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Taalnieuws
Meisjes en jongens kletsen evenveel in de klas, maar jongens worden er vaker op
aangesproken.
(Bron: De Standaard)
Het Groene Boekje wordt in 2015 een stuk dunner. Op die manier zou het boekje makkelijker
in het gebruik moeten worden.
(Bron: Nu.nl)
Jongere mensen verdelen woorden als maakten en erwten in hun hoofd vaker in stukjes dan
ouderen. Dat blijkt uit Nijmeegs promotieonderzoek.
(Bron: Radboud Universiteit Nijmegen)

Iemand spreken
ZINSONTLEDING. Is iemand in 'iemand spreken' een lijdend of een meewerkend voorwerp?
Die vraag wordt uitgebreid behandeld door de Taalprof (sinds kort ook columnist van Onze
Taal) op zijn weblog. Hij komt uit op een verrassend inzicht: "Op basis van deze betekenis zou
je ook kunnen argumenteren dat iemand eigenlijk bij het onderwerp hoort. Maar dat is
natuurlijk geen serieuze optie in een traditionele grammatica."

Glippen er te vaak d/t-fouten doorheen in uw schrijfwerk? Kom dan
naar de avond-flitstraining werkwoordspelling op 20 maart in
Amsterdam!

Demonentaal en mensentaal
LEZING. De Amsterdamse hoogleraar Lourens de Vries deed jarenlang onderzoek naar de
talen van de Papoea's. Die hebben zelf geen naam voor elk van de naar schatting 1200 (!)
talen die ze spreken; ze noemen ze allemaal 'mensentaal', en onderscheiden ze van de
'demonentaal' van buitenstaanders. Op dinsdagavond 4 maart geeft De Vries een lezing over
zijn onderzoek in het kader van het studium generale van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe
verandert Zuid-Nieuw-Guinea onze kijk op taal, mens en identiteit? Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten: € 3,-. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Taalnieuws
Amerikaanse studenten die goed onderwijs Engels hebben genoten, halen betere resultaten
bij wiskunde. Dit blijkt uit een onderzoek van de Stanford Universiteit.
(Bron: Science Blog)
Het eerste videowoordenboek van de Italiaanse gebarentaal is gisteren online verschenen.
Het is een onderdeel van de website spreadthesign.com, waarop heel veel gebarentalen
vertegenwoordigd zijn.
(Bron: Galileo Net)
Een reden waarom mannen beter lijken in beleggen dan vrouwen, is dat de taal van
beleggers erg 'mannelijk' is, met uitdrukkingen als winst pakken. Dat zegt Henriëtte Prast,
hoogleraar Persoonlijke financiële planning.
(Bron: RTL Nieuws)

Voorlezers gezocht
VRIJWILLIGERS. VoorleesExpress Amsterdam is een vrijwilligersproject waarbij mensen
twintig weken lang bij een gezin met taalachterstand thuis komen voorlezen. Ouders worden
daarbij gestimuleerd het voorlezen over te nemen. Voorlezers en gezinnen worden in groepjes
van zes ondersteund door een coördinator. Het project, dat ook een Facebookpagina heeft, is
in de hele stad Amsterdam op zoek naar vrijwilligers die in maart, juni, september of december
willen beginnen als voorlezer of coördinator. Meer informatie vindt u op de webpagina van
VoorleesExpress.

Volg de Taalpostredactie en Onze Taal ook via Twitter! Onze Taal heeft
ook een Facebookpagina.

Informanten gezocht
WATERLAND. De dialecten van het Waterland (bij Amsterdam) zijn in het verleden goed
onderzocht, maar sinds de jaren veertig is er nog maar weinig aan gedaan. Het Meertens
Instituut in Amsterdam wil de komende tijd zijn aandacht richten op die dialecten, en zoekt nog

mensen (liefst geboren in het Waterland én daar nog altijd woonachtig) die kunnen helpen.
Hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar Etske Ooijevaar van het Meertens Instituut en u
ontvangt meer informatie.

De toekomst van het schrijven
PRIJSVRAAG. Het Bureau Zuijdgeest Beter Schrijven geeft al 25 jaar schrijfcursussen. In die
tijd is het schrijven meer veranderd dan in de hele eeuw ervoor. Om het jubileum te vieren,
schrijft het bureau een prijsvraag uit. Wie vóór 1 maart een betoog opstuurt (kan via e-mail; het
mag een 'kladversie' zijn) over de vraag 'Schrijven we over 25 jaar nog?', maakt kans op een
plaats in de workshop 'Creatief tekstschrijven'. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van
het tekstbureau.

Aan-/afmelden

Archief

Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

# 1535 - 24 februari 2014
online / pdf

Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

Taalnieuws
De vertaling van de Bijbel in 'gewone taal' is klaar. Volgens de samenstellers was de
bijbelvertaling in 'eigentijdse taal' uit 2004 onder andere door de beeldspraak 'onnodig
ingewikkeld'.
(Bron: NOS)
De gemeenteraadsfractie van D66 in Lochem heeft het verkiezingsprogramma in het dialect
vertaald: Noe Veuruut.
(Bron: Omroep Gelderland)
In Keulen heeft een 'Institut für leichte Sprache' (Instituut voor eenvoudige taal) zijn deuren
geopend. Het instituut wil eenvoudige taal bestuderen én bevorderen.
(Bron: Die Welt)

Taaltip: ik zou het niet weten / ik weet het niet
PRAKTISCH. Als je het antwoord op een vraag niet weet, kun je kortweg zeggen: 'Ik weet het
niet', maar ook: 'Ik zou het niet weten.'
In 'Ik zou het niet weten' zit het werkwoord zullen. Zullen is een zogeheten 'modaal
werkwoord': het vertelt iets over de houding, het oordeel of het gevoel van de spreker (of
schrijver). 'Ik zou het niet weten' betekent over het algemeen zoveel als 'ik kan het écht niet
bedenken', 'ik kan er écht niet op komen (hoe ik mijn best ook doe)'.
De spreker laat dus merken dat hij het vervelend vindt dat hij er niet op kan komen (voor
zichzelf of voor de aangesprokene). Zinnen met zullen klinken vaak net wat beleefder dan
korte zinnen als 'Ik weet het niet.'

Glippen er te vaak d/t-fouten doorheen in uw schrijfwerk? Kom dan
naar de avond-flitstraining werkwoordspelling op 20 maart!

Verengelsing

OPINIE. Mark Geleyn heeft een mooie loopbaan achter de rug als Belgisch diplomaat. In een
uitgebreid artikel op de website van De Redactie beziet hij na zijn terugkeer in het vaderland
de verengelsing van het Nederlands in Vlaanderen: "Toch ontkom ik niet aan de indruk dat de
tsunami van het Engels in ons binnenlands taalgebruik niet alleen slordig is, maar ook iets
heeft van geringschatting ten overstaan van onze eigen taal, van laatdunkendheid."
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Taalnieuws
Jazzmuzikanten schakelen tijdens improvisaties de hersengebieden in die ook gebruikt
worden voor de verwerking van taalstructuur, maar de gebieden voor woordbetekenis
worden afgesloten.
(Bron: The Atlantic)
Elke taal heeft het recht om op één bepaald grondgebied de belangrijkste taal te zijn.
(Bron: Nieuws.be)
De figuren van de animatieserie The Simpsons zijn op zich erg uitgesproken. Maar als je ze in
verschillende talen hoort praten, blijken er overal toch weer nieuwe karaktertrekjes in
geslopen te zijn.
(Bron: De Standaard)

Positieve woorden voor betere gezondheid
GOED GEZOND. Wijst u mensen op de slechte toestand van hun gezondheid? Dan negeren
ze die boodschap omdat ze de angst op afstand willen houden. Het is veel beter ze eerst iets
positiefs over zichzelf te laten zeggen: dan zullen ze ontvankelijker worden. Het zelfbeeld is
dus belangrijk bij gezondheidscommunicatie – onder meer als patiënten informatie krijgen over
de bijwerkingen van geneesmiddelen. Dat stelt Enny Das, die promoveerde op onderzoek naar
de effecten van angst op de verwerking en acceptatie van gezondheidsboodschappen. Op 28
februari spreekt ze over dat onderwerp haar oratie uit.

Word lid-abonnee van Onze Taal en profiteer van aanbiedingen voor
mooie taalboeken.

Wedstrijd De taalcanon
PRIJSVRAAG. Begin februari werd de Populariseringsprijs van de Landelijke
Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) toegekend aan De taalcanon, die als website en als
boek bestaat. De taalcanon bevat volgens de samenstellers "alles wat je altijd al had willen
weten over taal". Dankzij Uitgeverij Meulenhoff mogen we twee exemplaren van het boek

weggeven. Wilt u dit mooie boek winnen? Beantwoord deze vraag: hoeveel tientallen woorden
voor sneeuw hebben eskimo's nu eigenlijk in hun taal? Stuur uw antwoord en uw
adresgegevens voor 6 maart naar Taalpost.

Aan-/afmelden

Archief

Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

# 1533 - 19 februari 2014
online / pdf

Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).

Taalnieuws
De Vlaamse televisiepresentator Luc Appermont is duidelijk over het taalgebruik in zijn vak:
'Wie dialect spreekt, heeft geen respect voor de kijker.'
(Bron: Het Laatste Nieuws)
Het aantal positieve woorden stijgt aanzienlijk tijdens de eerste dagen van een prille relatie.
Tenminste, op Facebook.
(Bron: Singlessite)
Op 27 februari wisselen Kevin Absillis en Geert van Istendael in Antwerpen van gedachten
over Schoon Vlaams. Marc van Oostendorp modereert.
(Bron: Behoud de begeerte)

Nederlands oefenen, ik doe mee!
CAMPAGNE. Burgers, verenigingen, organisaties en lokale besturen in Vlaanderen moeten
anderstaligen meer oefenkansen bieden om het Nederlands onder de knie te krijgen. Dat wil
minister Geert Bourgeois bereiken met de nieuwe campagne Nederlands oefenen, ik doe mee!
De boodschap wordt onder meer verspreid via affiches en advertenties, de website
Taalboulevard en een pagina op Facebook. Op 17 februari is in Brussel de tentoonstelling
Overal Taal geopend en op 5 april vindt in Antwerpen de wereldrecordpoging 'langste
conversatietafel ter wereld' plaats.

Twijfelt u vaak bij het kiezen van het beste leesteken? Kom dan naar
de leestekentraining van Onze Taal (13 maart, Amsterdam)!

Language Industry Awards
TAALSECTORPRIJZEN. Op donderdag 13 maart worden in Gent de allereerste Language
Industry Awards uitgereikt. Het doel is taalstudenten in contact te brengen met
taalprofessionals, taalondernemingen en organisaties uit de taalsector.

De app van Onze Taal is genomineerd in de categorie 'beste taalsoftware of -app 2013'.
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Taalnieuws
Verdwijnt de komma uit onze teksten onder invloed van de sociale media? Of hebben we die
komma toch nodig om een moment van rust te brengen tussen al onze woorden?
(Bron: De Morgen; poll: Onze Taal)
Wat gebeurt er in onze mond als we Engels spreken? Een korte animatie geeft weer hoe
klanken gevormd worden.
(Bron: Speech Graphics)
Het fanzine van de Nederlandse voetbalclub NAC knipoogt dat er getrainde neerlandici
worden ingeschakeld om de taal van bezoekers van wedstrijden te controleren en bovenMoerdijkse accenten te signaleren.
(Bron: De Rat)

Taaltip: geshorttrackt en geslopestyled
PRAKTISCH. De vervoeging van shorttracken is shorttrackt – shorttrackte – geshorttrackt. In
feite precies hetzelfde als kwekken – kwekte – gekwekt en stuiptrekken – stuiptrekte –
gestuiptrekt.
De vervoeging van slopestylen is slopestylet – slopestylede – geslopestyled. Dit werkwoord is
te vergelijken met bijvoorbeeld bezielen – bezielde – bezield of zeilen – zeilde – gezeild. Alleen
blijft de e van de Engelse stam style in alle vervoegingen van slopestylen bewaard. In
bijvoorbeeld zij slopestylt zou je de y namelijk als i kunnen lezen, terwijl de Engelse ai–
uitspraak juist is.
Een lange lijst met de vervoeging van dit soort 'Engelse werkwoorden' vindt u op de website
van Onze Taal – er staat trouwens ook altijd een vertaling of Nederlands equivalent bij.

Elke week uitleg bij een woord dat iedereen van twaalf jaar en ouder
zou moeten kennen vind je in Woordspot, de gratis
jongerennieuwsbrief van Onze Taal.

Doen alsof je Nederlands spreekt
FILMPJE. Ylvis is een Noors komisch duo dat bestaat uit de broers Bård en Vegard Ylvisåker.
Die laatste doet alsof hij Nederlands spreekt en maakt het daardoor enkele tolken niet
gemakkelijk. Improviseren ze of geven ze toe er geen snars van te begrijpen? Het resultaat is
hilarisch.
Tien jaar geleden boekte de humorist Kristopher Schau al grote successen door op de Noorse
tv de Nederlandse cabaretier Wim Sonneveld te playbacken.
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Taalnieuws
In Israël gaan stemmen op om het gebruik van het woord nazi buiten een strikt historische
context te verbieden. Op die manier wil men 'trivialisering' van het woord als scheldwoord
voorkomen.
(Bron: Die Zeit)
De hersenen van baby's zijn erbij gebaat dat ouders in volwaardige zinnen tegen ze spreken.
Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Stanford.
(Bron: de Volkskrant)
De ChristenUnie in Hardenberg komt met een aangepast verkiezingsprogramma voor
mensen met een verstandelijke handicap. De tekst is speciaal voor hen begrijpelijker gemaakt.
(Bron: de Stentor)

De taal der bloemen
COLUMN. Ter gelegenheid van Valentijnsdag besteedt columnist Raymond Noë vandaag op
de website van Onze Taal aandacht aan 'de taal der bloemen'. Een rode tulp betekent 'Ik zie je
graag', een gele 'Onze liefde is onmogelijk.' Maar wie weet dat nog? "De moderne
Nederlander komt niet verder dan dat lelies grafbloemen zijn en dat anjers iets koninklijks
hebben vanwege prins Bernhard."

Het nieuwste nummer van Onze Taal blikt terug op het Onze Taalcongres 'De wortels van het Nederlands'. Nog geen lid-abonnee?
Profiteer van de aanbieding.

Weblogs van neerlandici
WETENSCHAP. Het taalweblog lijkt weer helemaal terug. Woensdag noemden we al twee
nieuwe weblogs in Taalpost; hier zijn er nog twee. De afdeling Nederlands van de Radboud
Universiteit Nijmegen besteedt aandacht aan activiteiten die Nijmeegse neerlandici, ook voor
anderen in de buurt van de universiteit, ontplooien. Heel lezenswaardig is ook het weblog van
de afdeling Nederlands in Berlijn, waarin medewerkers schrijven over onder andere de

verschillen tussen het Nederlands en het Duits, en tussen het Belgisch-Nederlands en het
Nederlands-Nederlands.
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Taalnieuws
Verlegen kinderen hebben minder taalproblemen dan eerder werd aangenomen. Ze spreken
misschien minder makkelijk, maar verstaan wel alles.
(Bron: Medical XPress)
Duitsers raken slaags in een kroeg om de juiste spelling van het woord Karussell (carrousel).
(Bron: HR Online)
De Leidse boekwetenschapper Erik Kwakkel heeft een methode ontwikkeld waarmee
middeleeuwse handschriften preciezer gedateerd kunnen worden.
(Bron: Universiteit Leiden)

Nieuwe weblogs over taal
COMMENTAAR. De afgelopen maand zijn er twee interessante nieuwe weblogs verschenen
over taal. In Nederland opende ikzegookmaarwat.nl zijn digitale poorten, een afwisselend, licht
informatief weblog van enkele docenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Ook de Vlaamse
taalkundige Miet Ooms (her)opende een weblog met vooral opiniërende stukken over taal:
Taaldenker.
(advertentie)

'De Schrijfcarrousel is een goudmijn voor mijn lessen.' Ga naar
schrijfcarrousel.nl, geef je op voor een workshop of bestel de
kaartenset, en maak kans op een exemplaar van het boek
Tekststructuur.

Zeven fictieve talen uit films die je echt kunt leren
VIDEO. De afgelopen jaren was het een heuse trend in de filmindustrie: een film speelt zich af
in een fictieve wereld waar ook een fictieve taal wordt gesproken. Die taal is, vaak door een
wetenschapper, vakkundig in elkaar gezet en kan door fans ook geleerd worden. De Morgen
zette zeven van die talen op een rijtje, met iedere keer voorbeelden op video.
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Taalnieuws
Volgens een Amerikaanse geleerde kan de komma wel worden afgeschaft.
(Bron: The Australian)
Negen grote Franse radiostations willen onder de wettelijke bepaling uit dat ze een verplichte
hoeveelheid Franstalige muziek moeten draaien. Ze zijn een actie begonnen om de
muziekquota te versoepelen.
(Bron: Radiovisie)
Sommige diplomaten keren terug naar de typemachine om 'afluisteren' te bemoeilijken. Maar
is die strategie ook effectief?
(Bron: BBC)

Taaltip: 'Wat houdt/houd je bezig?'
PRAKTISCH. 'Wat houdt je bezig?' is juist. Wat is hier het onderwerp, en daarom komt er een
t achter de stam houd. Je is hier niet het onderwerp, maar het lijdend voorwerp; het is te
vervangen door jou. 'Wat houdt je bezig?' is vergelijkbaar met 'Wat maakt je blij?' en 'Wat
motiveert je?' In deze zinnen is ook te horen dat er een t achter de stam komt.
Meer voorbeelden met houdt en houd/hou vindt u op onze website.

Glippen er te vaak d/t-fouten doorheen in uw schrijfwerk? Kom dan
naar onze flitstraining werkwoordspelling in Amsterdam op 20 maart!

'Het Frans is geen taal, maar een houding'
COLUMN. Hoe communiceren Fransen? Daarover gaat een amusante column op de website
van HP/De Tijd: "In het zeldzame geval dat een Fransman enigszins accentloos een andere
taal beheerst (...), zal hij toch met zijn houding verraden dat Frans zijn moedertaal is. Of ze nu
'ik weet het niet', 'yo no sé' of 'I don't know' zeggen, het lichaam zal altijd 'je ne sais pas'
zeggen."
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Taalnieuws
Drop in en leer het taaltje van snowboarders.
(Bron: Knack)
Paus Franciscus tweet in het Latijn en dat valt in goede aarde. Toch zijn de tweets moeilijk te
vertalen, omdat ze zo informeel zijn.
(Bron: De Morgen)
Doen Vlamingen en Nederlanders geen moeite meer om elkaar te verstaan? Peter
Debrabandere legt uit waarom de Actiegroep Nederlands de petitie Nederlands Vanzelf
Sprekend is gestart.
(Bron: Doorbraak.be)

Heeft een woordenboek toekomst?
OED. Hoe overleven dikke woordenboeken deze digitale tijden? Christiane Amanpour,
journalist bij CNN, interviewt Michael Proffitt, de nieuwe hoofdredacteur van de Oxford
English Dictionary (OED).
Proffitt stelt vast dat het woordenboek nog altijd in elke publicatievorm bestaat: op papier, op
cd-rom en online. In de toekomst zal de OED zich wel moeten aanpassen aan de
verwachtingen van nieuwe generaties woordenboekgebruikers. Hij legt ook uit hoe intelligente
zoekmachines het gemakkelijker maken woorden en hun oorsprong te vinden.
De volgende editie van de OED? Die is helemaal klaar in … 2037.
(advertentie)

'Studenten die op het puntje van hun stoel zitten, dat is het effect van
de Schrijfcarrousel.' Ga naar schrijfcarrousel.nl, geef je op voor een
workshop en maak kans op een exemplaar van het boek
Tekststructuur.

Winnaars Wageningen 750
UITSLAG. In Taalpost 1522 vroegen we u naar de naam van de one-womanshow van Anneke
Rot. Dat is 'Pruttelkoffie met krentenmik'. De drie exemplaren van het Anagrammenboekje
Wageningen 750 gaan naar Ralph Soeren, P.J.N. van Os en Truus Werring. Veel
anagramplezier!
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Taalnieuws
In de Amerikaanse staat Kentucky kunnen middelbare scholieren voortaan een computertaal
leren in plaats van een (verplichte) vreemde taal.
(Bron: Liberty Voice)
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom we ons verspreken? Peter Hagoort geeft op 16 februari in
Amsterdam een lezing over taal en de hersenen, waarin die kwestie aan bod komt.
(Bron: Het talige brein)
De columnist Frank Heinen stelt vast dat 'buiten de score om voetballen' deel uitmaakt van
een nieuwe taal: het Jandejongejans.
(Bron: HP/De Tijd)

Eenvoudig Nederlands lezen
DATABANK. De Vlaamse organisaties Stichting Lezen en Wablieft verzamelen op
www.nederlandslezen.be informatie over boeken in eenvoudig Nederlands. Elke boekentip
bevat de bibliografische gegevens, een korte samenvatting en een fragment uit het boek. De
website is bedoeld voor docenten en cursisten uit het volwassenenonderwijs en de
basiseducatie, en voor iedereen die boeken in eenvoudig Nederlands wil lezen.

Gisteren in Woordpost de herkomst en betekenis van het woord
collusie. Benieuwd naar het woord van morgen? Meld u gratis aan!

Wauters en Waes kruisen de pennen
DICTEE. Het televisieprogramma Wauters vs. Waes wordt zowel uitgezonden op VTM, de
grootste commerciële Vlaamse zender, als bij de Vlaamse openbare omroep VRT.
Presentator-zanger Koen Wauters (voor VTM) en programmamaker Tom Waes (voor de VRT)
nemen het tegen elkaar op in allerlei proeven.
In aflevering vier kregen ze een nieuwe uitdaging: deelnemen aan het Groot Dictee der
Nederlandse Taal. Wie presteerde het best, Wauters of Waes? In ieder geval kwam de

winnaar uit Vlaanderen.
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Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).

Taalnieuws
De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wint de Lofprijs der Nederlandse
taal; de Sofprijs gaat naar staatssecretaris Sander Dekker.
(Bron: stichting Nederlands)
De LOT-populariseringsprijs voor taalkunde is dit jaar toegekend aan de website Taalcanon.
(Bron: Neder-L)
Bij Facebook kiezen ze hun termen met zorg. 'Like' was eerst 'become a fan' en is in elke taal
anders; in het Nederlands 'vind ik leuk' en in het Afrikaans bijvoorbeeld 'hou van'.
(Bron: Gazet van Antwerpen)

Beste taalkundige dissertatie
PRIJS. Titia Benders heeft de AVT/Anélaprijs voor het beste taalkundige proefschrift van 2013
gewonnen. Ze schreef haar proefschrift Nature's distributional learning experiment over de
manier waarop kinderen leren om klanken die veel op elkaar lijken - zoals de klinkers in man
en maan - van elkaar te onderscheiden.

In maart geeft de Taaladviesdienst taaltrainingen in Amsterdam, en in
april in Arnhem en Groningen. Meer informatie vindt u op de website
van Onze Taal.

Taaltip: domotica kan/kunnen
PRAKTISCH. Domotica is een aanduiding voor ict-toepassingen op het gebied van
communicatie, zorg, gemak en comfort in huis. Domotica bestaat uit het Latijnse domus ('huis')
en de slotlettergrepen van robotica, telematica of informatica - daar is men het niet over eens.
Volgens de naslagwerken is domotica een meervoud: het zijn toepassingen (op het gebied)
van domotica. Bijvoorbeeld: 'Domotica kunnen eraan bijdragen dat ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen.' Maar als het gebruikt wordt als overkoepelend begrip ('domoticatechnologie') is het enkelvoud prima te verdedigen. 'Domotica kan eraan bijdragen dat ouderen
langer zelfstandig kunnen blijven wonen' en 'Domotica is de verzamelnaam voor systemen van

woonhuisautomatisering' zijn ook correct.

België in top-20 alfabetisch OESO-rapport
KNIPOOG. De website De Raaskalderij meldt dat België net als vorig jaar de vijftiende plaats
bekleedt in het OESO-rapport van de top-20 van alfabetisch gerangschikte landen.
Daarmee doet België het opvallend beter dan Duitsland (42), Frankrijk (53), Nederland (118)
en de Verenigde Staten (teleurstellend op 184).
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