Raymond Noë

InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Woorden

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

E

r zijn mensen die gefascineerd zijn door woorden – veel Onze Taal-lezers zullen het
verschijnsel herkennen. Veel van die woordenliefhebbers zijn vooral geïnteres
seerd in de geschiedenis en de etymologie van woorden – zij willen weten waar
om een hazewindhond ‘hazewindhond’ heet, en hoe dat zo gekomen is. Maar er zijn
ook mensen die meer geïnteresseerd zijn in de vorm en de klank van woorden, die zich
laten boeien door de eigenaardige facetten die een woord kan hebben, en die woorden
vooral waarderen (of juist niet) door de beelden die ze bij hen oproepen.
Zo iemand is Erik Nieuwenhuis. Al jaren schrijft hij korte stukjes onder de noemer
‘Woordsoep’, waarin hij om zo te zeggen de smaak van woorden proeft. Woorden als
guldenroede, omvamen, impressionabel, torschlusspanik, melkwol en kobber vormen het
uitgangspunt voor doorgaans lichtvoetige beschouwingen die zich meestal onvoorspelbaar ontwikkelen en waarin herinneringen en associaties een belangrijke rol spelen.
Ze zijn te lezen op de website Woordsoep.nl, en in 2008 publiceerde de Volkskrant een
aantal afleveringen. De 62 beste, leukste en interessantste afleveringen zijn nu gepubli
ceerd onder de titel – hoe kan het ook anders? – Woordsoep. Het is een mooi vormge
geven boekje met daarin “een wonderlijke melange van lexicografische voorzetjes, fijne
caféweetjes en verhalen die haarscherp de tijdgeest vangen”.

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp
nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Woordsoep. Vrolijk dwalen in de Dikke Van Dale is verschenen bij AFdH uitgevers en kost € 24,50
(gebonden, 192 blz.). ISBN 978 90 72603 12 8



Z akelijk praten

“Met praten wordt meer
bereikt dan met schrif
telijk overtuigen”, aldus
communicatietrainer
Sander Wieringa in Praten en iets zeggen. Het is
een boek dat mensen
die voor hun werk veel
moeten praten, duide
lijk maakt “hoe er gepraat wordt, wat er mis
bij gaat en hoe het beter kan”. Volgens Wie
ringa zijn er voor goed praten vier factoren
erg belangrijk: kennis van zaken, een duide
lijke boodschap, geloofwaardigheid en innemendheid. In zijn boek gaat hij op alle vier
uitgebreid in, en daarnaast komen ook on
derwerpen als het omgaan met kritiek en
de kunst van het zwijgen aan bod.
Praten en iets zeggen. De impact van woorden is een
uitgave van Scriptum en kost € 19,95 (gebonden,
243 blz.). ISBN 978 90 5594 734 8


Ta alb elei d i n h og e r o n d e rw i j s

Universiteiten en hoge
scholen signaleren al
jaren dat de taalvaardigheid van veel instromende studenten
ontoereikend is om
probleemloos een opleiding te volgen. Aan
vankelijk werd daarop
gereageerd met ad-hocmaatregelen als bij
spijkercursussen, maar gaandeweg zijn veel
instellingen een beleid gaan ontwikkelen
dat aan dit probleem structurele aandacht
geeft. In Taalbeleid in het hoger onderwijs:
de hype voorbij? gaan negentien ter zake
kundigen na wat er de laatste jaren zoal door
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Vlaamse en Nederlandse opleidingen aan
gedaan is, wat het nut ervan is, en wat de
verwachtingen voor de nabije toekomst
zijn. Onderwerpen die bekeken worden
zijn onder meer taaltoetsen, ontwikkeling
van taalondersteuningsmateriaal, en taal
gericht vakonderwijs.
Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij?
onder redactie van Elke Peters en Tine van
Houtven is een uitgave van Acco en kost € 30,–
(ingenaaid, 240 blz.). ISBN 978 90 334 7929 8


S y n o n i e me n wo o r d e nbo e k

In 1991 verscheen het
Van Dale groot woordenboek van synoniemen, dat equivalenten
en varianten geeft van
een groot deel van de
Nederlandse woorden
schat. Het boek is nu
geactualiseerd en op
nieuw uitgegeven onder de titel Van Dale
thesaurus. Behalve synoniemen, antonie
men (‘woorden met een tegengestelde
betekenis’) en varianten geven de artikelen
ook informatie over gebruik, en verwijzen
ze naar hyponiemen (‘woorden met een
preciezere betekenis’) en hyperoniemen
(‘woorden met een algemenere betekenis’).
Van Dale thesaurus. Synoniemen en betekenisverwante woorden kost € 79,– (gebonden, 934 blz.).
ISBN 978 90 6648 877 9


S t e e n ko l e n -En g e l s

In 2005 verscheen I always get my sin van
Maarten H. Rijkens, een boekje vol krom
Engels van Nederlanders, met hoogtepun
ten als “May I thank your cock for the lovely
dinner?” Geïnspireerd door het mega-

succes van deze bloem
lezing schreef Rijkens
een opvolger, We always get our sin too
(2008) – en mediaman
Jan Dijkgraaf kwam on
langs met I have it in my
own hands, een boekje
dat qua inhoud en uiter
lijk erg op de boekjes van Rijkens lijkt. Het
bevat vooral rechtstreeks in het Engels ver
taalde Nederlandse uitdrukkingen en zin
sneden, zoals “He pushes his moustache.”
I have it in my own hands. Het hilarische Engels van
Nederlanders is een uitgave van BBNC en kost
€ 9,95 (gelijmd, 128 blz.). ISBN 978 90 453 1079 4


J o u r n a l i s ti e k sc h r i j v en

Voor journalistiek
schrijven heb je meer
nodig dan een kritische
geest en kennis van een
onderwerp, want je
moet ook nog kunnen
schrijven, zo meldt de
rugtekst van Journalistiek schrijven voor het
hoger onderwijs. En dat schrijven kun je le
ren. Het boek, in de eerste plaats bedoeld
voor studenten journalistiek en communi
catie, maakt eerst duidelijk hoe je te werk
moet gaan bij het schrijven van een artikel
(de voorbereiding en het schrijven zelf), en
behandelt daarna de belangrijkste journa
listieke vormen, van persbericht en inter
view tot column en achtergrondartikel.
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs van
Henk Donkers e.a. is een uitgave van Coutinho
en kost € 23,50 (ingenaaid, 198 blz.).
ISBN 978 90 469 0193 9



To lken en vertale n

Tolk- en vertaalcompe
tentie kun je opdelen in
een aantal deelcompe
tenties (taalvaardig
heid, zoekvaardigheid,
algemene ontwikkeling
enzovoort). In Tolk- en
vertaalcompetentie ge
ven een aantal Vlaamse
en Nederlandse vertaaldeskundigen hun
visie op hoe die competenties verworven
kunnen worden, en hoe ze (in het tolk- en
vertaalonderwijs) kunnen worden getoetst.
De uiteenlopende onderwerpen die aan
bod komen in dit boek zijn onder meer het
conferentietolken, het vertalen van metaforen, het werkgeheugen van de tolk, de
verschillen tussen Nederlands en Vlaams
tolken en vertalen, en de Europese normen
voor vertaaldiensten.
Tolk- en vertaalcompetentie. Onderwijs- en toetsvormen, onder redactie van Chris Van de Poel
en Winibert Segers, is een uitgave van Acco en
kost € 22,– (ingenaaid, 168 blz.).
ISBN 978 90 334 7941 0
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Lezer

Ta alvar iati eb elei d

Op de vorig jaar gehou
den Vierde Internatio
nale Streektaalconfe
rentie stond het onder
werp ‘taalvariatiebeleid’ (oftewel het
dialect- en streektaal
beleid) centraal. In acht
lezingen werd nage
gaan hoe dit in verschillende Nederlandse
en Belgische regio’s vorm krijgt, waarbij
vooral de Brusselse taalsituatie veel aan
dacht kreeg. Ook de verschillen tussen de
Nederlandse en Vlaamse aanpak werden
besproken. De lezingen zijn gebundeld in
het boekje Taalvariatiebeleid! Het is te be
stellen via Mark Quintelier (mquindek@
skynet.be). Zie ook www.variaties.be.
Taalvariatiebeleid! onder redactie van Veronique
De Tier e.a. is een uitgave van de Stichting
Nederlandse Dialecten en Variatie vzw en kost
€ 13,–, excl. porto (gelijmd, 88 blz.).
ISBN 978 90 73869 12 7

Ta ale vene m ent ‘Ta a l e n i nt e rnati o na al o nd ernem e n ’



Op vrijdag 1 oktober vindt in Maastricht het
taalevenement ‘Euregio~Taalregio’ plaats,
over “grensoverschrijdend zakendoen en
de barrière die taal daarbij kan vormen”.
Het is de bedoeling dat bedrijfsleven, on
derwijs en overheid elkaar hier ontmoeten
tijdens een middag met workshops en pre
sentaties, die allemaal in het teken staan
van ‘taal en internationaal ondernemen’.
Deelname kost € 99,–. Meer informatie:

www.euregio-taalregio.nl.

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Elise Roders.
Woonplaats Utrecht.
Geboren 29 augustus 1976.
Beroep Projectleider communicatie en
adviseur sociale media.
Partner, kinderen Heb ik niet.
Opleiding Taalwetenschap: interculturele communicatie met als afstudeerrichting Nederlands als tweede taal.
En dat alles aan wat nu de Universiteit
van Tilburg heet.
Hobby’s/vrije tijd Koken, reizen,
bloggen en pubquizzen.
Onze Taal-lid sinds 1995 als ik het
me goed herinner.
Waarom werd u lid? Ik ging taalwetenschap studeren, dus ik vond het
logisch. Het abonnement via het CJP
was ook nog eens heel goedkoop.
Andere tijdschriften Elle Eten. Verder
lees ik veel weblogs, o.a. Joop.nl en
DutchCowgirls.nl.
Krant De Volkskrant.
Televisie Ik volg nieuwsrubrieken
(Journaal, Nova, Buitenhof), maar hou
ook van meer luchtige televisie: Grey’s
Anatomy bijvoorbeeld. Ik kijk verder
graag naar Britse series: Doc Martin
vond ik geweldig.
Radio Ik word wakker met 3FM, maar
luister verder eigenlijk alleen naar
Jack van Gelder bij interlands.
Boek Ik hou het bij het laatste boek
dat ik gelezen heb: Het diner van Herman Koch.
Website Twitter.com.
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ en ‘Vraag en antwoord’.
Wat zelden? Ik scan de artikelen. Lange interviews over onderwerpen die
me niet aanspreken sla ik over.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? De rol die taal in de maatschappij speelt vind ik interessant.
Favoriete Onze Taal-artikel Ik heb
geen favoriete artikelen, maar lees
graag de stukjes van mensen die ik
ken vanuit mijn studie of werk.
Aantrekkelijkste taaltrend Ik vind
het mooi dat ‘nieuwe’ vormen van het
gebruik van het Nederlands (straat-

taal, sms-taal) ingang hebben gevonden in poëzie en andere literatuur. Het
benadrukt dat taal een levend organisme is.
Ergerlijkste taaltrend Ik erger me
niet snel, maar de toenemende slordigheid in e-mails valt me wel op: spelfouten en onnodige spaties vormen
daarbij de hoofdmoot.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Ja, zeker als door het taalgebruik onduidelijkheid kan ontstaan.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust tóch? Bewust doe ik het zeker
niet, maar ik kom soms bij het herlezen van mijn eigen teksten d/t-fouten
tegen. Terwijl ik ze er bij anderen meteen uit haal.
Beste taalgebruiker Dat zijn er gelukkig velen. Ik vind de verwondering
waarmee Paulien Cornelisse typisch
Nederlandse taalkwesties kan uitvergroten erg leuk.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Ik zou
laten vastleggen dat pollepel ‘houten
lepel’ betekent, en niet ‘soeplepel’.
Lelijkste woord Statten, dat gaat
tegen mijn gevoel voor taallogica in,
zowel wat betekenis als wat spelling
betreft.
Mooiste woord Vraag me niet waarom, want met ridders heb ik niet veel,
maar maliënkolder vind ik erg mooi

klinken.
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