
Taalpost 1443 
 

vrijdag 31 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Er loopt een petitie tegen de beëindiging van de subsidie voor 13.000 kinderen die Nederlands 
onderwijs in het buitenland volgen.  
Bron: Petities 

 
- Nieuwe woorden zoals onttroonbaar en toezinging begrijp je meteen en kun je gemakkelijk 
onthouden. 
Bron: Kennislink 
 

- Een Franse ontwikkelaar van software wordt door Apple op de vingers getikt omdat hij in het 
Nederlands het woord nu gebruikt.  
Bron: Bip 

 

2. Filmpje van de week: gesprek tussen vader en dochter 
 
Hoe zou het klinken als ik de woorden van mijn tweejarige dochter in de mond van een 
volwassen persoon leg? Dat vroeg de jonge vader Matthew Clarke zich af. Hij speelde een 
gesprek met zijn dochter na, maar verving haar door een volwassen man. Als die man uitlegt dat 
Matthew niet met zijn eigen vrouw mag spreken en daar een eigengereide uitleg voor geeft, klinkt 
dat best dreigend. 

 
Lid worden van Onze Taal kost nu maar 19 euro tot eind 2013! 6 tijdschriften, gratis 

taaladvies, korting op diensten ... Meld u hier aan. 

 
3. Extra: twitteraars vernederlandsen bedrijfs- en merknamen 
 
De eigenaars van frituur Grand Place in Kortrijk werd door de plaatselijke schepen van Economie 
gevraagd de naam van hun zaak te veranderen in Grote Markt. Dat leidde tot een waterval van 
creatieve reacties op Twitter. Mensen gingen op zoek naar Nederlandstalige equivalenten van 
bedrijfs- en merknamen in een andere taal. Een voorbeeld: "Gezichtsboek, Kwetter en 
VerbondenMet vind ik bruikbare sociale media, maar op Tuimelaar en MijnPlek ga je me niet 
vinden." 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
 

 

http://www.onzetaal.nl/
http://petities.nl/petitie/behoud-nederlands-onderwijs-in-het-buitenland
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuwe-woorden-zijn-makkelijk-onthoudbaar
http://belgium-iphone.lesoir.be/2013/05/30/le-mot-nu-en-neerlandais-refuse-sur-lapp-store/
http://www.youtube.com/watch?v=zdtD19tXX30&feature=player_embedded
http://onzetaal.nl/abonnementen/aanbieding
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130529_041
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1442 
 

woensdag 29 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De PvdA wil dat er meer aandacht komt voor het Fries. 
Bron: Nederlands Dagblad 

 

- De ChristenUnie staat op de bres voor de Friestalige publieke Omrop Fryslân. 
Bron: AD  

 

- Het CDA blijft strijden voor erkenning van het Nedersaksisch. 
Bron: de Stentor 
 
2. Onze Taal van de maand: juni 2013 
 

Deze week verschijnt het juninummer van Onze Taal, met daarin: het laatste interview met de 
onlangs overleden columnist J.L. Heldring, over zijn levenslange fascinatie voor taal, een artikel 
van Frank Jansen over rijm op geboortekaartjes, tips van Gaston Dorren voor een Europese 
taalvakantie, en nog veel meer. Eén artikel, over het populaire woordspelletje Ruzzle, staat al 
online. 
 
Wanneer u zich nu abonneert, krijgt u het juninummer zo snel mogelijk thuisgestuurd. 
 

Wie lid is van Onze Taal, kan de Taaladviesdienst gratis een taalvraag stellen via dit 
formulier. 

 
3. Extra: ministers-presidenten in het West-Vlaams 
 

Al enige tijd voert de provincie West-Vlaanderen een actie 'Iedereen West-Vlaams'. In het kader 
van die actie zijn er nu drie filmpjes gepubliceerd waarin de ministers-presidenten van 
respectievelijk de Franstalige, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap van België iets vertellen in 
het West-Vlaams. De Standaard plaatste de drie filmpjes bij elkaar op zijn website.  
 
Er is overigens ook een wedstrijd aan verbonden: wie de meeste 'vind-ik-leuks' op Facebook 
verzamelt met een filmpje waarin de app 'Iedereen West-Vlaams' getoond wordt, maakt kans op 
een wijn- of dessertbox. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/28/pvda-pleit-voor-meer-aandacht-voor-friese-taal
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3448727/2013/05/28/CU-op-de-bres-voor-Friese-taal-en-omroep.dhtml
http://www.destentor.nl/regio/raalte/cda-geeft-nedersaksisch-niet-op-1.3833787
http://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2013
http://onzetaal.nl/uploads/editor/1306ruzzle.pdf
http://onzetaal.nl/abonnementen
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/mailformulier
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/mailformulier
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130528_026
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1441 
 

maandag 27 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De Friese taal is volgens een sekte in Friesland een straf van God voor de moord op Bonifatius. 
Bron: RTV Noord  

 
- Slechte beheersing van de Duitse taal kost ondernemers in de grensregio's veel geld, zegt de 
'Honorarkonsul' van de Nederlands-Duitse businessclub in Kleef. 
Bron: de Gelderlander 

 
- De Franse krant Libération maakt een voorpagina in het Engels als reactie op het gebruik van 
die taal in het hoger onderwijs; de Britse Daily Telegraph reageert in het 'franglais'. 
Bron: NOS.nl 

2. Taaltip: eigener beweging, uit eigener beweging of uit eigen beweging? 
 
Uit eigen beweging en eigener beweging ('vrijwillig, uit zichzelf, op eigen initiatief') zijn juist. Uit 
eigener beweging is een contaminatie van die twee vormen en kan beter niet gebruikt worden. 
 
Er zijn meer constructies met eigener; de woordenboeken noemen eigener autoriteit, eigener 
kracht en eigener gezag. Zulke formuleringen hebben een tegenhanger met een voorzetsel en 
het woord eigen: op eigen autoriteit, op eigen kracht, op eigen gezag en dus ook uit eigen 
beweging.  
 
Eigener beweging heeft een bijzondere vorm: eigener is een tweede naamval (-er is de uitgang 
van de tweede naamval vrouwelijk enkelvoud). Zulke constructies komen vaker voor, 
bijvoorbeeld: onverrichter zake (vrouwelijk), zijns weegs (mannelijk) en mijns inziens (onzijdig). 
Overigens zijn ze vaak nogal formeel, en dat geldt ook voor eigener beweging: in 'gewone taal' is 
uit eigen beweging het gebruikelijkst. 
 

Direct antwoord op uw taalvraag? Bel de Taaladviesdienst. 

 

3. Extra: 'Klopt!' 
 
Sinds wanneer zeggen we '(Dat) klopt!' voor ‘dat is juist’? De taalkundige Jan Stroop zocht het 
uit. Het blijkt dat we het woord in die betekenis als eerste vinden in het werk van Multatuli, die het 
ook al snel als een gewoon woord gebruikt. Bij andere schrijvers vinden we het pas later. 
Inmiddels zegt, volgens Stroop, in een gewoon gesprek gemiddeld twee keer per uur iemand 'dat 
klopt'. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
 

 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=91144
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/slechte-beheersing-duitse-taal-kost-geld-1.3833350
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2013/05/25/education-en-francais-allez-y/
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/telefonisch
http://nederl.blogspot.nl/2013/05/klopt.html
http://nederl.blogspot.nl/2013/05/klopt.html
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1440 
 

vrijdag 24 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het is niet gemakkelijk voor Amerikaanse tennissers om tijdens het toernooi van Roland Garros 
opeens in het Frans hun beroep uit te oefenen. 
Bron: ESPN 

 
- Het Franse parlement keurt de controversiële wet goed die het universiteiten mogelijk maakt 
vakken in een andere taal dan het Frans te geven. 
Bron: De Standaard 
 

- Aan de universiteit van Debrecen in Hongarije is Nederlands een exotisch protestvak. 
Bron: Reformatorisch Dagblad 

 

2. Extra: Ruggespraak 
 
Elke maand publiceert het tijdschrift Onze Taal in de rubriek Ruggespraak een verzameling van 
recente taalkronkels uit de media. U vindt nog meer ruggespraakjes op de Facebookpagina en 
Twitterpagina van Onze Taal en vandaag in Taalpost: 
 
- Slagers/worstmakers van het Gilde zijn vakspecialisten in hart en nieren die elke dag opnieuw 
hun kwaliteit bewijzen.  
(Website van gildeslager Knobbout) 

 
- Pil tegen kater heeft succes bij muizen. 
(Het Parool) 

  
- Het brandweerwerk staat bol van de verassingen. Vaak genoeg blijkt een melding die een 
alledaags incident doet vermoeden, ter plaatse een verassende wending te nemen. 
(Sitrap, blad van Brandweer Amstelland) 

  
- Vooral te dikke kinderen in de leeftijd tussen 2 en 6 jaar worden door hun moeders niet herkend. 
(Leeuwarder Courant) 
 

3. Uitslag wedstrijd Jippie naar Spanje! 
 
"Bestos Señoros/ Señoras, Jommekos-Spaansos is de tendensos om velos woordos op -os te 
laten eindigen. Jefos Nysos, de auteuros van Jommekos (Jommeke), deed dat in zijn strippos 
wanneer de scènos zich in España of een anderos Spaanstaligos landos afspeelde 
(afspeeldos?!). Caramba, dit is niet simplos!" Dat antwoordde Stefanie Kleinen op de vraag in 
Taalpost 1435: wat is Jommekes-Spaans? Zij en Jacques Sneijers krijgen het boek Jippie naar 
Spanje! 
 

4. Wedstrijd Werkwoorden in vorm 
 
Hoe vervoegt u werkwoorden in het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans? U leert het in de 
vernieuwde serie boekjes Werkwoorden in vorm van Intertaal. We mogen er drie van elke taal 
weggeven. Wilt u in aanmerking komen om een van de vijftien exemplaren te winnen? 
Beantwoord dan deze vraag: hoe zegt u in het Italiaans 'Vanavond eten we in een restaurant'? 
Stuur uw antwoord vóór 6 juni naar Taalpost. Vermeld ook uw postadres. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

http://www.onzetaal.nl/
http://espn.go.com/espnw/athletes-life/9297928/espnw-american-tennis-players-struggle-language-surface-more-french-open
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130523_00595034
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/in_debrecen_is_nederlands_een_protestvak_1_740636
http://onzetaal.nl/ruggespraak/
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
http://www.intertaal.nl/WshWebShop/WshSeries/tabid/345/seriesId/1243/articleId/17450/Default.aspx
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Werkwoorden%20in%20vorm
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1439 
 

woensdag 22 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het computerprogramma TweetGenie belooft de leeftijd van twitteraars te raden aan de hand 
van hun taalgebruik, maar schat oudere twitteraars vaak te jong in. 
Bron: TweetGenie 

 
- Vandaag wordt de Duidelijketaalprijs 2013 uitgereikt aan de bekende Nederlander die het beste 
Engels spreekt. 
Bron: Gezondheidskrant 

 

- Op het programma van vandaag staat ook de presentatie van Dutch, biography of a language, 
het eerste Engelstalige boek over de geschiedenis van het Nederlands. 
Bron: KANTL 

2. Oproep: wijzen taalfouten op onhelder denken? 
 
Wie er niet goed over nadenkt hoe hij de taalregels zal toepassen, is misschien geneigd om ook 
over andere problemen onvoldoende na te denken. Of heeft nadenken over de toepassing van 
die regels helemaal niets te maken met andere vormen van nadenken? Wat denkt u: wijzen 
taalfouten op onhelder denken? De taalkundige Frank Jansen verneemt graag uw heldere visie in 
de rubriek 'Hom of kuit' op de website van Onze Taal. 
 
Volg Taalpost, Onze Taal en Spelen met taal ook op Twitter. Of laat op Facebook zien dat u 
Onze Taal leuk vindt! 
 

3. Extra: afscheidssymposium Marijke Mooijaart 
 
Op 27 juni neemt Marijke Mooijaart na 27 jaar afscheid van het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie, waar ze werkt aan het computationele lexicon GiGaNT (Groot Geïntegreerd Lexicon 
van de Nederlandse Taal) en de taalkundige verrijking van het zeebrievenproject Brieven als Buit. 
De vakgroep Nederlands van de Universiteit Leiden organiseert ter gelegenheid van haar 
afscheid een Gouden Eeuwsymposium, waaraan u gratis kunt deelnemen. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.tweetgenie.nl/oudere_twitteraars
http://www.gezondheidskrant.nl/55428/welke-bner-spreekt-het-beste-engels/
http://www.kantl.be/index.php?pag=48&item=577
http://onzetaal.nl/hom-of-kuit/wijzen-taalfouten-op-onhelder-denken
https://twitter.com/Taalpost
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/SpelenMetTaalOT
https://www.facebook.com/onzetaal
http://www.inl.nl/
http://www.inl.nl/
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/projecten/gigant
http://www.inl.nl/over-het-inl/wat-doet-het-inl/nieuws/878-zeebrieven-op-koers-naar-leesbaarheid
http://www.inl.nl/over-het-inl/wat-doet-het-inl/nieuws/930-tussen-lexicologie-en-taalkunde
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1438 

 
vrijdag 17 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 
- Een Amerikaanse onderzoeker zegt dat hij de taal van de prairiehonden heeft ontcijferd. 
Bron: De Morgen  
 
- In advertenties voor Windows 8 gebruikt Microsoft een onbekende Aziatische taal. 
Bron: Mashable 
 
- Succesvolle Facebook-pagina Taalvoutjes lanceert app voor de telefoon. 
Bron: Onze Taal  
 

2. Symposium van de maand: 'Wie is de baas over de taal?' 
 
Als taal normen en regels heeft, wie bepaalt die dan? En wie handhaaft de orde? Wie is er, 
kortom, de baas over de taal? Is dat bijvoorbeeld de overheid, zijn het deskundigen, of wordt de 
norm helemaal democratisch bepaald? Voor het Nederlands blijken de meeste regels ('zeg niet 
hun hebben maar zij hebben', 'groter als is fout, groter dan is goed') in geen enkel officieel 
document te zijn vastgelegd. Zou dat moeten veranderen? En hoe is dat in andere culturen 
georganiseerd?  
 
Over die vragen houdt de Universiteit Leiden op zaterdagmiddag 15 juni een symposium voor 
iedereen die belangstelling heeft voor taal. Sprekers zijn onder anderen Jan Renkema (van de 
Schrijfwijzer) en de schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer. Deelname is gratis. Meer informatie 
vindt u op de website van de Universiteit Leiden. 
 
Wie lid is van Onze Taal, kan de Taaladviesdienst gratis een taalvraag stellen via dit 
formulier. 
 

3. Extra: Tweetgenie 
 
Onderzoekers van de Universiteit Twente en het Meertens Instituut lanceerden eerder deze week 
een website, Tweetgenie, waarop een programma staat dat op basis van iemands 
Twitterberichten het geslacht en de leeftijd van de desbetreffende twitteraar kan vaststellen. Het 
programma, dat alleen naar de tekst kijkt (niet bijvoorbeeld naar de foto), zou het geslacht 
meestal goed raden en er wat de leeftijd betreft vaak niet meer dan vier jaar naast zitten. 
 
Wilt u het meteen proberen? Houd er dan rekening mee dat het vanwege de grote populariteit 
van Tweetgenie soms even kan duren voor u contact hebt. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1634018/2013/05/16/Korte-dikke-mens-op-komst-taal-van-prairiehonden-ontcijferd.dhtml
http://mashable.com/2013/05/11/windows-8-ads-asia-language/
http://onzetaal.nl/nieuws/taalvoutjes-lanceert-app
http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/taal-symposium-2013.html
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/mailformulier
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/mailformulier
http://www.tweetgenie.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1437 
 

woensdag 15 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Waals parlementslid pleit voor promotie van de Waalse taal. 
Bron: De Morgen  

 
- Er is een nieuwe website waarop Belgische federale ambtenaren hun Nederlands en hun Frans 
kunnen oefenen. 
Bron: Patati@fed  

 

- Over het vwo-eindexamen Nederlands van dit jaar is veel geklaagd. 
Bron: Onze Taal  

2. Proefschrift van de maand: naamwoordstijl 
 
In veel taaladviesboeken wordt aangeraden om de zogeheten naamwoordstijl te vermijden. Het 
moet bijvoorbeeld niet zijn: 'Er zal een vergroting van de omzet plaatsvinden', maar: 'U zult meer 
omzetten.' Bij nadere bestudering blijkt er echter veel onduidelijkheid te bestaan over wat de 
regel nu precies is. Bovendien houden ook zeer ervaren schrijvers zich lang niet altijd aan (alle 
versies van) die regel. De taalwetenschapper Margreet Onrust schreef een proefschrift over de 
houdbaarheid van dit taaladvies: Vermijd de naamwoordstijl. 
 

3. Extra: College Tour met A.F.Th. van der Heijden 
 
In het Nederlandse tv-programma College Tour kunnen studenten, samen met Twan Huys, een 
spraakmakende gast interviewen. Na onder anderen Desmond Tutu, Wim Anker, Matthijs van 
Nieuwkerk, Nigella Lawson, Harry Mulisch en Mark Rutte is op donderdag 23 mei de schrijver 
A.F.Th. van der Heijden aan de beurt. De opnames beginnen om 12.00 uur in de grote zaal van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63 in Amsterdam. 
 
Studenten die tussen de 18 en 35 jaar oud zijn en aanwezig willen zijn om deze schrijver te 
interviewen kunnen zich aanmelden op collegetour.ntr.nl. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1632033/2013/05/13/Waals-parlementslid-pleit-voor-promotie-van-de-Waalse-taal.dhtml
http://www.patatifed.be/
http://onzetaal.nl/nieuws/bespreking-vwo-eindexamen-nederlands
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2013/apr-jun/23-mei-m-g-onrust.asp
http://collegetour.ntr.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1436 
 

maandag 13 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Sms'en in het verkeer veroorzaakt onder tieners in Amerika meer sterfgevallen dan alcohol. 
Bron: Textually.org  

 
- Fans van de band The Vaccines hebben om veiligheidsredenen geen toegang gekregen tot een 
concert in Wales toen ze de naam van de zanger niet bleken te kennen. 
Bron: De Standaard  

 

- De Britse krant The Telegraph steekt de draak met de stijl van bestsellerauteur Dan Brown. 
Bron: The Telegraph  

2. Taaltip: hyponiem en hyperoniem 
 
Zaterdag wordt het Eurovisiesongfestival gehouden in het Zweedse Malmö; morgen is de eerste 
halve finale, waarin Nederland en België aantreden. De officiële naam in het Nederlands is 
Eurovisiesongfestival. Maar we noemen het vaak kortweg 'het songfestival'. 
 
Wie in Van Dale Hedendaags Nederlands songfestival opzoekt, ziet onder meer de termen 
hyponiem en hyperoniem. Verwarrende begrippen, omdat ze zo op elkaar lijken. Een hyperoniem 
(letterlijk: 'boven-naam') is een overkoepelend begrip; een hyponiem ('onder-naam') is een 
benaming voor iets specifiekers, een ondersoort. Zo is meubel een hyperoniem voor onder meer 
kast, tafel en stoel, en kun je die woorden hyponiemen van meubel noemen. 
 
Voor songfestival geldt: festival is hier het hyperoniem (het overkoepelende begrip), en 
Eurovisiesongfestival is dan weer een hyponiem (ondersoort) van songfestival. 
 
Taal-top-100, het Witte Boekje en de vier delen van Taal geregeld: onmisbaar op uw 
bureau! 
 

3. Extra: leraar Latijn op Twitter 
 
Nog enthousiaster dan de vorige paus is Franciscus actief op Twitter, en dat in een groot aantal 
talen, waaronder (natuurlijk) het Latijn. (Het Latijnse twitteraccount is @Pontifex_ln.) Helaas is er 
stilistisch en soms zelfs grammaticaal wel wat aan te merken op de Latijnse vertalingen, en dat 
doet de Nederlandse latinist Paul Groos dan ook geregeld op zijn eigen account @leraarlatijn. 
Door Groos te volgen leer je zo ongemerkt heel wat bij over de klassieke taal. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.textually.org/textually/archives/2013/05/031955.htm
http://m.standaard.be/cnt/DMF20130511_016?f=s_nieuws_cultuur-en-media
http://www.telegraph.co.uk/culture/10049454/Dont-make-fun-of-renowned-Dan-Brown.html
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/boekvorm
https://twitter.com/Pontifex_ln
https://twitter.com/leraarlatijn
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost
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woensdag 8 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De roemruchte taalkundige P.C. Paardekooper is overleden. 
Bron: De Standaard 
 

- Een New Yorkse filmmaker is op zoek naar een mysterieuze 'vandaal' die spelfouten corrigeert 
op bordjes bij kunstwerken. 
Bron: RTL Nieuws 
 

- Nieuwe technologieën voor simultaanvertaling maken het je binnenkort gemakkelijker om in je 
eigen taal met anderstaligen te converseren. 
Bron: Express 

 
2. Oproep: onderzoek afzwakkers en versterkers 
 

Reageert u anders op 'Wat een aardige man' dan op 'Wat een ontzettend aardige man'? Dat wil 
Myrte Pille graag weten. Ze studeert communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en onderzoekt de reactie op afzwakkende en versterkende woorden binnen 
interpersoonlijke communicatie. Op haar onlinevragenlijst laat ze u in een verhaaltje eerst 
kennismaken met de Ruysdaelers. Daarna mag u beantwoorden wat u én uw collega's van die 
mensen denken. Meedoen aan het onderzoek duurt zo'n 15 minuten. 
 

Luxe edities van de dikke Van Dale nu met 20 of 40 euro korting bij Onze Taal! 
 
3. Uitslag wedstrijd Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands 
 

De Nederlander John van den Brom, voetbaltrainer bij RSCA Anderlecht, kreeg van de Belgische 
voetbalbond een boete van 300 euro voor het gebruik van een werkwoord dat als onbeschaafd 
ervaren kan worden. Waarom was de straf zo mild? In Taalpost 1430 stelden we die vraag. Greet 
Vannieuwenborg antwoordde: "Omdat het bondsparket rekening heeft gehouden met het verschil 
in taalgebruik tussen België en Nederland en met de emotionele ontlading na de match." Zij wint 
een exemplaar van het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands, net als Anton 
Manders, Martine de Jager, Wil Rikmanspoel en Sander Waalboer.  

 
4. Wedstrijd Jippie naar Spanje! 
 

Met de kinderen naar Spanje? Dankzij de reis- en taalgids Jippie naar Spanje! maken ze kennis 
met de Spaanse taal, gewoonten en bezienswaardigheden. We mogen twee exemplaren van dit 
boekje weggeven. De wedstrijdsvraag luidt: wat is Jommekes-Spaans? Stuur uw antwoord in die 
taal vóór 23 mei naar de redactie van Taalpost.  

 
5. Geen Taalpost op vrijdag 10 mei 
 

Vanwege het hemelvaartsweekend verschijnt de volgende editie van Taalpost op maandag 13 
mei. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1434 
 

maandag 6 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De gemeente Tynaarlo moet de bordjes bij de geplante koningslindes vervangen, omdat in de 
naam van koning Willem-Alexander het koppelteken ontbrak.  
Bron: de Volkskrant 

 

- Een restaurant in de Poolse stad Poznan zet 'baarmoederhalskanker' op het menu. 
Bron: Nu.nl 

- De Friezen zijn tevreden over de financiële steun van de overheid voor de bevordering van het 
Fries. 
Bron: EenVandaag 

 
2. Taaltip: een zomerse dag? 
 
Het is vandaag prachtig weer in de Lage Landen. Betekent dit dat we van een zomerse dag 
kunnen spreken? 
 
Volgens de woordenboeken is dat geen probleem. Een zomerse dag is 'een dag zoals in de 
zomer', met mooi, warm weer. Maar meteorologen hanteren een andere definitie, namelijk: een 
dag waarop het minimaal 25 graden Celsius wordt. Als die waarde in De Bilt of Ukkel wordt 
gehaald, heet het ook wel een 'landelijke zomerse dag' in respectievelijk Nederland of België. Zie 
voor meer informatie het KNMI. 
 
Het KMI noemt een zomerse dag overigens een zomerdag. Daarvan zegt Van Dale dat het ook 
een 'aangenaam warme dag' kan zijn – volgens het woordenboek een "oneigenlijke" betekenis. 
 
Van lentedag bestaat trouwens geen vaste meteorologische definitie. Een fraaie lentedag is het 
dus in elk geval, en ook een mooiweerdag. 
 
Dummy, cortège, heraut, kwaadsappig … Verrijk uw woordkennis met Woordpost (meld u 
hier gratis aan)! 
 

3. Filmpje van de week: Vlaamse hiphop 
 
Het leek er lange tijd op dat alleen de groep 't Hof van Commerce succesvol kon zijn met 
Vlaamse hiphop. Maar misschien komt er nu een definitieve doorbraak met groepen als 
Uberdope, Safi en Spreej en Slongs Dievanons en Halve Neuro. De taal is geen hinderpaal meer, 
luidt het in een reportage in het televisieprogramma Koppen van de VRT: "Als je naar de 
psycholoog gaat, leg je het ook niet uit in het Engels. Het is makkelijker je uit te drukken in je 
moedertaal." De kans bestaat dat de Vlaamse hiphop ook in Nederland zal aanslaan, omdat de 
muziek goed klinkt en het dialect "redelijk proper" is. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1433 

 
vrijdag 3 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 
- Ouders in Nieuw-Zeeland mogen hun kinderen geen 'schadelijke' namen als Anal of Lucifer 
meer geven. 
Bron: AD 
 
- President Obama herhaalt het woordje is opvallend vaak. 
Bron: Language Log  
 
- De frauderende ex-hoogleraar Diederik Stapel wil nu aan de slag als 'merknaamadviseur en 
identiteitsnaamadviseur'. 
Bron: Neder-L 
 

2. Lijstje van de week: tien liedjes over taal  
 
Dat het in liedjes minstens voor een deel om taal gaat, daarvan is iedereen zich sinds de heftige 
discussies over het Nederlandse Koningslied wel weer bewust. Maar sommige liedjes gaan ook 
expliciet over taal. Het weblog De taalpassie van Milfje zet er tien op een rij (alle tien Engelstalig), 
van Oxford Comma tot en met Ebonics. Kent u ook Nederlandstalige liedjes over taal? Noem ze 
dan in het commentaar onder het weblogbericht. 
 
Luxe edities van de dikke Van Dale nu met 20 of 40 euro korting bij Onze Taal! 
 

3. Extra: oproepen voor onderzoek 
 
Steeds meer taalonderzoekers vinden belangstellenden voor hun onderzoek via internet. Deze 
week is de Utrechtse studente Lotte Hendriks op zoek naar dialectsprekers uit Oost- en West-
Vlaanderen en uit Limburg. Mail naar L.D.H.Hendriks@uu.nl als u Lotte kunt en wilt helpen. 
 
Jaime Korbee van de VU in Amsterdam hield enkele weken geleden via internet een enquête 
over de gepastheid van sommige uitdrukkingen in uiteenlopende situaties, die we ook in Taalpost 
aankondigden. Korbee heeft nu een nieuwe vragenlijst over hetzelfde onderwerp.  
 

4. Nog meer extra: dag over de taalcanon in het onderwijs 
 
Enkele maanden geleden verscheen de Taalcanon, een boek en een website met vragen en 
toegankelijk opgeschreven antwoorden over taal en taalwetenschap. De redactie van de 
Taalcanon wil nu proberen die Taalcanon ook te laten toepassen in het onderwijs. Om te zien 
hoe dat moet, houdt ze op 17 mei een studiedag op het Meertens Instituut. Er zijn daarvoor nog 
(gratis) plaatsen voor docenten; op een speciale webpagina leest u er alles over. 

 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1432 
 

woensdag 1 mei 2013  
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De Franse premier Jean-Marc Ayrault roept zijn ministers op minder Engels te gebruiken. 
Bron: 20minutes.fr  

 

- Oud-(taal)columnist J.L. Heldring is zaterdag overleden. 
Bron: Onze Taal  
 
- De voornamen van 'kandidaat-buurmeisjes' in een mannenblad zijn niet bepaald 
doorsneenamen. 
Bron: Voornamelijk  

 
2. Discussie van de week: hoe geschikt is het Engels voor Europa? 
 

De EU geeft ieder jaar honderden miljoenen euro's uit aan tolken en vertalers. Die kosten zouden 
vermoedelijk aanzienlijk omlaag kunnen worden gebracht door over te schakelen op het Engels. 
Maar dat zou niet eerlijk zijn, schreef de Duitse journalist Philip Oltermann onlangs in de Britse 
krant The Guardian. Op de website Presseurop staat een vertaling van zijn artikel in het 
Nederlands. Zouden we niet beter kunnen overschakelen op het Europanto, al is dat ooit 
begonnen als grap? 
 
Taalboeken in de ramsj: veel korting op onder meer de Schrijfwijzer compact, de cd-rom 
Spreekwoorden en gezegden en de spellingcursus op een usb-stick.   
 

3. Extra: hoe bedenk je een nieuwe taal? 
 
In tv-series als Game of thrones en films als Avatar en The lord of the rings komen 
fantasievolkeren voor die speciaal bedachte talen spreken. Hoe worden zulke talen in elkaar 
gezet? Op die vraag gaat het weblog van het tijdschrift The Economist in.  
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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