Dicht bij de praktijk
De nieuwe Spellingwijzer Onze Taal
Deze maand verschijnt, tegelijk met het
officiële nieuwe Groene Boekje, een nieuwe
Spellingwijzer Onze Taal, de opvolger van
het Witte Boekje. Wat is daar allemaal in
te vinden? En waarom maakt Onze Taal
eigenlijk een eigen gids?
TAALADVIESDIENST ONZE TAAL

D

agelijks krijgen we bij de Taaladviesdienst tientallen vragen voorgelegd.
Veel daarvan gaan over spelling. Over
woorden en woordgroepen als caffè
macchiato, DUO-lening, plasticsoep, rauwmelkse kaas,
stoffer-en-blik en het is van de gekke. Wanneer wordt
iets aaneengeschreven en wanneer niet? Hoe zit het
met streepjes, hoofdletters en oude naamvals-n’en?
Op basis van dit soort vragen uit de praktijk maken we sinds 1998 een eigen spellinggids. Op 7 oktober presenteren we daar een nieuwe uitgave van.
Deze Spellingwijzer Onze Taal, de opvolger van het
Witte Boekje, verschijnt bijna tegelijk met het nieuwe Groene Boekje. In samenwerking met lexicografen van Prisma en taalpublicist Wim Daniëls hebben

we de woordenlijst van de Spellingwijzer geactualiseerd en de regels beter geformuleerd. Wat heeft
het boek de gebruiker voor extra’s te bieden ten opzichte van andere spellinggidsen?

En-suitedeuren
Het uitgangspunt van de Spellingwijzer is dat er in
principe alleen woorden in staan die weleens worden opgezocht omdat ze een spellingprobleem hebben. De samenstellingen deurstijl, driedeursauto en
en-suitedeuren zijn er bijvoorbeeld wel in opgenomen, maar deur niet. Bij elk woord staan bovendien
een of meer nummers vermeld, die verwijzen naar
de achterliggende spellingregels. Zo verwijst driedeursauto naar de regel over lange samenstellingen.
De Spellingwijzer laat de gebruiker zien dat je
woorden kunt combineren tot allerlei samenstellingen. In plaats van een rij afzonderlijk als lemma opgenomen samenstellingen staat er bijvoorbeeld bij
aarts:
aarts… 1, 59
aartsconservatief, aartsengel, aartslui, aartsrivaal, enz.
De puntjes geven aan: er kan van alles aan aarts
vastgeplakt worden; ook bijvoorbeeld aartsschurk
en aartsnieuwsgierig zijn één woord. De nummers 1
en 59 achter aarts… verwijzen weer naar de bijbehorende regels achter in het boek.
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