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Taalnieuws
De Europese Unie vertaalt te weinig beleidsstukken in het Duits. De vicepresident van de
Bondsdag komt naar Brussel om zijn beklag te doen.
(Bron: De Telegraaf)
Een Amerikaan is er na twaalf jaar in geslaagd het woord yooper in het woordenboek te
krijgen. Een yooper is een bewoner van het Upper Peninsula in de staat Michigan.
(Bron: MLive)
Voor Amerikaanse immigranten in de jaren dertig van de vorige eeuw gold: hoe hoger de
scrabblewaarde van de naam, des te lager het loon.
(Bron: The Economist)

Taaltip: zwarte dozenzoeker of zwartedozenzoeker?
PRAKTISCH. Het apparaat dat is ingezet om de zwarte dozen van de vermiste vlucht MH370
van Malaysia Airlines te vinden, is een zwartedozenzoeker. Een spatie na zwarte is niet juist,
want een zwarte dozenzoeker betekent 'een dozenzoeker die zwart is' en dat is niet bedoeld.
Er mag eventueel wel een streepje voor de leesbaarheid worden ingevoegd: zwartedozenzoeker en zwartedozen-zoeker zijn ook correct.
Zwartedozenzoeker is een samenstelling van de woordgroep zwarte dozen en het zelfstandig
naamwoord zoeker. Deze samenstelling wordt helemaal aaneengeschreven om duidelijk te
maken dat zwarte iets zegt over dozen (en niet over dozenzoeker). Vergelijkbare voorbeelden
zijn derdewereldland, middelbareschoolleerling en zwartebessensmaak. Nog meer
voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.
(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.

Digitale onderzoeksmethoden in opkomst

ORATIE. Nicoline van der Sijs is hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de
digitale wereld aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Ze sprak afgelopen
donderdag in Nijmegen haar oratie uit: 'De voortzetting van de historische taalkunde met
andere middelen'.
Ze ging in op het vakgebied e-humanities en de nieuwe toekomst van oude teksten. Digitale
onderzoeksmethoden zijn binnen de geesteswetenschappen sterk in opkomst en de
verwachtingen zijn hooggespannen. Hoewel de computer goed met moderne teksten overweg
kan, is dat met oude teksten nog lang niet het geval.

Hoe reageert een dove vrouw die opeens kan horen?
FILMPJE. Dankzij een ingreep kan een doofgeboren vrouw van veertig jaar nu horen. Bekijk
haar reactie.
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Taalnieuws
De Universiteitsraad van de Universiteit Tilburg gaat vanaf volgend jaar mogelijk in het Engels
vergaderen. Dit omdat een fractie met internationale academici meedoet aan de verkiezingen.
(Bron: Univers)
Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben 'geen tijd' om de Lofprijs van de
Stichting Nederlands op te halen. De burgemeester liet dit volgens de stichting weten in "een
koddige brief vol spelfouten".
(Bron: Stichting Nederlands)
De taal laat de schrijver Erwin Mortier in zijn nieuwe roman in de steek, vindt recensent Arie
Storm. De Nederlandse criticus ontleedt de stijl van de Vlaamse schrijver onbarmhartig.
(Bron: Het Parool)

Kunnen Duitse studenten niet meer spellen?
SPELLING. Twee dagen geleden riep de Nederlandse columniste Sylvia Witteman haar
volgers op Twitter op om voorbeelden in te sturen van door docenten gemaakte spelfouten.
Ook in Duitsland wordt inmiddels geklaagd over de kwaliteit van het spellingonderwijs. In de
Frankfurter Allgemeine verscheen een klacht van een docente die vond dat 'studenten niet
meer kunnen spellen'. 'Nemen ze op scholen geen dictees meer af?'

Scherpe aanbieding voor wie nu lid wordt van Onze Taal: € 7,- korting
én gratis het boek 'Waar komt pindakaas vandaan?' Profiteer ervan!

Hoe correct is het Engels van liedteksten?
ONDERZOEK. Hoe goed is het taalgebruik in Engelstalige liedteksten? Een paar Nederlandse
studenten willen graag weten wat Nederlandstaligen van Engelse liedteksten vinden.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen een aantal teksten voorgelegd, sommige uitgeschreven
en andere als geluidsfragment, die ze moeten beoordelen. Deelname aan het onderzoekje
kost een paar minuten.
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Taalnieuws
De Nederlandse regering heeft geen bezwaar wanneer politieke partijen campagne voeren in
een andere taal dan het Nederlands. Dat heeft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher
deze week bekendgemaakt.
(Bron: The Post Online)
Menige twitteraar heeft zich deze week opgewonden over de kwaliteit van het Engels van
premier Rutte. Een leraar: "Ik heb vorige week mondelinge overhoringen gedaan en de
gemiddelde leerling doet het beter dan onze minister-president."
(Bron: Trouw)
"Dialect floreert niet alleen in een zeker isolement, maar kan daar ook toe leiden."
(Bron: Eindhovens Dagblad)
Rusland had de VS eerder al gewaarschuwd voor Tamerlan Tsarnajev, de man die vorig jaar
een bom liet ontploffen tijdens de marathon van Boston. Die waarschuwing was niet
doorgekomen vanwege een spelfout.
(Bron: NBC News)

Aprilnummer Onze Taal: alles waar te voor staat is
slecht, behalve tevreden
TIJDSCHRIFT. Het aprilnummer van Onze Taal staat weer vol lezenswaardige, interessante,
grappige en mooie artikelen. Een ervan staat ook gedeeltelijk online: een stuk van Jaap
Toorenaar over de wijsheden die ouders en grootouders debiteren ('Als je daarmee onder de
trein komt, ga je dood', 'Er zijn meer jongens dan kerken').
Maar voor abonnees is er natuurlijk veel meer, zoals een beschouwing over de vraag wanneer
een woord precies een belediging is, en een over de vraag of je andere beslissingen neemt als
de vraag je in een andere taal gesteld wordt. Het nummer verschijnt zaterdag. Wanneer u nu
een abonnement neemt, hebt u het volgende week al in huis!

Er zijn nog enkele plaatsen voor de spellingtraining van Onze Taal op

1 april in Arnhem – over 'er()van()uit()gaan', 'geoutsourcet',
'Schotsewhiskydrinker' en meer. Schrijf u snel in!

Die kerken
VOORNAAMWOORDEN. Deze week viel het Marc van Oostendorp ineens op: een jonge,
hippe dominee die het op de radio herhaaldelijk had over 'die wijken' en 'die kerken', terwijl er
in geen velden of wegen een wijk of een kerk te zien was. Waar komt dat die dan vandaan?
Dat vroeg hij zich af op het weblog Neder-L. Er ontspint zich op dat weblog inmiddels een
discussie over een mogelijk antwoord.

Moet het Engels van Rutte beter?
PEILING. Er werd de afgelopen dagen druk gediscussieerd over het Engels van ministerpresident Mark Rutte (zie ook het taalnieuws bovenaan). Wat vindt u? Moet hij op Engelse
les? Laat het weten via de poll op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
Gisteren vierde de uitdrukking oké haar 175e verjaardag.
(Bron: De Redactie.be)
Volgens sommige berekeningen zal het Frans rond 2050 de taal zijn met de meeste
moedertaalsprekers: tegen die tijd zouden 750 miljoen mensen de taal spreken.
(Bron: Challenges.fr)
Heel snel nadat de Turkse premier Erdogan Twitter had verboden, dook de website Mwitter
op. Wat betekent Twitter mwitter in het Turks?
(Bron: Language Log)

Taaltip: OK of oké?
PRAKTISCH. OK en oké zijn allebei goed. Het Groene Boekje vermeldt alleen oké, maar Van
Dale (2005) en het Witte Boekje (2011) hebben ook de afkorting OK opgenomen.
Het Engelse okay komt weleens voor in het Nederlands, maar de Nederlandse
woordenboeken en spellinglijsten vermelden het niet. Dat laatste geldt ook voor de
vernederlandste variant okee. De informele varianten okido en okidoki worden wél genoemd.

Word lid-abonnee van Onze Taal en profiteer onder meer van
aanbiedingen voor mooie taalboeken, zoals Aap-bis-zjwaam over
leesplankjeswoorden.

Honderd jaar herrie
UITDRUKKINGEN. Sommige boektitels beginnen een nieuw eigen leven in de taal. Dan staat
er 'Honderd jaar herrie' boven een krantenartikel over Strawinsky (een verwijzing naar
Honderd jaar eenzaamheid van de Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez), of 'Het
gas wordt duur betaald' boven een stuk in Vrij Nederland over schaliegas (naar een uitspraak
in Op hoop van zegen van Herman Heijermans).

De leraar Nederlands Teunis Bunt verzamelt zulke verwijzingen in een speciale rubriek op zijn
weblog.
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Taalnieuws
Vanaf 1 april heeft Hongarije een instituut dat zal waken over het correcte gebruik van de
Hongaarse taal.
(Bron: The Wall Street Journal)
Nieuw onderzoek toont dat tweetaligheid niet altijd een bescherming biedt tegen dementie.
(Bron: Kennislink)
Woorden raden in een televisiespelletje hoeft niet moeilijk te zijn. Met wat geluk verdien je er
heel wat dollars mee.
(Bron: De Redactie)

Write Now!
WEDSTRIJD. Nog tot 1 april kunnen jongeren tussen de 15 en 24 jaar meedoen aan de
landelijke schrijfwedstrijd Write Now! Zowel proza als poëzie en zowel rapteksten als
toneelscripts zijn welkom. Na de voorrondes in Nederland, Vlaanderen en Suriname vindt op
22 juni in Rotterdam de finale plaats. Er zijn eeuwige roem en andere mooie prijzen te winnen.

Uw spellingkennis opfrissen en verdiepen? Dat kan bij de trainingen
van Onze Taal. Er zijn nog plaatsen voor de trainingen van 1 april in
Arnhem en 22 april in Groningen!

Dick Annegarn
FRANS MET EEN ACCENT. Het radiostation France Inter vierde gisteren de internationale
dag van de francofonie met een bijdrage over een Nederlander die in het Frans zingt. Dick
Annegarn werd in 1952 geboren in Den Haag, bracht zijn jeugdjaren in Brussel door en
verhuisde zo'n veertig jaar geleden naar Parijs. In april brengt Dick Annegarn een nieuw album
uit.
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Taalnieuws
De Europese Unie slaagt er niet in haar ambitie waar te maken om iedereen drie talen te
laten leren.
(Bron: Express.be)
Door de vergrijzing van de samenleving groeit de ongeletterdheid in Nederland.
(Bron: Spitsnieuws.nl)
Morgen is het de Dag van de Francofonie en daarom loopt deze week in de Belgische
stad Charleroi het woordenproject Charleroi, ville des mots.
(Bron: Eden-Charleroi)

Spelfouten zetten zaken op het spel
ONDERZOEK. 74% van de 'hoogopgeleide Nederlanders' twijfelt over het aangaan van
een zakelijke relatie met iemand die schrijffouten maakt in het Nederlands. Dat is een van
de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van het taalinstituut Taal in het Bedrijf bij
525 mensen werd uitgevoerd.
Meer dan de helft van de onderzochte groep beweert zelf foutloos te schrijven.
Tegelijkertijd beweert maar 13% geen fouten tegen te komen in teksten van collega's en
zakenpartners.

Foutloos kunnen spellen blijkt nog steeds een rol te spelen bij
zakelijk succes. Spijker uw kennis bij tijdens de spellingtraining
van Onze Taal!

Het dialect van de Abruzzen
EIGEN TAAL. Roberta D'Alessandro is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Een van
haar onderzoeksonderwerpen is de grammatica van zuidelijke Italiaanse dialecten, met
name van het Abruzzisch. Over dat dialect is nog nauwelijks iets bekend. Maar is het wel
een dialect? Of kun je het beter een taal noemen? In een video zet D'Alessandro, die zelf
uit de Abruzzen afkomstig is, in glashelder Italiaans haar standpunt uiteen.

Gedichtenspel
POËZIE. De taalwetenschapper Jan Landsbergen merkte dat hij gedichten soms te snel
las, en hij bedacht een spel om zichzelf, en anderen, te dwingen, preciezer te lezen: het
gedichtenspel.
Iedere dag krijgt u een ander gedicht voorgeschoteld, regel voor regel. Bovendien moet u
iedere paar regels de woorden van een regel zelf in de juiste volgorde zetten. Als bonus is
er ook nog een Slauerhoffspel, waarin u de juiste regels van deze grote Nederlandse
dichter moet kiezen.
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Taalnieuws
Het radiostation 100% NL laat Nederlandse artiesten vertalingen opnemen van internationale
hits.
(Bron: Nu.nl)
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA houdt een wedstrijd om een goede naam voor een
nieuwe missie te vinden.
(Bron: DeRedactie.be)
De Universiteit Antwerpen ontwikkelt een programma om de taal van cyberpedofielen te
ontmaskeren.
(Bron: Metro)

Taaltip: frikandel of frikadel?
PRAKTISCH. De langwerpige vleessnack die je vooral in Nederland in de snackbar kunt
krijgen, heet frikandel: 'Ik wil graag patat met een frikandel.' Deze snack is ook in België
bekend, maar wordt daar vaak 'curryworst' genoemd. De frikadel, zonder n, is een soort
gehaktbal; frikadellen zijn vooral in België verkrijgbaar.
Meer informatie vindt u op de website van Onze Taal.

Uw spellingkennis opfrissen en verdiepen? Dat kan bij de trainingen
van Onze Taal. Er zijn nog plaatsen voor de training van 1 april in
Arnhem!

Taalnatuuranalyses door René Appel
TNA. "Waaraan merk je dat je vriendin jonger is?", vroeg Matthijs van Nieuwkerk vorige week
in De wereld draait door aan Herman Brusselmans, die 31 jaar verschilt met zijn nieuwe
levensgezellin. De Vlaamse schrijver antwoordde droog: "Aan haar leeftijd."
Brusselmans komt in interviews vaak grappig uit de hoek. Maar had u al gemerkt dat zijn

taalgebruik op de Nederlandse televisie anders is dan op de Vlaamse televisie? Hij beheerst
de twee registers perfect, laat schrijver en taalkundige René Appel aan de hand van enkele
fragmenten horen in het radioprogramma De Taalstaat.
Appel gaat in zijn rubriek TNA ('taalnatuuranalyse') in De Taalstaat elke zaterdag op zoek naar
de specifieke taalkenmerken van bekende sprekers van het Nederlands. In de recentste
aflevering had hij het over de taal van Freek de Jonge.
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Taalnieuws
De verkiezingsavonden in 'begrijpelijke taal' in Almere en Zwolle waren volgens de
organisatie een groot succes.
(Bron: Almere Vandaag, RTV Oost)
Taalgebruik beïnvloedt succes van organisatieverandering, meldt Managers online.
(Bron: Managers online)
Olifanten kunnen mensen aan hun spraak en hun taal herkennen. Dat concluderen
onderzoekers van de universiteit van Sussex.
(Bron: Sussex)

Beleggen en geld
ECONOMIE (1). Waar komen woorden als geld en beleggen vandaan? De 'taalvirtuoos' Wim
Daniëls legt het uit in het webprogramma Beleggen international. In deze aflevering komt
bovendien nog een ander taalonderwerp aan de orde: wat zou een betere naam kunnen zijn
voor de 'lustpil'?

Onze Taal heeft een blog en een nieuwsbrief voor docenten en
scholieren: Woordspot legt de betekenis van lastige (nieuws)woorden
uit, en TLPST biedt taalnieuws met opdrachten voor in de klas.

Meerwaarde van vreemde talen
ECONOMIE (2). Het is een hele investering om mijn dochter een vreemde taal te laten leren.
Wat levert het eigenlijk op? Die vraag wordt beantwoord in de taalrubriek van The Economist
van deze week.

Uitspraakfouten vormen het Engels
TAALVERANDERING. Wat gisteren nog als uitspraakfout gold, is vandaag algemeen
geaccepteerd geworden. In een kort artikel in de Britse krant The Guardian wordt uitgelegd

welke 'fouten' van weleer de basis vormen van het moderne Engels. Zo is uit de verkeerd
begrepen woordgroepen a nadder (een adder) en mine napron (mijn schort) de indruk
ontstaan dat de woorden adder en apron zouden zijn. Uiteindelijk zijn dat de gewone woorden
geworden.
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Taalnieuws
Vertegenwoordigers van het Nederlandse middelbare beroepsonderwijs zijn bezorgd over de
taalvaardigheid van de leerlingen.
(Bron: NOS)
Is het Duits ineens übercool in Amerika? De beheerder van het populaire Twitter-account
Nein Quarterly geeft antwoord. In vlekkeloos Duits.
(Bron: Frankfurter Allgemeine)
De stad Wageningen heeft een machine in gebruik genomen die voorbijgangers
complimenteert. Het toestel bevat 751 complimenten (600 in het Nederlands, 50 in het
Engels en de overige in elf andere talen).
(Bron: de Weekkrant)

Een game die alle taalproblemen oplost
VIDEO. Ajit Narayanan heeft veel gewerkt met autistische kinderen. Hij bedacht een methode
om hen te helpen om met taal om te gaan. Gaandeweg breidde hij zijn methode uit, en nu
heeft hij een app gemaakt, FreeSpeech, met een 'taal' die mensen met taalproblemen verder
zou kunnen helpen. In een TED-talk legt hij uit wat het idee erachter is, en wat voor
mogelijkheden hij ziet voor de toekomst.

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

Is de man die groot is gelukkig?
FILM. Van 19 tot en met 23 maart vindt in Utrecht het Holland Animation Film Festival plaats,
een internationaal filmfestival met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kunstzinnige
animatiefilm. Dit jaar staat er een film op het programma over en met de wereldberoemde
Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. De film is gemaakt door Michel Gondry, bekend

van onder andere Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).
Zie voor meer informatie en kaartverkoop de website en de Facebookpagina van het festival.
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Taalnieuws
De slogan 'In Rotterdam spreken we Nederlands' van de Rotterdamse VVD wekt beroering.
Toch heeft fractievoorzitter Jeannette Baljeu geen spijt: "Wij hebben opzettelijk gekozen voor
een prikkelende stelling."
(Bron: Onze Taal)
De president van het West-Afrikaanse land Gambia is van plan het Engels als officiële taal te
vervangen door een plaatselijke taal.
(Bron: ABCNews)
De populaire chat-app Telegram is sinds dit weekeinde ook in het Nederlands beschikbaar.
Veel Nederlandstalige gebruikers zijn de afgelopen weken overgestapt van concurrent
WhatsApp op Telegram.
(Bron: Android Planet)

Taaltip: D66-er, D66'er, D66 er of D66er?
PRAKTISCH. D66'er is juist, net als bijvoorbeeld PVV'er, SP'er, N-VA'er en s.pa'er. Het
achtervoegsel er wordt met een apostrof (niet met een streepje) aan de afkorting verbonden;
er mag niet zomaar aan D66 vastgeplakt worden. D66 er (met een spatie) is ook niet juist –
D66 en er vormen één geheel, en dat moet uitgedrukt worden in de spelling. Woorden als
D66'er worden afleidingen genoemd.
In bijvoorbeeld D66-raadslid en s.pa-congres is het streepje wél juist. Dergelijke woorden
worden samenstellingen genoemd, en daarin komt er een streepje na een afkorting of getal.
Meer informatie over het verschil tussen samenstellingen en afleidingen vindt u op de website
van Onze Taal.

Wint de app van Onze Taal een Language Industry Award (LIA)? Met
uw hulp kan het lukken! Stem nog snel op de LIA's.

Romans over taal
OPROEP. Voor een artikel in een van de komende nummers van Onze Taal is de redactie op
zoek naar romans waarin een belangrijke rol is weggelegd voor taal, taalkunde of
taalkundigen, zoals Utopia van Doeschka Meijsing, waarin de samenwerking tussen twee
woordenboekmakers centraal staat. Of het fantasyboek De taal der spreuken van Blake
Charlton, over een magiër die door zijn dyslexie zijn toverspreuken verprutst.
Voorbeelden (liefst met een korte toelichting) zijn zeer welkom. U kunt ze sturen naar Onze
Taal-redacteur Saskia Aukema.

Aan-/afmelden

Archief

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

# 1540 - 7 maart 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
Een op de vier kinderen in Nederland gaat met een taalachterstand naar de basisschool.
(Bron: Leidsch Dagblad)
De achternamen Janssens en Peeters komen in Vlaanderen het meest voor; in Brussel zijn
de 'winnaars' Diallo en Bah.
(Bron: Het Laatste Nieuws)
Welke 'vreemde talen' spreekt men in de Verenigde Staten en is er verschil vergeleken met
1980?
(Bron: The Washington Post)

Negerhollands
CONGRES. Ooit van het Negerhollands gehoord? Dat is een uitgestorven creooltaal die op de
Caribische eilanden St. Thomas en St. John tot in de twintigste eeuw gesproken werd door het
nageslacht van voormalige slaven die op Nederlandse plantages werkzaam waren. Wilt u er
meer over weten? Dan kunt u op vrijdag 14 maart naar Nijmegen gaan voor het congres over
het Negerhollands.

Word lid-abonnee van Onze Taal en profiteer van aanbiedingen voor
mooie taalboeken, zoals Aap-bis-zjwaam over leesplankjeswoorden.

Alfabetiseer uw kantoorlandschap
LETTERBUREAUS. Valt uw kantoorlandschap af en toe ten prooi aan spraakverwarring?
Overweeg dan eens het te alfabetiseren. Dat kan dankzij de bureau-ontwerpen van Benoit
Challand in lettervormen: u kunt met zijn bureaus woorden en zelfs zinnen samenstellen.

Uitslag wedstrijd Taalcanon
BROODJE AAP. In Taalpost 1534 vroegen we hoeveel tientallen woorden voor sneeuw
eskimo's nu eigenlijk in hun taal hebben. Het antwoord stond in het artikel 'Kleurt taal je

wereldbeeld?' van Mark Dingemanse op de website van De taalcanon: "Iedereen kent wel het
verhaal dat eskimo's tientallen woorden voor sneeuw hebben. Dat is een broodjeaapverhaal
waarbij het aantal sneeuwwoorden door elke nieuwe verteller steeds verder wordt
overdreven." Het werkelijke aantal verschillende 'woordstammen' is vier, waarmee wel talloze
combinaties gemaakt kunnen worden.
De exemplaren van het boek De taalcanon gaan naar Jan-Arjen Mondria en Debby Heymans.
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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
Managers, politici en professoren maken steeds vaker gebruik van emoticons, al zijn er
grenzen.
(Bron: De Morgen)
Chinese studenten die aan de Universiteit voor Vreemde Talen in Peking Nederlands leren,
doen dat meestal niet omdat het hun eigen keuze is. Toch willen ze graag eens naar
Nederland of België.
(Bron: Vice)
De Stichting Erfgoed Zeeland wil met een internetenquête de variatie aan Zeeuwse dialecten
in kaart brengen.
(Bron: PZC)

Snelleesmiddel
ROBOT. Met de nieuwe app Spritz zou het mogelijk zijn teksten uiterst snel te lezen. Spritz
maakt gebruik van een techniek waardoor de lezer zijn ogen minder van links naar rechts hoeft
te bewegen: de woorden flitsen achter elkaar op dezelfde plaats op het scherm voorbij.
Journalist Rutger Otto van Bright.nl heeft Spritz getest: "Het klopt: je gaat er sneller van lezen.
Het voelt echter alsof je leest als een robot."

De opfris- en spellingtrainingen van Onze Taal in Amsterdam zijn vol.
Nog wel plaats in Arnhem (1 april) en Groningen (22 april)!

De Schoolschrijvers zijn er weer
AMSTERDAM. Vanochtend is de vierde editie van De Schoolschrijver van start gegaan.
Vijftien basisscholen in Amsterdam krijgen een half schooljaar lang hun eigen
kinderboekenschrijver te gast, onder wie Monique en Hans Hagen, Selma Noort, Ruben Prins,
Lydia Rood, Karel Eykman en Anna Woltz.

Dit jaar is Abdelkader Benali ambassadeur van De Schoolschrijver. De bedoeling is kinderen
aan te zetten tot lezen om hun woordenschat te vergroten. Dit creatieve programma rond
boeken, lezen en schrijven loopt tot de zomervakantie.

Komen alle talen van één oertaal?
COLLEGE. Abram de Swaan gaat deze week voor de Universiteit van Nederland op zoek
naar de eerste taal die ooit gesproken werd. Hij doet dat in vijf colleges waarin hij nagaat of er
van die oertaal nog iets is overgebleven in de talen die we tegenwoordig spreken.
De eerste twee videocolleges staan online. De andere worden vandaag, donderdag en vrijdag
aangevuld.
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Taalnieuws
Als eerbetoon aan de overleden Hugo Brandt Corstius gaan mensen op zoek naar hun HBCnaam, die gebaseerd is op hun burgerservicenummer.
(Bron: Neder-L)
Op zaterdag 8 maart begint de Boekenweek, niet alleen in Nederland maar ook in
Vlaanderen. De Taalunie heeft voor deze uitbreiding gezorgd.
(Bron: Taalunieversum)
Lijsttrekker Roos van Gelderen van de SP in Leiden heeft de Bokaal voor Klare Taal
gewonnen van de stichting MEE, een organisatie voor mensen met een beperking.
(Bron: Omroep West)

Taaltip: evenmin als of evenals?
PRAKTISCH. In een zin als 'Evenals vorig jaar is er dit jaar geen grote favoriet' is evenals
juist. Evenals betekent 'net als': er is dit jaar geen uitgesproken favoriet, net als vorig jaar.
Evenmin bevat een ontkenning: het betekent 'ook niet'. In 'Evenmin als vorig jaar is er dit jaar
geen grote favoriet' zouden de twee ontkenningen (evenmin en geen) de zin onduidelijk
maken: er is dit jaar geen grote favoriet, en dat was ook vorig jaar niet het geval – dus ... toen
was er mogelijk toch wél een grote favoriet? Als de zin met evenmin als begint, moet geen
verderop worden weggelaten: 'Evenmin als vorig jaar was er dit jaar een grote favoriet.'

Wilt u in één dag (weer) volledig op de hoogte zijn van de
spellingregels? Kom dan naar de spellingtraining van Onze Taal (1
april in Arnhem en 22 april in Groningen).

Taalonderzoek naar de kennis van het Nederlands
VRAGENLIJST. Stoort u zich aan taalfouten? Welke taalregels kent u? Ferdy Hubers, student
taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet onderzoek naar de kennis van de
regels van het Nederlands. Hij nodigt u uit vijftien minuten vrij te maken om de vragenlijst in te

vullen. Let wel, het onderzoek is alleen gericht op Nederlanders die in Nederland wonen.

Wervende woorden
BELANG. Met welke wervende woorden willen politieke partijen kiezers aantrekken? Een
analyse van de lokale kieslijsten voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen zet het
woord belang op nummer één.
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