Taalpost 1313
woensdag 30 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een nieuwe iPhone-app geeft toeristen West-Vlaamse les.
(Bron: iPhoneclub)

- In het Oekraïense parlement is gevochten vanwege een voorstel om de officiële status van
het Russisch uit te breiden.
(Bron: Trouw)

- In Amerika woedt de oorlog tussen 'prescriptieve' en 'descriptieve' taalliefhebbers voort.
(Bron: Language Log)

2. Onderzoek van de maand: taalgebruik over de grens
De Utrechtse student Martin ter Denge doet voor zijn masterscriptie onderzoek naar het
gebruik van Engels, Duits, Nedersaksisch/Plattdeutsch en Nederlands in het bedrijfsleven in
het grensgebied. Hij wil in kaart brengen welke talen er in welke situaties worden gebruikt
voor zakelijk verkeer in het Duits-Nederlandse grensgebied. Hij heeft daarvoor een enquête
opgesteld in vier talen (Nederlands, Duits, Twents en Platduits) die in ongeveer een half uur
kan worden ingevuld. Op aanvraag stuurt Ter Denge de enquête naar u toe.

Nieuwe open taaltrainingen van de Taaladviesdienst: op 13 juni in Rotterdam, en op 16
en 23 juni in Amsterdam.

3. Extra: Taalschrift
Het nieuwe nummer van Taalschrift, het elektronische tijdschrift van de Nederlandse
Taalunie, bevat onder meer een reportage over het werk van tolken in de medische wereld en
een betoog van de Tilburgse universitair hoofddocent Hans van Driel over de invloed van de
nieuwe media op de schriftcultuur. Over het laatste artikel kunt u meediscussiëren.

4. Letterkundige spam: Javier Marías
Dit is op geen enkele manier taalnieuws, maar voor één keer maken we een uitzondering: op 6
juni aanstaande treedt in de aula van het Gemeentemuseum in Den Haag de Spaanse schrijver

Javier Marías op. Hij wordt er (in het Engels) geïnterviewd door de Nijmeegse hoogleraar
Spaans Maarten Steenmeijer. Een dezer dagen verschijnt Marías' nieuwe roman, De
verliefden.
Toegang: € 7,50. Meer informatie vindt u op de website van BorderKitchen.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
abonnee: www.taalpost.nl. Archief: www.taalpost.nl/texts/archief.html. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter
(@Taalpost).

Taalpost 1312
vrijdag 25 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Oefenen op fouten is niet de beste methode om zwakke lezertjes te helpen.
(Bron: Radboud Universiteit)

- Het is bekend geworden van wie de Belgische premier Elio Di Rupo Nederlandse les krijgt.
(Bron: De Morgen)

- Een accent kan de uitspraak van het Engels helpen verbeteren.
(Bron: Kennislink)

2. Ruggespraak
De cache is een rond zwart plastic doosje met een log boekje er in.
(Geocaching.com)

Verder moet u uw kinderen meenemen en een recente pasfoto van de fotograaf.
(gemeentelijke informatie over het aanvragen van een paspoort)

Zwembad in ijskast Blaricum
(De Gooi- en Eemlander)

Direct antwoord op uw taalvraag? Bel de Taaladviesdienst.

3. Wedstrijd Stemmen op berkenbast
In de Middeleeuwen schreven mensen in verschillende Russische steden berichten op
berkenbast. Je zou ze kunnen vergelijken met de e-mails en sms'jes van vandaag: het ging in
deze berkenbastberichten ook om geld en macht, afspraken en conflicten, management en
huishouden, ellende en liefde.
Jos Schaeken verzamelde de berichten in Stemmen op berkenbast. Alledaagse berichten uit
middeleeuws Rusland. Het is de eerste uitgave buiten het Russische taalgebied die deze
verzameling voor een breed publiek toegankelijk maakt. We mogen er vijf exemplaren van
weggeven, dus het is weer tijd voor een wedstrijd.

Beantwoord deze vraag: in welke Russische stad kwamen de berichten op berkenbast veel
voor? Mail uw antwoord en uw adresgegevens naar de redactie van Taalpost. Of stuur het op
berkenbast naar Wedstrijd Taalpost, Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag, Nederland.

4. Pinksteren
Omdat het Genootschap Onze Taal op maandag 28 mei gesloten is vanwege Pinksteren,
verschijnt Taalpost 1313 op woensdag 30 mei.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
abonnee: www.taalpost.nl. Archief: www.taalpost.nl/texts/archief.html. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter
(@Taalpost).

Taalpost 1311
woensdag 23 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Drie journalisten willen het Surinaamse woord dyugudyugu laten inburgeren in de
Nederlandse taal.
(Bron: StarNieuws)

- De Oost-Gelrese ambtenaar Arjan Klein Nibbelink is verkozen tot Ambassadeur Heldere
Taal 2012.
(Bron: Ambassadeur Heldere Taal)

- Franse zwemlessen in de Vlaamse gemeente Overijse veroorzaken deining.
(Bron: Het Nieuwsblad)

2. Weblog van de week: Drabkikker
Drabkikker is het weblog van Dirk Bakker, taalkundige aan de Universiteit Leiden. Op
Drabkikker toont hij onder meer welke talen, schriftsystemen en codes hij bedacht heeft,
bijvoorbeeld het Dirkiaans, het Waslijnschrift, de Stippelcode en het Krulkwadraat. Bij elk
schrift of alfabet staan de ontstaansgeschiedenis, de inspiratiebronnen en de kenmerken.

Word deze maand lid-abonnee van Onze Taal en ontvang gratis het boekje 'Als u
begrijpt wat ik bedoel', met allerlei woorden en uitdrukkingen uit de Ollie B.
Bommelverhalen.

3. Extra: dove rapper Signmark
Signmark is de artiestennaam van de Finse rapper Marko Vuoriheimo. Hij is doof sinds zijn
geboorte. Op zijn website staat dat hij als eerste dove artiest een platencontract kreeg. Dankzij
lage frequenties en bastonen in de muziek kan hij op het ritme rappen. Bij optredens vertolkt
hij zijn liedjes altijd in twee talen: Amerikaanse gebarentaal en gesproken Engels.
Signmark benadrukt de waarde en de identiteit van de dovengemeenschap. Hij wil dat doven
niet beschouwd worden als gehandicapte mensen, maar als een linguïstische minderheid met
een eigen cultuur. Signmark maakt die cultuur voor iedereen toegankelijk, iets wat men kan
beschouwen als omgekeerde integratie.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
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Taalpost 1310
maandag 21 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Voor vsbo-leerlingen op Curaçao was Nederlands vorige week het eerste examenonderdeel.
(Bron: Vers geperst)

- De woorden naiba en dracu komen in de meeste Roemeense vloeken voor en verwijzen
allebei naar de duivel.
(Bron: Romania Business Insider)

- De overheid van Saoedi-Arabië verbiedt het gebruik van het Engels en de gregoriaanse
kalender.
(Bron: Digital Journal)

2. Taaltip: '('s) Zondags maken we altijd graag een wandeling'
Zowel 's zondags als zondags is correct. Juist zijn bijvoorbeeld ook: ('s) maandagsochtends,
('s) woensdags, ('s) zaterdagsavonds en ('s) zondagsnachts.
Oorspronkelijk kon van alle namen van de dagen van de week een tweede naamval gevormd
worden met het verbogen lidwoord des: des zaterdags, des zondags, des maandags, des
dinsdags, enz. Deze vormen betekenen 'op zaterdag', 'op zondag', 'op maandag', 'op dinsdag',
enz.
In de loop van de tijd is het lidwoord des verkort tot 's, zoals dat ook gebeurde in 's ochtends,
's avonds, 's middags, 's winters en 's zomers. Bij de dagen van de week werden naast de
vormen met 's ook de vormen zonder 's gebruikelijk: zaterdags, zondags, maandags,
dinsdags, enz. Voor dinsdags en donderdags is het verkorte lidwoord 's zelfs niet meer
mogelijk. De wat moeilijkere uitspraak van een s gevolgd door een d speelt daarbij
waarschijnlijk een rol. 's Vrijdags wordt wel gebruikt in Vlaanderen, maar is in Nederland
ongebruikelijk.

Nieuwe open taaltrainingen van de Taaladviesdienst: op 6 en 13 juni in Rotterdam, en
op 16 en 23 juni in Amsterdam.

3. Symposium: 'Tekst en communicatie in beleid'

Hoe wordt beleid vertaald naar tekst? Welke rol kan een tekstschrijver daarin spelen? En waar
gaat het vaak verkeerd? Over die vragen gaat het symposium 'Tekst en communicatie in
beleid: hoe woorden werkelijkheid worden', dat op vrijdag 25 mei van 14.30 uur tot 17.30 uur
plaatsvindt aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Vijf communicatie-experts tonen er hoe je beleidsteksten schrijft in tijden van
langstudeerboetes, bezuinigingen in de cultuursector en contracten die niet verlengd worden.
De toegang voor het symposium is gratis. Aanmelden kan via
tekstencommunicatie@gmail.com.
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
abonnee: www.taalpost.nl. Archief: www.taalpost.nl/texts/archief.html. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter
(@Taalpost).

Taalpost 1309
woensdag 16 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De VVD wil dat mensen die onvoldoende Nederlands spreken, geen bijstand meer krijgen.
(Bron: RTL Nieuws)

- Een wet tegen beledigingen is volgens een Britse parlementariër een gevaar voor de vrijheid
van meningsuiting.
(Bron: The Telegraph)

- Nederlandstaligen die aan aardbeienjam denken, zien meer aardbeien voor zich dan
Engelstaligen die aan strawberry jam denken.
(Bron: Kennislink)

2. Oproep van de maand: boete voor peuters
Te veel kinderen krijgen geen kans op een schoolcarrière die recht doet aan hun talent,
doordat ze de Nederlandse taal niet beheersen. In zijn rede 'Mijn idee voor Nederland'
presenteerde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher onlangs een pakket van
maatregelen om aan deze misstand een einde te maken. Een belangrijke rol speelt daarbij de
'voor- en vroegschoolse educatie' (vve). Asscher sluit niet uit dat ouders die hun kinderen de
vve onthouden, uiteindelijk een boete opgelegd krijgen. Is dat een verstandig plan?
In het meinummer van Onze Taal bespreekt Frank Jansen de voors en tegens van zo'n boete.
Op de website van Onze Taal kunt u stemmen en meepraten.

Wat is bureaucratie? Veel middelbare scholieren weten dat niet precies en daarom legt
Woordspot het uit.

3. Extra: winnaars wedstrijd 'Mannen van Taal'
In Taalpost 1307 vroegen we wie de Mannen van Taal zijn. Onder anderen Maaike Bijnsdorp,
Anita Nolten en Nico Visser gaven het juiste antwoord: Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse.
De winnaars krijgen elk twee kaartjes voor de voorstelling die de Mannen van Taal spelen op
zondag 20 mei in De Kleine Komedie in Amsterdam.

4. Hemelvaart
Omdat het Genootschap Onze Taal op de vrijdag na Hemelvaartsdag gesloten is, verschijnt
Taalpost 1310 op maandag 21 mei.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
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Taalpost 1308
maandag 14 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De politie van Venezuela heeft een kruiswoordpuzzelmaker opgepakt omdat die in een
puzzel een oproep zou hebben verwerkt om de broer van president Hugo Chavez te
vermoorden.
(Bron: NOS)

- Volgens versoepelde taalwetten mag er voortaan aan Vlaamse universiteiten meer in het
Engels worden gedoceerd – maar de universiteiten zijn bang dat het nog niet genoeg is.
(Bron: De Standaard)

- Geert Wilders zegt 'we worden de grootste, zo niet een van de grootste' in plaats van 'we
worden een van de grootste, zo niet de grootste'.
(Bron: Neder-L)

2. Taaltip: 'Het is mooi (om) te horen dat het weer goed met je gaat'
De zin 'Het is mooi (om) te horen dat het weer goed met je gaat' is zowel met als zonder het
woord om correct. In gesproken taal zal om hier meestal toegevoegd worden. Maar ook in
schrijftaal is de constructie met om prima; het gebruik van om maakt de zin minder formeel.
Sommige taalgebruikers hebben geleerd dat om alleen juist is als het een doel, bestemming of
strekking aanduidt; het kan in zo'n geval worden vervangen door teneinde. Dat geldt
bijvoorbeeld voor zinnen als:



Ik zal mijn moeder weer eens bellen om te horen hoe het nu gaat.
We doen het vooral om je te helpen.

In deze zinnen kan om niet gemist worden. Maar het is niet zo dat als om weggelaten kán
worden, het ook weggelaten móét worden. Vaak zorgt toevoeging van om er zelfs voor dat de
zin wat soepeler loopt. Meer voorbeelden vindt u op de website van Onze Taal.

Wilt u teksten laten corrigeren? Vraag de Taaladviesdienst: als het écht goed moet zijn.

3. Extra: de stand van het Frans in Nederland

In 2012 is het honderd jaar geleden dat de leerstoel Frans aan de Universiteit van Amsterdam
werd ingesteld. Op maandag 21 mei bespreken enkele medewerkers van de Amsterdamse
opleiding Frans de stand van de wetenschap met betrekking tot Franse taal en cultuur. "De
combinatie van het honderdjarig bestaan van Frans aan de UvA en de veranderende situatie
van de opleidingen Frans aan de Nederlandse universiteiten", aldus de organisatoren,
"rechtvaardigen een discussieavond over wat Nederland wil met de universitaire opleiding
Frans – en een reflectie op de positie van de moderne talen meer in het algemeen."
De bijeenkomst vindt plaats in discussiecentrum SPUI25 in het centrum van Amsterdam.
Deelname is gratis, maar u moet u wel van tevoren aanmelden via een formulier op de
website.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
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Taalpost 1307
vrijdag 11 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Twee Amerikaanse senatoren ijveren ervoor dat het woord lunatic niet meer gebruikt wordt.
(Bron: BBC News Magazine)

- Staatssecretaris Zijlstra wil verbreding, maar de Radboud Universiteit Nijmegen kiest voor
een verdieping van de talenstudies.
(Bron: Science Guide)

- Er is een onbekende taal ontdekt op kleitabletten die 2800 jaar oud zijn.
(Bron: Knack)

2. Ruggespraak
Bij meer dan 5 spellingfouten word je dossier niet nagekeken.
(docent school voor journalistiek)

Kip ketjap, 4 personen (om aan stokjes te rijgen)
(recept uit De Groene Stad)

Beschermt tegen al deze punten:






gaatjes
tandplak
tandvlees
whitening
frisse adem

(folder tandpastamerk)

Gratis antwoord op schriftelijke taalvragen voor leden van Onze Taal.

3. Uitslag wedstrijd Taaltoerisme
Welke auteur is bekend van zijn vaderlandslievende gedichten in het Monegaskisch? Dat
vroegen we in Taalpost 1302. U kon het antwoord vinden op de website over het boek
Taaltoerisme: Louis Notari. De volgende deelnemers winnen een exemplaar van
Taaltoerisme: Erik Bakkenes, Diane Van Hoof en Sjors Visser.

4. Wedstrijd Mannen van Taal
De Mannen van Taal spelen op zondag 20 mei om 20.15 uur in De Kleine Komedie in
Amsterdam de grande finale van hun tournee. De voorstelling vindt plaats in een boksring
waar twee verbale boksers de taalhandschoen opnemen. Tegen elkaar, tegen de zaal, tegen
iedereen die het waagt om hen uit te dagen. Ze fileren liedteksten, rekenen af met onnodig
Engels, hakken in op vakjargon en dissen met dichtvormen.
Wilt u bij dit betere versvoetenwerk aanwezig zijn? Mail dan uiterlijk 15 mei (vóór 17.00 uur)
het antwoord op de volgende vraag naar de redactie: wie zijn de Mannen van Taal? We geven
drie keer twee kaarten voor de voorstelling van 20 mei weg.

De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als
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Taalpost 1306
woensdag 9 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling raadt de Nederlandse overheid aan om de
begrippen autochtoon, westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon te schrappen.
(Bron: de Volkskrant)

- De nieuwste generatie Vlaamse grootouders wil klassieke koosnaampjes zoals bompa en
bomma niet meer horen.
(Bron: De Standaard)

- De Taalprof treedt uit de anonimiteit en laat zien dat de grammaticales helemaal niet saai
hoeft te zijn.
(Bron: VRTTaal.net)

2. Afscheid van de week: Radio Nederland Wereldomroep
Na 65 jaar stopt Radio Nederland Wereldomroep met uitzenden in het Nederlands. De
afsluiter is een marathonuitzending van 24 uur. Die begint morgen, donderdag 10 mei, om
22.00 uur en zal met een knal eindigen op vrijdag 11 mei om 22.00 uur.
Taal is een belangrijk thema voor RNW, omdat het voor de luisteraars in het buitenland een
bindmiddel is met Nederland. Daarom was er ook elke week de uitzending Klare Taal, een
taalprogramma dat acht jaar bestaan heeft. Op 11 mei besteedt de omroep tussen 15.00 en
16.00 uur een heel uur aan 'Taal en de Wereldomroep'. Ook een van de Taalpostbodes komt in
de uitzending langs. Wilt u luisteren naar de laatste uren van RNW? Kies uit de frequenties,
het zijn de laatste.

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

3. Extra: nog meer radio
Sinds het begin van het jaar zit in het Studio Brussel-programma Tomas Staat Op de rubriek
'Het laatste woord'. Daarin worden "dialectische woorden voorgesteld om de schoonheid van
de Vlaamse taal extra in de verf te zetten". Hebt u onlangs de eerste pepel van het seizoen
zien vliegen? Stapte u vanochtend meujenaks uit bad? En leek u met uw nondedjuke een

beetje op de Belgische premier? U ontdekt de betekenis van de woorden dankzij de
radiogesprekken in 'Het laatste woord'.
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Taalpost 1305
maandag 7 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een vrouw verandert haar naam in een naam van 161 woorden om de naamsbekendheid van
haar liefdadigheidsorganisatie te vergroten.
(Bron: RTL Nieuws)

- Een bedrijf installeert een vloekspaarpot om geld in te zamelen voor het goede doel.
(Bron: The Courier)

- Mormonen doen het goed in het zakenleven, omdat ze vanaf hun negentiende twee jaar naar
het buitenland moeten en daardoor verplicht zijn een tweede taal te leren, wat in de Verenigde
Staten zeldzaam is.
(Bron: Express.be)

2. Taaltip: 'Wij herinneren (ons) haar als ...'
'Wij herinneren haar als een bevlogen docente.' Zulke zinnen komen vaak voor, maar ze zijn
niet juist. Er moet een wederkerend voornaamwoord bij: 'Wij herinneren ons haar als een
bevlogen docente.' Het Nederlands verschilt hierin van het Engels; to remember someone kan
niet vertaald worden als iemand herinneren.
Herinneren kan op twee manieren gebruikt worden: met een wederkerend voornaamwoord, of
met een lijdend voorwerp en een voorzetselvoorwerp met aan.
1. Zij herinnert zich vrijwel niets van haar eerste studie.
2. Zij herinnerde de directeur aan zijn belofte.
Zie www.onzetaal.nl voor een uitgebreider advies over (zich) herinneren.

Nieuwe open taaltrainingen van de Taaladviesdienst: op 6 en 13 juni in Rotterdam, en
op 16 en 23 juni in Amsterdam.

3. Extra: Anéla viert veertigste verjaardag

Anéla is de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Association
Néerlandaise de Linguistique Appliquée). Ze werd opgericht in 1972 als Nederlandse tak van
de Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA).
Ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag houdt Anéla van 9 tot en met 11 mei een
internationale conferentie in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Op de conferentie wordt
het eerste nummer gepresenteerd van het Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL), de
voortzetting van het Tijdschrift voor Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen. Er is ook een
jubileumkrant, waarin acht voorzitters terugblikken op veertig jaar Anéla.
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Taalpost 1303
woensdag 2 mei 2012
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal

1. Taalnieuws
- Een kleine meerderheid van de inwoners van Overijssel vindt extra geld voor de streektaal
niet nodig.
(Bron: RTV Oost)

- Veertig procent van de Vlaamse scholen heeft volgens de inspectie geen goed taalbeleid.
(Bron: De Standaard)

- Mensen nemen rationelere beslissingen als ze in een vreemde taal nadenken.
(Bron: Scientias)

2. Afscheid van de week: Linde van den Bosch
Vorige week nam Linde van den Bosch afscheid als algemeen secretaris (hoogste ambtenaar)
van de Nederlandse Taalunie. Op de website van de Taalunie is haar afscheidstoespraak te
lezen. Van den Bosch zet er onder andere in uiteen wat volgens haar de grote taalpolitieke
kwesties zijn van dit moment. Taalpost-redacteur Marc van Oostendorp neemt in zijn column
in het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek Neder-L de handschoen op en gaat de
komende maanden al deze kwesties aan de Nederlandse politieke partijen voorleggen tijdens
hun verkiezingscampagne.

Nieuwe open taaltrainingen van de Taaladviesdienst: op 6 en 13 juni in Rotterdam, en
op 16 en 23 juni in Amsterdam.

3. Extra: sponsoren gezocht voor Nederlandse Poëzie Encyclopedie
De Nederlandse Poëzie Encyclopedie NPE (zo gespeld door de redacteuren) wil een volledig
online-naslagwerk worden over de Nederlandstalige dichtkunst: alle gepubliceerde bundels en
dichters sinds 1 januari 1900 moeten er een plaats krijgen. De redacteuren van de NPE, de
dichters Bart FM Droog en Chrétien Breukers, hebben een kleine startsubsidie gekregen en
zijn nu op zoek naar meer geld. Voor vijftig euro wordt u vriend van de NPE; uw naam staat
dan voor eeuwig op de website van de encyclopedie.
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