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	 Fran s 	Vertalen
Vertalen moet je leren 
door het te doen, zo vin
den de auteurs van Verta-
lenuithetFrans, en daar
om geven ze in hun boek 
tientallen aan de praktijk 
ontleende oefenteksten 
met daarin veelvoor 
komende vertaalproble

men. Bij iedere tekst wordt een modelver 
taling gegeven, inclusief varianten en een 
toelichting. De tweede helft van het boek 
bestaat uit een vertaalgrammatica, waarin 
een groot aantal vertaalproblemen systema
tisch wordt besproken. Vanuit deze gramma
tica wordt telkens naar de teksten in het eer
ste deel verwezen, en omgekeerd. Het boek 
is bedoeld voor ietwat gevorderde studenten 
Frans; het is ook geschikt voor zelfstudie.

VertalenuithetFrans.Tekstenuitleg van Stella Linne 

en Arie Molendijk is een uitgave van Coutinho en 

kost € 32,50 (ingenaaid, 286 blz.). 

ISBN 978 90 469 0205 9

	 e t yM o loG i e	Van 	he t	B ra Bant s
Nadat hij in de periode 
20022007 in een aan
tal kloeke woorden
boeken de etymologie 
van de Vlaamse en 
Zeeuwse woorden
schat beschreven had, 
richtte dialectdeskun
dige en etymoloog 

Frans Debrabandere zijn aandacht en 
werklust op het Brabants. Het resultaat is 
het Brabantsetymologischwoordenboek, 
dat de betekenis, herkomst en ontwikke
ling van zo’n negenduizend Brabantse 
woorden beschrijft, van aags en aaiem tot 
zwulle en zwuzze. Varianten en verwante 
woorden in andere dialecten en talen wor
den ook vermeld. Lezers van OnzeTaal 
kunnen dit boek met korting kopen; zie  
de aanbieding in het novembernummer 
(blz. 324) of www.onzetaal.nl/boeken.

Brabantsetymologischwoordenboek.Deher-

komstvandewoordenschatvanAntwerpen,

Brussel,Noord-BrabantenVlaams-Brabant is 

een uitgave van het Davidsfonds en Uitgeverij  

Waanders en kost € 39,95 (gebonden, 629 blz.). 

ISBN 978 90 8526 106 3

	 oo rloG s to lken
Arabist en Midden
Oostendeskundige  
Eildert Mulder diende 
begin jaren tachtig als 
kapiteintolk bij het  
Nederlandse detache
ment van de Unifilvre
desmacht in Libanon. 
In Pratendvoorwaarts 

beschrijft hij hoe het was om als vrijwilliger 
– de tolken werden toen nog gerekruteerd 
aan de universiteit – te tolken “in het chao
tische geheel van Libanezen, Palestijnen,  
Israëliërs, burgermilities, dorpen en familie
clans die elkaar op de meest onverwachte 
momenten naar het leven stonden”. En dat 
betekende veel meer dan alleen vertalen. 
De tolken waren als het ware de ogen en 

InZichtRaymond Noë

Leeswoordenboeken

Leeswoordenboeken zijn niet alleen naslagwerken maar ook snuffel en bladerboeken. 
Ze behandelen allerlei onderdelen van ons idioom, zoals eufemismen of moderne 
spreekwoorden, en presenteren hun informatie niet in strakke definities maar in 

‘leesbare taal’ – en vaak geven ze wat extra informatie, bijvoorbeeld over de herkomst en 
het gebruik. Van Dale brengt dergelijke uitgaven onder in de reeks ‘Moderne leeswoor
denboeken’, en daarin zijn onlangs drie nieuwe delen verschenen.
 Het eerste is het Modernuitdrukkingenwoordenboek. Uitdrukkingen kunnen zowel 
spreekwoorden als zegswijzen zijn, en in dit boek worden er achthonderd verklaard, zoals 
‘al te goed is buurmans gek’, ‘als warme broodjes over de toonbank gaan’ en ‘dat kan hij 
wel op zijn buik schrijven’.
 Het tweede nieuwe leeswoordenboek is het Modernnieuwewoordenboek. Hierin staan 
1250 Nederlandse woorden die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan, zoals facebooken, 
niksisme, fopduik, nieuwsfeed, spitsalarm, speeddaten, uitvaartdichter, überpuber, veggie en 
zwemboerka. Deze woorden komen voort uit maatschappelijke, mondiale en technolo
gische ontwikkelingen en gebeurtenissen, en schetsen dus meteen een tijdsbeeld, ook 
doordat de woorden in het register op jaartal geordend zijn. Wat verder nog aan dat tijds
beeld bijdraagt, zijn de korte artikeltjes die per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en 
gebeurtenissen beschrijven die van invloed zijn geweest op onze woordenschat. Onder 
de opgenomen 1250 woorden zullen er niet veel zijn die het daadwerkelijk tot de grote 
Van Dale zullen schoppen, en het is zelfs opvallend hoeveel van die nieuwe woorden  
nu alweer volkomen vergeten zijn: nemocratie, fotosjokken, fjordenmodel, lollipopparty, 
rommelgroen, schoolsheriff en verdwijnziekte – wie gebruikt ze nog?
 Een andere categorie vergeten woorden is die van de archaïsche, in onbruik geraakte 
woorden, zoals bedsermoen, ritsig en tegensporrelig. Die zijn het onderwerp van het derde 
leeswoordenboek, het Modernverdwijnwoordenboek. Het boek verklaart 750 verdwenen 
woorden en uitdrukkingen die soms eeuwenlang in het Nederlands gangbaar zijn ge
weest. Sommige zijn verdwenen toen de zaak die ermee werd aangeduid uit de samen
leving verdween, zoals diaconiehuis, eendenroer en flessenkeldertje, maar bij veel andere is 
het raden naar de reden van hun verdwijnen. IJlebenen, ijlhoofdig, hekelteef, hersenwoede, 
genottelijk, heulsap, hoerenwaard, hoogborstig, kletsgat, poddebaard, rinkelrooier, roededra-
ger, verzwijmd, watjekouw, weeldekwartier en zoetelen – het zijn voor een groot deel woor
den waarvan je zou kunnen vinden dat het jammer is dat ze verdwenen zijn.

• Modernuitdrukkingenwoordenboek kost € 22,95 (gebonden, 239 blz.). ISBN 978 90 6648 887 8

• Modernnieuwewoordenboek kost € 22,95 (gebonden, 237 blz.). ISBN 978 90 6648 874 8

• Modernverdwijnwoordenboek kost € 22.95 (gebonden, 224 blz.). ISBN 978 90 6648 896 0

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

sen en lezingen in taalkundig Nederland en 

België. Vermelding in deze rubriek betekent 

niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo 

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp 

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in 

deze rubriek thuishoort, meld het ons dan.  

Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
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oren van het Nederlandse bataljon, en 
speelden een belangrijke rol bij het bemid
delen in allerlei conflicten.

Pratendvoorwaarts.EenNederlandsemilitaire

tolkindechaosvanLibanon is een uitgave van 

Meinema en kost € 21,50 (gelijmd, 265 blz.). 

ISBN 978 90 211 42524

	 ta alkalend er s
Scheurkalenders over 
taal zijn blijkbaar erg 
gewild, want dit jaar is 
er een recordaantal te 
koop. Behalve de Onze
TaalTaalkalender en de 
Kindertaalkalender (zie 
‘InZicht’ in het okto
bernummer), zijn er 

bijvoorbeeld de taalleerkalenders van In
tertaal, waarmee je dag voor dag een taal 
kunt leren. Ze behandelen de eerste begin
selen van de grammatica, de uitspraak 
regels en de woordenschat. Er waren al  
kalenders voor het Spaans, Frans, Italiaans 
en Portugees, en de reeks is nu uitgebreid 
met een taalkalender Engels.
 Ook woordenboekmaker Van Dale 
heeft zich op de taalkalenders gestort, met 
meteen een heel assortiment. Zo zijn er  
kalenders voor het Frans en Engels, met  
iedere dag een taaltip of een weetje over 
de taal en cultuur. Voorts is er een Scheur-
kalendersprekendNederlands, met iedere 
dag de verklaring van een spreekwoord, 
uitdrukking, eufemisme of uitroep, en de 
Juniorspreekwoordenscheurkalender, waar
op iedere dag een spreekwoord of uitdruk
king voor de jeugd wordt uitgelegd.
 Vervolgens is er de inmiddels bijna tra
ditionele Amsterdamsespreukenkalender 
van Jan Luitzen, een scheurkalender met 
Amsterdamse uitdrukkingen, gezegden, 
wijsheden en spreuken, aangevuld met 
herinneringen en anekdotes van Amster
dammers. En als laatste is er de DeFiets
scheurkalender, die één dag per week 
over taal gaat. Wielerjargonkenner Henk 
Tetteroo behandelt daarin een paar oude 
en veel nieuwe wielertermen.

• Daybydaytaalkalender.ImproveyourEnglish 

kost € 17,50. ISBN 978 94 6030 221 3 

• TaalscheurkalenderFrans.Françaispourtousles

jours kost € 14,95. ISBN 979 90 6648 398 9

• TaalscheurkalenderEngels.BetterEnglishevery

day kost € 14,95. ISBN 978 90 6648 399 6

• ScheurkalendersprekendNederlands.Iederedag

eentaalpareltje kost € 14,95. 

ISBN 978 90 6648 397 2

• Juniorspreekwoordenscheurkalender.Plukde

dag kost € 14,95. ISBN 978 90 6648 010 0

• Amsterdamsespreukenkalender. Uitgeverij Van 

de Berg, € 11,95. ISBN 978 90 666

• DeFietsscheurkalender. Tirion, € 14,95. 

ISBN 978 90 4391 349 2

	 huM o r
Grappen moet je niet 
uitleggen, maar deson
danks zijn er onlangs 
twee boeken versche
nen over wat humor is 
en hoe het werkt. Het 
eerste is Lopentwee
blondjesdoordeKalver-
straat... van taalpro

grammamaker Arie Bras en taalpublicist 
Wim Daniëls. In dit boekje veel moppen, 
verdeeld over onderwerpen als moppen
genres, de geschiedenis van de mop, mop
pen in andere landen, de werking van de 
mop, de noodzakelijke ingrediënten en de 
kunst van het moppentappen.
 Het andere boekje is Humor?Doehetzelf! 
van wetenschappercabaretier Rob Urgert 
met medewerking van Bastiaan Geleijnse, 
een van de drie mensen achter Fokke&
Sukke. In dit boek gaat het na een inleiding 
over de bouwstenen van humor vooral over 
alle soorten humor (leedvermaak, zelfspot, 
zwarte humor, taalhumor, overdrijving, 
etc.) en hoe die werken – het boek is dus, 
anders dan de titel doet vermoeden, geen 
cursus ‘grappig doen’. Het boek is opge
leukt met cartoons van Fokke & Sukke.

• LopentweeblondjesdoordeKalverstraat... is 

een uitgave van Prisma en kost € 12,50 (gelijmd, 

181 blz.). ISBN 978 90 491 0615 7

• Humor?Doehetzelf! is een uitgave van Prome

theus en kost € 15,– (gelijmd, 182 blz.). 

ISBN 978 90 446 0960 8

	 l i ne ai r	a
Het Lineair A is een 
schrift dat vanaf 2000 
v.Chr. op Kreta gebruikt 
werd. Het is officieel 
nog niet ontcijferd. Bij 
de meeste pogingen 
tot ontcijfering werd 
ervan uitgegaan dat de 
taal van het Lineair A 

verwant is aan het Grieks, maar prehistori
cus Jan Best bedacht iets anders. Hij kwam 
tot de conclusie dat de taal een vroeg 
Fenicisch dialect moest zijn, en slaagde er 
zo in het schrift te ontleden. Algemeen er
kend is zijn theorie nog niet. In HetByblos-
schriftontcijferd beschrijft hij zijn onderzoek 
en hoe hij het geheim van het schrift wist  
te kraken. Meer informatie is te vinden op 
www.jangpbest.nl.

HetByblosschriftontcijferd is een uitgave van Bert 

Bakker en kost € 19,95 (gelijmd, 160 blz.). 

ISBN 978 90 351 3600 7

	 Vla aM se	G eMeentena Men
Veel Vlaamse plaatsnamen zijn stille getui
gen van het verleden. Ze zeggen iets over 
het landschap ter plaatse, en weerspiegelen 
ook vaak de talen die er langgeleden ge

sproken werden (Kel
tisch, Latijn). Zo bete
kent de naam Antwer
pen iets als ‘land dat 
door mensenhand te
gen iets of iemand is 
opgeworpen’ (en heeft 
dus niets te maken met 
het in de Schelde gooi

en van afgehakte handen, zoals de legende 
wil). In DeVlaamsegemeentenamen worden 
de oorsprong, de betekenis en de historie 
van alle Vlaamse plaatsnamen – van Aai
gem en Aalbeke tot Zwijnaarde en Zwijn
drecht – verklaard, van de oudste vormen 
(inclusief dateringen) tot aan de heden
daagse. Lezers van OnzeTaal kunnen dit 
boek met korting kopen; zie de aanbieding 
in het novembernummer (blz. 324) of  
www.onzetaal.nl/boeken.

DeVlaamsegemeentenamen.Verklarendwoorden-

boek van Frans Debrabandere e.a. is een uitgave 

van het Davidsfonds en kost € 29,95 (gebonden, 

331 blz.). ISBN 978 90 5826 751 1

	 o nd erwijs ter Men
Taalinhetonderwijs is 
een op Vlaanderen  
gericht woordenboek 
van onderwijswoorden: 
woorden die in het on
derwijs gebruikt wor
den, in de lespraktijk  
of in de onderwijsor
ganisatie, zoals sjezen, 

slagen, snelbinder, snuffelstage, specialisatie, 
spoorstudent en spreekuur. Het boek ver
klaart niet alleen de betekenis van de woor
den, maar geeft ook adviezen over hoe en 
wanneer je een woord gebruikt, of juist niet 
gebruikt. Het bevat enkel woorden “die in 
Vlaanderen niet of weinig bekend zijn, en 
die (...) soms fout gebruikt worden of ver
ward worden”. Ook termen die niet tot  
de standaardtaal behoren, zoals bissen en 
buizen, zijn als trefwoord opgenomen.

Taalinhetonderwijs.Vanacademicustotzitten-

blijver van Peter Debrabandere is een uitgave 

van Acco en kost € 24,50 (gelijmd, 148 blz.). 

ISBN 978 90 334 8038 6

	 Fran s	Voo r	Peu ter s	en	 kleu ter s
In de reeks voorlees
woordenboeken van 
Van Dale is nu ook een 
Franse versie versche
nen. MonpremierVan
Dalefrançais volgt het 
bekende stramien van 
een plaatje en een 
praatje – alleen zijn in 

dit geval de praatjes versjes à la “Dans mon 
maillot de bain à la piscine / j’ai vraiment 
bonne mine”, die voorgelezen kunnen wor
den. De vertaling staat eronder. Het boek 
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Naam Herman Van Poele.
Woonplaats Antwerpen.
Geboren 25 november 1941.
Beroep Gepensioneerd ingenieur-
docent volwassenenonderwijs, tot  
wat nu bachelorniveau heet.
Partner, kinderen Single, twee zonen 
en twee kleindochters.
Opleiding Industrieel ingenieur; 
licentiaat in de wijsbegeerte.
Hobby’s/vrije tijd Dat zijn termen die 
niet meer bestaan als al je tijd ‘vrij’ 
heet te zijn. Me amuseren doe ik de 
laatste tijd met fietsen repareren en 
pc-problemen oplossen voor vrienden. 
Onze Taal-lid sinds 1994.  
Waarom werd u lid? Waarschijnlijk 
uit interesse voor het meestal prettige 
en een enkele keer vervelende gege-
ven dat taal, in tegenstelling tot die 
andere spannende communicatie-
vorm: wiskunde, zo goed als altijd 
dubbelzinnig is.  
Andere tijdschriften Knack, Vrij 
Nederland.
Krant De Standaard en De Morgen, en 
verder wat je bij de bakker vindt.
Televisie De wereld draait door, Pauw 
& Witteman, Tegenlicht en in België 
Neveneffecten. Verder The Sky at Night 
(vooral om de nonchalant-eigengerei-
de presentatie van Patrick Moore).   
Radio Klara, Radio 1 in België, en 
Radio 1 en 4 in Nederland.
Boek Ik twijfel tussen Nooit meer 
slapen van W.F. Hermans en diens 
hilarische Onder professoren. 
Website Die waar ik op het juiste 
moment de info beetkrijg die ik om  
redenen die we nu niet vermelden  
net zocht.  
Wat leest u het eerst in Onze Taal? 
‘Ruggespraak’; elk nummer valt daar, 
het moet opzet zijn, steeds weer op 
dicht. Van der Horst lees ik meestal 
vóór Kuitenbrouwer, maar het wisselt 
weleens.
Wat zelden? Niks zelden; uitlezen is 
een burgerplicht, al is het niet de on-
aangenaamste. Uiteenzettingen over 
sporttermen doe ik wel diagonaal; ik 
ga liever zelf fietsen dan naar geleuter 
erover te luisteren.
Welke taalonderwerpen boeien u 
het meest? Elk taalonderwerp dat 
erop gericht is de dubbelzinnigheid 
van taal te verhogen of juist te verla-

gen, wat merkwaardigerwijs meestal 
op hetzelfde neerkomt.
Favoriete Onze Taal-artikel Dat wis-
selt, maar nu we het over die dubbel-
zinnigheid hebben: het stuk van  
Gaston Dorren over het vertalen van 
juridische termen (september 2010). 
Aantrekkelijkste taaltrend Ach, elk 
kind dat zich verbaast over de moge-
lijkheid om te kunnen zeggen wat je 
denkt te denken. 
Ergerlijkste taaltrend De neiging alle 
voorzetsels te vervangen door naar … 
toe of door rond, wat nooit verhelde-
rend werkt. 
Verbetert u iemands taalgebruik 
weleens? Als mijn kleindochters (ze-
ven en vijf) uit de bocht gaan, zeg ik 
ze altijd zo nonchalant mogelijk hoe 
het ook kan. Ik hou me aan het advies 
van de Amerikaanse psycholoog Skin-
ner: ongewenst taalgebruik negeren, 
gewenst aanmoedigen.
Welke taalfout maakt u stiekem be-
wust tóch? Het woord niet dat niet als 
ontkenning wordt bedoeld, vat ik toch 
weleens zo op. Op de vraag ‘Ga je niet 
mee?’ antwoord ik dan: ‘ja’, en ik blijf 
zitten waar ik zit. 
Beste taalgebruiker Paulien Cornelis-
se.
Als u de baas was over de taal, wat 
zou u dan het eerst doen? Niet veel 
meer dan wat ik nu al doe: mijn oor te 
luisteren leggen. 
Lelijkste woord Elk ophemelend bij-
voeglijk naamwoord dat een radiopre-
sentator (m/v) gebruikt omdat hij/zij 
lijkt te denken dat we anders zelf geen 
mening kunnen krijgen over wat volgt. 
Het allerergst in deze categorie: bloed-
mooi. 
Mooiste woord Scharrelkind en bom-
melding. En milde vergeetachtigheid, 
waarmee Christine Van Broeckhoven 
verwees naar het onvermijdelijke  
geheugenverlies ten gevolge van de 
leeftijd.                                              

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal? 

Maandelijks portretteren we er een.

SAMENSTELLING: REDACTIE ONZETAAL

Lezer
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behandelt zo’n duizend woorden, die ook 
zijn opgenomen in het register. De illustra
ties zijn van Paula Gerritsen.

MonpremierVanDalefrançaisvan Maarten Stroes 

kost € 23,50 (gebonden, 142 blz.). 

ISBN 978 90 6648 647 8

en	Verd er
	 Taal@hogeronderwijs.Praktischericht-
lijnenenoefeningen van Lieve De Wachter 
e.a. Taalhulp voor (aankomende) studenten 
die hen voorbereidt op onder meer het le
zen en schrijven van academische teksten, 
en het gericht volgen van hoorcolleges. 
Acco, € 18,50 (ingenaaid, 209 blz.). 
ISBN 978 90 334 7916 8
	 Academischetaalvaardigheden1.Een
oefenboekvan Leen De Bolle. Een “taalbad 
academisch Nederlands” dat de (aan 
komende) student voorbereidt op acade
misch lezen en schrijven. Vubpress, € 20,– 
(ingenaaid, 224 blz.).  
ISBN 978 90 5487 727 1
	 ToetsgesprokenNederlands van Ad Appel 
en Sander Bons. Lesmethode ter voorberei
ding op de Toets gesproken Nederlands 
(onderdeel van het inburgeringsexamen), 
bestaande uit een boek en een ondersteu
nende website met geluidsbestanden, ver
talingen in zeven talen en oefenmateriaal. 
Uitgeverij Appel, € 44,– (ingenaaid, 
332 blz.). ISBN 978 90 815488 1 6
	 Woordenschatontwikkelinginhetbasis-
onderwijs van Helge Bonset en Mariëtte 
Hoogeveen. Inventarisatie van Nederlands 
en Vlaams onderzoek dat de laatste veertig 
jaar gedaan is naar woordenschatontwikke
ling bij basisscholieren (inclusief allochtone 
leerlingen). SLO, 88 blz. Een pdf van deze 
publicatie is gratis te downloaden op  
www.slo.nl.
	 Amuzementen.Muzischemomentenmet
taal van Joris Denoo. Lesideeën voor leer
krachten om leerlingen op een creatieve en 
vrolijke manier met allerlei taalonderwer
pen aan de slag te laten gaan. Acco, € 18,50 
(ingenaaid, 85 blz.). ISBN 978 90 3348 059 1
	 Nederlandsingang van Berna de Boer 
e.a. Leren lezen, luisteren, spreken en  
schrijven voor hoogopgeleide anderstalige 
beginners, aan de hand van alledaagse  
situaties. Met luistercd’s en websiteonder
steuning. Coutinho, € 39,50 (ingenaaid, 
287 blz.). ISBN 978 90 469 0225 7
	 Stotteren.Vantheorienaartherapie van 
Mies Bezemer e.a. Tweede, herziene druk 
van dit handboek van vier ervaren stotter
therapeuten over wat stotteren is en wat  
de behandelmethoden zijn. Het boek is in 
de eerste plaats bedoeld voor stotterthera
peuten in opleiding, maar het biedt ook 
“verdieping en ondersteuning” voor erva
ren collega’s. Uitgeverij Coutinho, € 39,50 
(ingenaaid, 356 blz.).  
ISBN 978 90 469 0020 8 


