzieningen, waardoor direct 
achterliggende informatie wordt op- 
geroepen.
 Op 1 april verloopt de gratis proef- 
periode. Toegang tot de nieuwe elektro-
nische nummers is vanaf dat moment 
alleen nog maar mogelijk met een apart 
abonnement. Dat kost € 24,– per jaar, 

IJsgeluiden

Gaten in de taalTaaladviesdienst
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er 

een woord voor het geluid van schaatsen op na-

tuurijs? En zou er een treffende term te beden-

ken zijn voor het half afgescheiden restaurantzit-

je dat de Engelsen ‘booth’ noemen? Dergelijke 

vragen staan centraal in deze nieuwe rubriek. 

Denk mee en vul de gaten in de taal.

of € 12,– extra als u al geabonneerd bent 
op de papieren versie. Het gaat om een 
proef van één jaar.
 Voor lezers buiten Nederland en Bel-
gië is de digitale versie een stuk goed-
koper dan een papieren abonnement en 
vaak ook gemakkelijker: geen vertraagde 
of zoekgeraakte post meer. Voor scholen, 
bibliotheken en bedrijven ontstaan er 
nieuwe toepassingen voor Onze Taal; 
een digitale versie kan sneller en gemak-
kelijker verspreid worden. 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@onze-
taal.nl of bellen met 070 - 356 12 20.    

Digitale versie Onze Taal

Een schaatser op de Oostvaardersplassen.
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