
Taalpost 1096 

vrijdag 29 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Het 'taalanalysegehoor' op basis waarvan de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst 

probeert te bepalen waar een asielzoeker zonder papieren vandaan komt, voldoet niet aan de 

eisen van betrouwbaarheid en validiteit. 
(Bron: Universiteit Leiden) 

- Premier Mark Rutte is door het Nederlands Debat Instituut uitgeroepen tot beste debater in 

het debat over de regeringsverklaring en hij wint daarmee de Socratesprijs 2010. 
(Bron: Nederlands Debat Instituut) 

- Lucas, Sem, Sophie en Julia waren ook in het afgelopen kwartaal de populairste namen van 

Nederland. 
(Bron: Voornamelijk) 

 

2. Website van de maand: Taalmuseum 

De taalkundige, vertaler en leraar Nederlands als vreemde taal Jaco Samson wil een 

taalmuseum beginnen, onder de naam TalenTal. Hij heeft daartoe deze week alvast een 

website geopend, waarop hij zijn plannen uiteenzet en mensen oproept om mee te doen: "Het 

Taalmuseum zal niet van de ene op de andere dag ontstaan. Het kan beginnen als 

webmedium, er kan een boek komen als catalogus van een schaduwmuseum; misschien komt 

er een tijdelijke tentoonstelling of een rondreizende collectie. Het zal afhangen van de mensen 

die het gaan maken, hun inspanningen en hun succes."  

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op zaterdag 30-10 (Amsterdam) en 

maandag 15-11 (Houten).  

 
 

3. Dei fan de Fryske Taalkunde 

Vandaag wordt in Leeuwarden alweer voor de vierde keer de 'Dei fan de Fryske Taalkunde' 

(dag van de Friese taalkunde) gehouden. Geïnteresseerden kunnen lezingen volgen over 

uiteenlopende onderwerpen als 'The 2nd person singular in North Frisian modal verbs' en 

'Gâns as kwantifisearjend ilemint yn it Frysk'. Aan het eind van de dag zijn er twee wat 

luchtiger lezingen die bedoeld zijn voor een algemeen publiek: Marc van Oostendorp 

(Meertens Instituut) in het Nederlands over 'Dialectrenaissance, tien jaar later', en Arjen 

Versloot (Fryske Akademy) in het Fries over 'Fariaasje en feroaring'.  

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://hum.leidenuniv.nl/nieuws-1/mensen-kunnen-worden-teruggestuurd-naar-landen-waar-ze-niet-vandaan-komen.html
http://www.debatinstituut.nl/Nieuws/Algemeen-nieuws/mark-rutte-beste-debater-en-winnaar-socratesprijs.html
http://www.voornamelijk.nl/?p=4693
http://www.talental.nl/Taalmuseum/index.html
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php
http://www.fryske-akademy.nl/fa/0algemien/dei-fan-de-fryske-taalkunde-oktober-kennismaand
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Taalpost 1095 

woensdag 27 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Con Domen heeft, nog voor Piet Saman en Metje Hol, de prijs voor de vreemdste naam van 

Nederland gewonnen. 
(Bron: Nu.nl) 

- Op het aanvraagformulier voor een Nederlands paspoort wordt voortaan geboortenaam 

gebruikt in plaats van meisjesnaam. 
(Bron: Wereldomroep) 

- SP-fractievoorzitter Emile Roemer heeft de Klare Taalprijs gewonnen. 
(Bron: NOS) 

 

2. "Weblog" van de maand: "onnodige" aanhalingstekens 

In het Nederlandse taalgebied hebben Kees van Kooten en Wim de Bie er in de jaren tachtig 

een verzameling van aangelegd voor hun Bescheurkalenders: foto's van aankondigingen, 

menukaarten en andere teksten met op het oog willekeurig geplaatste aanhalingstekens. Veel 

mensen gebruiken die aanhalingstekens niet om iemand te citeren, maar om bepaalde 

woorden extra nadruk te geven. 

Het "Blog" of "Unnecessary" Quotation Marks geeft dagelijks een overzicht van dit soort 

aanhalingstekens uit de Engelstalige wereld: van de viswinkel die "verse" vis aanbiedt tot en 

met het koffiehuis dat nu "open" is. 

 
Het novembernummer van Onze Taal gaat onder meer over huisnamen, uitleenwoorden 

en tweetaligheid. En over afasie, in een boeiend en aangrijpend artikel uit een nieuwe 

serie over taal- en spraakstoornissen. Word nu lid.  

 
 

3. Extra: symposium 'Een hoofd voor taal' 

Het centrum voor taalwetenschap van de Universiteit Leiden houdt op zaterdag 27 november 

een publiekssymposium over de vraag wat het leren van een nieuwe taal teweegbrengt in onze 

hersenen. Vooraanstaande sprekers als Neil Smith uit Londen zullen op een toegankelijke 

manier vertellen wat het betekent om meer dan één taal te kennen. 

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://www.nu.nl/opmerkelijk/2363838/con-domen-wint-competitie-vreemdste-naam.html
http://www.rnw.nl/nederlands/bulletin/meisjesnaam-sneuvelt-bij-aanvragen-paspoort
http://headlines.nos.nl/forum.php/list_message/139936
http://www.unnecessaryquotes.com/
http://www.onzetaal.nl/tijdschr/1011.php
http://www.onzetaal.nl/ot/meldaan.php


Het symposium is gericht op een algemeen publiek. De bijdragen van de buitenlandse 

sprekers zijn in het Engels, die van de Nederlandse sprekers in het Nederlands. Deelname aan 

het publiekssymposium is gratis, maar registratie is gewenst. Registreren kan via de website, 

waar u ook het complete programma vindt. 
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Taalpost 1094 

maandag 25 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Sinds de eeuwwisseling hebben steeds meer Europese landen een taaltest voor immigranten 

ingevoerd. 
(Bron: NRC Handelsblad) 

- Radiozender MNM heeft het Gents uitgeroepen tot het sappigste dialect van Vlaanderen. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- De Jacob Grimm-prijs voor de Duitse taal is uitgereikt aan rocker Udo Lindenberg. 
(Bron: Süddeutsche Zeitung) 

 

2. Taaltip: alle/al het speelgoed 

Is de zin 'Doe alle speelgoed weer terug in de kist' juist, of moet het zijn: 'Doe al het 

speelgoed weer terug in de kist'? 

Het is allebei goed. Alle kun je opvatten als een versmelting van al en het bepaald lidwoord. 

Dat geldt niet alleen voor het bepaald lidwoord de (alle rijst, alle boeken, alle protesten), 

maar ook voor het: alle speelgoed, alle vlees. In de praktijk is de niet-versmolten vorm bij het 

overigens gewoner: we zeggen meestal al het speelgoed en al het vlees. Alleen in de vaste 

uitdrukking alle goeds wordt geen het gebruikt. 

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op dinsdag 26-10 (Den Haag), zaterdag 

30-10 (Amsterdam) en maandag 15-11 (Houten).  

 
 

3. De 100 plaatsen die het Engels tekenden 

'The English Project', een Brits initiatief om de Engelse taal meer onder de aandacht te 

brengen bij (vooral) de Britse bevolking, legt een lijst met honderd plaatsen aan die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het Engels. Te denken valt aan 

Oxford, waar ooit de eerste Engelstalige krant werd uitgegeven, en aan Waterford in Ierland, 

de eerste plaats buiten Engeland waar het Engels werd ingevoerd (in 1171). De Daily 

Telegraph besteedt aandacht aan het project. 

 

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://weblogs.nrc.nl/wereld/2010/10/23/steeds-meer-eisen-aan-immigranten/
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=PI318DNC
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1057582
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php
http://www.englishproject.org/
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=183
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/8082737/Hunt-for-100-events-that-shaped-the-English-language.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/8082737/Hunt-for-100-events-that-shaped-the-English-language.html
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Taalpost 1093 

vrijdag 22 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Elf bekende Duitse migranten promoten met een uitgestoken zwart-rood-gouden tong 

cursussen Duits voor migranten. 
(Bron: Duitslandweb) 

- De Britse wetenschapper Stephen Hawking kon pas lezen op zijn achtste. 
(Bron: Het Laatste Nieuws) 

- Wat zijn de kenmerken van het taalgebruik op de website GeenStijl? 
(Bron: Neder-L) 

 

2. Vraag: blijft Leuk Leuk? 

Wat is de leukste plaatsnaam om naartoe te reizen? Die vraag kregen de lezers van De 

Telegraaf voorgeschoteld. Uit de bus kwamen onder meer Egtved, Doodstil en Boerenhol. 

Niemand vermeldde de wijk Leuk in de Belgische gemeente Ruisbroek. Daar zijn de voorbije 

jaren zo veel huizen gebouwd dat het gemeentebestuur zich genoodzaakt ziet om delen van de 

wijk anders te benoemen. De inwoners zien de straatnaamwijziging niet zitten: "Het is leuk 

om in de Leuk te wonen. Die naam ligt goed in de mond en is makkelijk te onthouden. Vooral 

voor onze kindjes is het heel plezant."  

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Filmpjes van de week: reclamespots voor een woordenboek 

'Bescherelle' is een reeks Franse taalboeken die genoemd is naar Louis-Nicolas Bescherelle, 

een Franse lexicograaf en grammaticus uit de negentiende eeuw. "Zonder Bescherelle heb je 

alles fout", zo luidt de slogan. Maar hoe overtuig je een jong publiek daarvan? De 

taalboekenmaker nam een filmpjesmaker in de arm. Het resultaat zijn reclamespots waarin 

telkens gevraagd wordt wat een uitdrukking betekent. De spots geven met geanimeerde 

beelden het juiste antwoord en prijzen zo de degelijkheid van het woordenboek aan.  
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http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitgelicht/2010/10/Integratiedebat+over+Duitse+taal+en+multiculturalisme.html
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1172822/2010/10/21/Topgeleerde-Stephen-Hawking-kon-pas-lezen-op-zijn-achtste.dhtml
http://nederl.blogspot.com/2010/10/col-linguistisch-miniatuurtje-cxxxv.html
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/7976482/__Leukste_plaatsnaam_om_naartoe_te_reizen__.html?cid=short
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/7976482/__Leukste_plaatsnaam_om_naartoe_te_reizen__.html?cid=short
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3J30RPJJ
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php
http://animatie.blog.nl/reclame/2010/09/06/cube-creative-bescherelle-commercial
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1092 

woensdag 20 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Met het programma Wikibasha moet het mogelijk worden de teksten op Wikipedia in meer 

dan dertig talen om te zetten. 
(Bron: ZDNet) 

- De kennis van het Maori, de taal van de oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland, gaat 

zienderogen achteruit. 
(Bron: The Sydney Morning Herald) 

- Misschien rijdt u binnenkort op een fiets die u gemakkelijk kunt herkennen omdat hij uw 

naam draagt. 
(Bron: Typography Served) 

 

2. Documentaire: Why do we talk? 

Gedachten en emoties ordenen en kenbaar maken lijkt voor iedereen vanzelfsprekend. Maar 

die eigenschap is wel essentieel voor de mens, die tijdens zijn leven ongeveer 370 miljoen 

woorden uitspreekt. Waar komt ons talent vandaan om met taal te communiceren? Een 

nieuwe generatie linguïsten gaat op onderzoek. Ze vertellen hun wedervaren in de 

documentaire Why do we talk?, die u vanavond om 22.35 uur kunt zien op Canvas. 

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Genootschap Onze Taal bekroond op VRT Taaldag 

Gisteren vond in Brussel de VRT Taaldag plaats. Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) 

reikte er de Visser-Neerlandiaprijs voor cultuur uit aan het Genootschap Onze Taal. In zijn 

laudatio sprak Joop van der Horst zijn sympathie uit voor de genuanceerde stellingnamen van 

Onze Taal in actuele taalpolitieke kwesties. Tegelijkertijd spoorde hij het genootschap aan om 

in de toekomst minder bescheiden die stellingen te verdedigen. Ook werd de Wablieft-prijs 

voor helder taalgebruik toegekend aan het leesbevorderingsproject Luisterogen. 

Op de nieuwssite van de VRT staat een verslag van de uitreiking; een reportage kunt u vinden 

op Cobra.be. De komende dagen wordt de taalwebsite van de VRT aangevuld met 

videoreportages van de Taaldag. 

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://www.zdnet.be/news/121398/microsoft-vertaalt-wikipedia/
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/maori-language-risks-dying-out-in-nz-20101020-16tx0.html
http://www.typographyserved.com/gallery/Write-a-Bike/716663
http://programmas.canvas.be/documentaire/why-do-we-talk/
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur+en+media/kunsten/101019_OnzeTaal
http://cobra.be/cm/cobra/boek/101018-sa-taaldag
http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml
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Taalpost 1091 

maandag 18 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Door een gebrekkige talenkennis zijn er weinig Franstaligen in de top van het Belgische 

leger. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- De genomineerden voor de Taalzuurpruimverkiezing 2010 zijn bekend. 
(Bron: Taalprof) 

- Prins Willem-Alexander houdt voor het eerst een toespraak zonder papier. 
(Bron: One More Thing) 

 

2. Taaltip: Dokter Bibberregel, dokterbibberregel of Dr. Bibberregel? 

Zowel Dr. Bibberregel als Dokter Bibberregel is een juiste schrijfwijze voor de nieuwe regel 

in het langebaanschaatsen. Die regel houdt in dat schaatsers bij wedstrijden op de rechte 

stukken van de baan niet meer met hun schaats over de lijn mogen komen. In de praktijk is 

Dr. Bibberregel het gebruikelijkst.  

Het spel waarnaar (oud-)topschaatsers de in hun ogen te strenge regel hebben genoemd, wordt 

meestal als Dokter Bibber geschreven, maar de spelling Dr. Bibber komt ook voor. Als zo'n 

eigennaam opgaat in een samenstelling, blijft de schrijfwijze van de naam intact, inclusief de 

twee hoofdletters en de spatie. Het laatste woorddeel kan zonder streepje aan het geheel vast 

worden geschreven, maar een streepje is wel toegestaan: Dr. Bibber-regel. Zie voor meer 

voorbeelden www.onzetaal.nl.  

 
Ook de regels voor aaneenschrijven leert u op de spellingcursus van de 

Taaladviesdienst.  

 
 

3. Extra: drukke taalweek in Vlaanderen 

Het is een drukke taalweek in Vlaanderen. Vandaag en morgen vinden aan de Universiteit 

Antwerpen studie- en discussiedagen over Verkavelingsvlaams plaats. Voor de eerste keer 

wordt de Manke Usurpator uitgereikt, een prijs voor personen en organisaties die zich 

verdienstelijk maken in de strijd tegen de Vlaamse tussentaal. Genomineerden zijn Roos Van 

Acker, Mia Doornaert, Marc Reynebeau, Bart De Wever en '200 jaar Vlaamse neerlandistiek'. 

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20101017_015&subsection=156
http://taalprof.web-log.nl/taalprof/2010/10/taalzuurpruimverkiezing-2010.html
http://www.onemorething.nl/2010/10/willem-alexander/
http://www.onzetaal.nl/advies/tweedekamer.php
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php
http://demankeusurpator.wordpress.com/


Morgen is er in Brussel ook de derde Taaldag van de VRT. Het thema is dit jaar humor. Op 

het programma staan onder meer Paulien Cornelisse, Cornelius Bracke en Hugo Brandt 

Corstius.  
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Taalpost 1090 

vrijdag 15 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is taal een essentiële voorwaarde voor 

succesvolle immigratie.  
(Bron: Leipziger Volkszeitung) 

- De Zwitserse tennisser Roger Federer wil Chinees leren.  
(Bron: Zita.be) 

- Guido Meersschaut, de bekendste vishandelaar van Gent, strijdt voor het Gentse dialect. 
(Bron: De Standaard) 

 

2. Oproep van de maand: uitvoering nieuwe website Onze Taal 

De informatie op de website van Onze Taal wordt door de bezoekers zeer gewaardeerd, zo 

blijkt uit een onlangs gehouden enquête. Maar uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat men 

vindt dat de vorm waarin we de informatie presenteren niet meer van deze tijd is. Er zijn 

inmiddels veel meer mogelijkheden om websitebezoekers goed te bedienen. 

Onze Taal wil zich daarom in 2011 – het jaar van zijn 80-jarig bestaan – met een geheel 

vernieuwde website presenteren: nieuwe techniek, een betere zoekmachine, aansluiting bij 

nieuwe media, en een nieuwe vormgeving. Er is een budget voor de vernieuwing, maar dat is 

beperkt. Daarom doet het genootschap een beroep op professionals in zijn achterban. Zijn er 

onder de leden websitebouwers en -ontwerpers die zo veel affiniteit hebben met Onze Taal 

dat zij (vanuit een professioneel bureau) de nieuwe site zouden willen inrichten, rekening 

houdend met de beperkte middelen die Onze Taal ter beschikking staan? Het vertrekpunt is 

het enquêterapport met meningen en wensen van de bezoekers en van de vereniging zelf. 

Gegadigden kunnen zich – graag met meer informatie over hun achtergrond – melden via 

webredactie@onzetaal.nl.  

 
Is het na-apen of naäpen? Leer het op de spellingcursus van de Taaladviesdienst.  

 
 

3. Extra: vierletterwoordenapparaat 

Vierletterwoorden zijn in het Engels wat drieletterwoorden zijn in het Nederlands. De 

machine 'Four Letter Words' heeft vier elegante displays die ieder een letter kunnen 

http://www.onzetaal.nl/ot/index.php
http://nachrichten.lvz-online.de/nachrichten/mitteldeutschland/merkel-in-halle-sprache-fuer-integration-das-a-und-o/r-mitteldeutschland-a-54660.html
http://www.zita.be/nieuws/sport/1042274_roger-federer-wil-chinees-spreken.html
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8M30Q6UL
http://www.onzetaal.nl/
mailto:webredactie@onzetaal.nl
http://www.onzetaal.nl/cursussen/data2010.php


weergeven. Op die manier laat de machine tal van vierletterwoorden achter elkaar zien in een 

wetenschappelijk bepaalde volgorde. In een fimpje op de videowebsite Vimeo worden 

kennelijk de 'ergste' vierletterwoorden weggelaten. Het resultaat is van een fascinerende 

schoonheid.  
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Taalpost 1089 

woensdag 13 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Het Genootschap Onze Taal heeft de Visser-Neerlandiaprijs voor cultuur gewonnen. 
(Bron: Nederlands Dagblad) 

- De Vlaamse Esperantobond (VEB) geeft de Esperantovertaling uit van Het dwaallicht van 

Willem Elsschot. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- Het Engels, het Chinees en het Spaans vormen de top-3 van de meestgebruikte talen op het 

internet. 
(Bron: Times of India) 

 

2. Oproep van de maand: ik in geschreven taal 

'Begin een brief nooit met ik', zo luidt een schrijfadvies uit de oude doos. En ook in andere 

opzichten past de schrijver volgens de traditionele normen enige terughoudendheid. Zo vond 

de grote Franse prozaïst Flaubert dat schrijvers in hun geschriften overal aanwezig moesten 

zijn, maar nergens zichtbaar mochten zijn. Tegenwoordig lijken de meeste mensen zich hier 

niet meer aan te storen; al schrijvend plaatsen ze zich prominent op de voorgrond. Is dat erg? 

Mag de auteur in zijn eigen tekst figureren – mag het woord ik in geschreven taal? 

De taalkundige Frank Jansen bespreekt deze maand de voors en tegens van deze kwestie in 

het maandblad Onze Taal. Het artikel is ook te vinden op de website van Onze Taal; daar kunt 

u stemmen en uw mening ventileren. 

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Extra: onderzoek naar het leren van taal 

De onderzoekster Paola Escudero kreeg onlangs de prestigieuze Heineken-prijs voor jonge 

onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Escudero heeft 

in Amsterdam onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen de klanken leren van 

vreemde talen. Volgens haar is het met door haar ontwikkelde technieken een stuk 

makkelijker een taal op een aanvaardbare manier uit te spreken: "Eén minuut trainen levert al 
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een betere klankherkenning op. De klanktraining moet voorafgaan aan een taalcursus, zodat 

die cursus meer oplevert. Dat zou bijvoorbeeld de taalcursus kunnen zijn die migranten 

verplicht moeten volgen wanneer ze naar Nederland komen." 

Een uitgebreid interview met Escudero staat in het tijdschrift Spui van de Universiteit van 

Amsterdam. 

 

4. Taalpost gisteren en vandaag 

Door een samenloop van omstandigheden verschijnt de Taalpost van gisteren pas vandaag. 
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Taalpost 1088 

maandag 11 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Op Amsterdamse voorscholen werken nog steeds medewerkers die het Nederlands slecht 

beheersen, volgens de Amsterdamse hoogleraar Folkert Kuiken. 
(Bron: Het Parool) 

- Wetenschappers van de Amerikaanse Carnegie Mellon-universiteit hebben een computer 

ontwikkeld die zichzelf taal aanleert door non-stop websites te lezen. 
(Bron: De Telegraaf) 

- Het aantal Franstaligen in de wereld groeit. 
(Bron: La Croix) 

 

2. Taaltip: 'mijn handen jeuken' of 'mijn vingers jeuken'? 

'Mijn handen jeuken om met dit nieuwe project te beginnen' en 'Mijn vingers jeuken om met 

dit nieuwe project te beginnen' zijn allebei mogelijk. 'Mijn handen jeuken' betekent dat je veel 

zin hebt om ergens aan te beginnen, om eens stevig te gaan aanpakken. Het kan echter ook 

betekenen dat je zin hebt om iemand eens een flink pak slaag te geven: 'De manier waarop hij 

'discussieert' maakt dat mijn handen jeuken.'  

'Mijn vingers jeuken' werd volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vaak 

gebruikt in de betekenis 'zin hebben om te schrijven': "Het jeuken van de vingers duidt zeer 

dikwijls schrijflust, te weten de begeerte om auteur te zijn, aan." Maar het WNT geeft ook een 

citaat uit 1870 waarin 'mijn vingers jeuken' wordt gebruikt in de betekenis 'zin hebben om 

iemand een pak slaag te geven'. Volgens Van Dale (2005) zijn 'mijn handen jeuken' en 'mijn 

vingers jeuken' geheel synoniem. 'Mijn handen jeuken' lijkt wel iets vaker voor te komen.  

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Extra: Gebarentaal op de radio 

De Nijmeegse gebarentaalonderzoeker dr. Onno Crasborn was vorige week te gast in het 

radioprogramma Hoe?Zo! over wetenschap. In een lang interview vertelt Crasborn over zijn 

eigen fascinatie voor die taal en over de positie van doven en gebarentaal in de moderne 
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samenleving. Ook vertelt Crasborn over de website die hij heeft gebouwd, waarop onder 

andere verhalen en gesprekken in gebarentaal te zien zijn.  
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Taalpost 1087 

vrijdag 8 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- India reageert boos na Nieuw-Zeelands grapje over de achternaam van minister Dikshit. 
(Bron: NRC Handelsblad) 

- Werkwoorden die je vaker gebruikt, worden door je brein sneller geproduceerd. 
(Bron: Radboud Universiteit) 

- Het woord 'nerd' wordt steeds meer als geuzennaam gebruikt. 
(Bron: AD.nl) 

 

2. Extra: schrijven en studeren met dyslexie  

Op 19, 20 en 21 november vindt in Deventer het Dyslexie Festival plaats. Het centrale thema 

is 'schrijven met dyslexie'. Er wordt onder meer een boek gepresenteerd met verhalen die 

geschreven zijn door dyslectici. Ook vertellen twee schrijvers, een acteur-televisiepresentator 

en een zangeres wat zij hebben bereikt ondanks en soms dankzij hun dyslexie.  

Wist u trouwens dat drie tot vijf procent van de studenten in het hoger onderwijs dyslectisch 

is en hierdoor problemen ondervindt tijdens de studie? De nieuwe cursus Leren studeren met 

dyslexie, die een flexibele studiemethode hanteert, wil daar wat aan doen. De cursus besteedt 

onder meer aandacht aan taalkundige valkuilen, spelling, grammatica en moeilijke woorden.  

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Wedstrijd: Het Byblosschrift ontcijferd 

Het Lineair A is een oud schrift dat is ontwikkeld op Kreta vanaf 2000 voor Christus. Veel 

taalkundigen probeerden het te ontcijferen vanuit het taalkundige perspectief van het Griekse 

Lineair B, maar dat lukte niet. Tot de Amsterdamse prehistoricus Jan Best het anders 

aanpakte. In zijn boek Het Byblosschrift ontcijferd beschrijft hij zijn onderzoek en bestrijdt hij 

zijn tegenstanders.  

Taalpost mag vijf exemplaren weggeven van Het Byblosschrift ontcijferd. Beantwoord deze 

vraag: Jan Best is lid van een onderzoeksgroep die genoemd is naar een horecazaak in 
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Amsterdam. Wat is de naam van die groep? Mail uw antwoord én uw adresgegevens voor 

eind oktober naar de redactie.  
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Taalpost 1086 

woensdag 6 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- In New York krijgen alle straatnaamborden een nieuw lettertype en daar is niet iedereen het 

mee eens. 
(Bron: NYDailyNews.com) 

- De pogingen om de beheersing van rekenen en taal op de basisschool te verbeteren zijn 

gedoemd te mislukken. 
(Bron: de Volkskrant) 

- Irritaal nodigt taalgebruikers uit om de grootste taalergernis van 2010 te verkiezen. 
(Bron: Irritaal) 

 

2. Opinie: wordt het Engels onze eerste internationale taal? 

Misschien is het zo'n slecht idee niet om overal in Europa het Engels als tweede taal aan te 

leren. Dan kunnen we het gebruiken als onze eerste internationale taal voor handel, internet en 

wereldmedia, en in België zouden Nederlandstalige en Franstalige ministers dan met elkaar 

kunnen spreken in het Engels. Of is taal meer dan een middel om te communiceren en heeft 

het een culturele waarde op zich? Ludo Permentier kijkt uit naar uw mening in Taalschrift, het 

onlinetijdschrift over taal en taalbeleid. 

 
Spellingcursussen Onze Taal: nog plaatsen vrij op 26-10 (Den Haag), 30-10 

(Amsterdam) en 15-11 (Houten).  

 
 

3. Filmpje van de week: 24 Engelse accenten 

Stel dat het Engels onze eerste internationale taal wordt, hoe moet die dan klinken? Een jonge 

Brit maakte een filmpje waarin hij 24 soorten Engels praat: met een Londens accent, als een 

fijnzinnige Welshman, op zijn Frans, enzovoort. Hij excuseert zich voor zijn woordgebruik en 

eventuele vergissingen, maar het geheel is enorm grappig. 
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Taalpost 1085 

maandag 4 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Het Babylonisch, dat blijkt te klinken als een kruising tussen Arabisch en Italiaans, is na 

2000 jaar op het internet te beluisteren. 
(Bron: Trouw) 

- Hoe ziet de wereld eruit als je stereotiepe bijnamen van gebieden en inwoners op de 

landkaart zet? 
(Bron: alphadesigner) 

- Wereldwijd studeren in 40 landen zo'n 15.000 mensen Nederlands aan 180 universiteiten of 

talencentra. 
(Bron: Taalschrift) 

 

2. Taaltip: kabinet-Rutte/Verhagen of kabinet-Rutte-Verhagen?  

Het kabinet-Rutte-Verhagen is de juiste schrijfwijze van het mogelijke kabinet van VVD en 

CDA met gedoogsteun van de PVV. Rutte-Verhagen vormt in zijn geheel een nabepaling bij 

kabinet. De namen worden aan elkaar verbonden met een streepje, zoals in commissie-Pée-

Wesselings, Dow-Jonesindex en ook bijvoorbeeld man-vrouwverhouding. In al deze gevallen 

zijn de twee namen of woorden in principe onderling verwisselbaar. Een schuine streep is niet 

juist; het teken / betekent 'of'. 

Ook na kabinet komt een streepje. Dat betekent hier 'genoemd naar', en wordt gebruikt als er 

een of meer persoonsnamen op volgen. Vergelijkbaar zijn regering-Obama, wetsvoorstel-

Halsema en proces-Wilders.  

 
Direct antwoord op uw taalvraag? Bel de Taaladviesdienst.  

 
 

3. Vrijwilliger van de week: bijsluiterlezer 

Gisteren vond in België de Open Bedrijvendag plaats, een evenement waarop het grote 

publiek bedrijven kan bezoeken. In Gent maakte Pilteam, dat de leesbaarheid van bijsluiters 

onderzoekt, van deze dag gebruik om 3000 mensen te zoeken die bijsluiters wilden lezen. 

Tegen eind 2011 moeten alle bijsluiters in België vlot leesbaar zijn en daarom zien veel 
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geneesmiddelenfabrikanten zich genoodzaakt hun teksten te vereenvoudigen. Elke 

bijsluiterlezer kreeg 20 euro voor zijn medewerking.  
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Taalpost 1084 

vrijdag 1 oktober 2010 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- De invoering van een Europees octrooi wordt ernstig belemmerd doordat Italië en Spanje 

niet accepteren dat octrooiaanvragen alleen in het Frans, Duits of Engels kunnen worden 

ingediend. 
(Bron: Nu.nl) 

- Het Frans blijft de eerste vreemde taal in de Duitstalige gemeenschap in België, meent de 

minister van Onderwijs van de Duitstalige gemeenschap. 
(Bron: De Morgen) 

- Mensen die de neiging hebben om tegen zichzelf te praten, houden zich in lastige situaties 

beter staande, blijkt uit Canadees onderzoek. 
(Bron: Nu.nl) 

 

2. Oproep van de maand: liedjes over Joden 

De taalhistoricus Ewoud Sanders is bezig met een proefschrift dat moet gaan over "het beeld 

van Joden in de Nederlandse taal": wat kunnen we leren over de manier waarop 

Nederlandstaligen in de loop der eeuwen tegen hun Joodse landgenoten aankeken uit de taal 

die ze gebruikten? Op de website Meldpunt Taal vraagt hij bezoekers nu specifiek naar oude 

liedjes waarin Joden voorkomen.  

 
Op zoek naar een cadeau? Geef iemand een abonnement op Onze Taal of een taalboek.  

 
 

3. Extra: Reto-Romaans 

In The New York Times stond deze week een interessant artikel over het Reto-Romaans, een 

kleine dochtertaal van het Latijn en de vierde officiële taal van Zwitserland. Centraal in het 

artikel staat een boekhandelaarster die weliswaar fel strijdt voor de taal, maar zelf alleen Duits 

spreekt. Gevraagd waarom er in het Reto-Romaans zo veel poëzie wordt uitgegeven, zegt ze, 

zelf poëtisch: "Als een patiënt sterft, schrijft hij alleen gedichten." Die pregnante uitspraak is 

overigens ook de schrijver Arnon Grunberg opgevallen, die hem op zijn, Engelstalige, weblog 

herhaalt.  
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