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Taalnieuws
Studenten maken enorm veel schrijffouten, maar dankzij een nieuw online
taalvaardigheidsprogramma boeken ze vrij snel vooruitgang.
(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)
Het witkwastmerk Tipp-Ex werkt samen met zanger Pharrell Williams in een interactieve
reclamecampagne. Het doel is de gewiste woorden te vinden. De opbrengst gaat naar een
vereniging die analfabetisme bestrijdt.
(Bron: Metro)
Als mensen in een vreemde taal worden geconfronteerd met ethische dilemma's, kiezen ze
voor een meer pragmatische oplossing dan wanneer ze in hun moedertaal worden
toegesproken.
(Bron: Nu.nl)

Meinummer Onze Taal
TIJDSCHRIFT. Het eindexamen Nederlands leidde vorig jaar tot protest bij neerlandici in
Nederland. In het meinummer van Onze Taal bekijkt Jan Erik Grezel hoe de zaken ervoor
staan, want op 12 mei begint voor meer dan tweehonderdduizend middelbare scholieren het
centraal eindexamen.
Daarnaast wordt in drie artikelen uitgebreid stilgestaan bij de dood van opperlandicus Hugo
Brandt Corstius. Met de verkiezingen voor de deur zet Erik van der Spek de Europese
metaforen op een rij, Frank Jansen ontwart omdat en doordat, en Marc van Oostendorp
onderzoekt 75 jaar na de commissie-Bolkestein waarom er nooit een officiële uitspraakregeling
voor het Nederlands is gekomen.
U kunt de inhoudsopgave en enkele voorproefjes van het nieuwe nummer online lezen.

Laatste dag: 10 keer Onze Taal plus het boek 'Waar komt pindakaas
vandaan?' voor maar € 27,50.

Ruggespraak

Volgens de Franse krant Le Parisien was de dader een Noord-Afrikaanse man met een baard
van rond de 30 jaar.
(NOS Teletekst)
Naast het Bitse duo is ook hun dochter Sophie te zien.
(NOS Teletekst over 'An Evening with Grant & Forsyth')
"Stellen dat de cijfers dramatisch zijn gedaald is populisme van de brakke grond", aldus
Teeven.
(Nu.nl)
Presentatie boek Babberich 650 jaar uitgesteld
(Liemers Lantaren)
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Taalnieuws
Wetenschappers aan de Purdue University in Indiana hebben het onderzocht: een baby
kietelen kan helpen om hem eerder te leren spreken.
(Bron: Metro)
Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, verduidelijkt het beleid van de Vlaamse
openbare omroep over de uitspraak van familienamen die hun oorsprong in een andere taal
hebben: "we proberen iemands naam uit te spreken zoals hij of zij dat zelf doet".
(Bron: VRT Taalnet)
Heeft een nieuwe koning invloed op de naamgeving van pasgeborenen? Vorig jaar kregen in
Nederland 267 baby's de naam Willem en werd er 205 keer voor Alexander gekozen.
(Bron: Meertens Instituut)

Taaltip: onmiddelijk/onmiddellijk
PRAKTISCH. Een bekend weetje om in je hoofd te stampen: het woord onmiddellijk wordt niet
alleen met twee d's, maar ook met twee l'en geschreven. Waarom eigenlijk?
Onmiddellijk bestaat uit on- en middellijk, en middellijk is opgebouwd uit middel en het
achtervoegsel -lijk. Dat er wordt getwijfeld over het al dan niet schrijven van de dubbele l, komt
waarschijnlijk door woorden als ogenblikkelijk en afschuwelijk, waarin voor de uitspraak een e
tussen het grondwoord en -lijk is toegevoegd. Lees verder het nieuwe advies hierover op de
website van Onze Taal.

Elke dag weetjes en tips over taal lezen? Volg Onze Taal op Facebook
en Twitter.

Nederlandse Taalunie begint Taalunie:Bericht
NIEUWE NIEUWSBRIEF. Wat gebeurt er vandaag in en met het Nederlands? Wat zijn de
nieuwste taaltrends en -ontwikkelingen? En hoe maakt de Taalunie haar taalbeleid concreet?

U leest het voortaan in Taalunie:Bericht, een nieuwe uitgave van de Nederlandse Taalunie.
In het eerste nummer komt een brede waaier aan taalonderwerpen aan bod: taalvaardigheid
bij studenten, jonge Chinezen die in Beijing Nederlands leren, de media die steeds meer op de
taal van hun publiek inspelen, Kees van Kooten over taalslordigheden en Tom Naegels over
de inspanningen die een auteur moet doen om boeken te verkopen.
Taalunie:Bericht is beschikbaar als elektronische nieuwsbrief en als onlinetijdschrift.
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Taalnieuws
Duitse hoogleraar bedenkt nieuw geslachtsneutraal woord voor 'student': Studierx.
(Bron: Der Spiegel)
De dialecten van de Engelse gebarentaal zijn aan het verdwijnen. Hoe erg is dat?
(Bron: BBC)
Er is mogelijk nieuw bewijs gevonden voor de gedachte dat taal de persoonlijkheid
beïnvloedt. Dat blijkt uit onderzoek onder veeltaligen.
(Bron: 7 sur 7)

Selfictionary
WOORDENBOEKJE. Een van de grote rages van onze tijd is de selfie, de foto die mensen
van zichzelf maken met hun mobiele telefoon. Er bestaan ook allerlei varianten op, en het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie heeft nu een woordenlijstje online gezet waarin die zijn
opgenomen. Weet u wat een doehetselfie, shelfie en solfie zijn?
(advertentie)

Gezocht: tekstschrijver en eventueel vertaler (zzp'er/freelancer) met
liefde voor taal. Kennis van Engelse taal en IT is pré. E-mail naar:
koen.deswaaf@eu.equinix.com.

Schiphol-Engels
COLUMN. Hoe klinken de berichten van omroepers op Schiphol? Weblogger Marc van
Oostendorp ontdekte een eigenaardigheid in de uitspraak van woorden als gentleman.
Waarom spreken allerlei omroepers de eerste klinker van dat woord uit als een a?
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Taalnieuws
Als het kabinet echt iets wil doen aan taalachterstand onder bijstandsgerechtigden, moet
het niet de bijstand afpakken maar taalcursussen aanbieden. Dat schrijft promovendus Tamar
de Waal in de Volkskrant.
(Bron: de Volkskrant)
Stichting TwenTaal wil dat alle Twentse gemeenten minimaal één keer per jaar een
raadsvergadering houden in het Twents. Om dat te bereiken heeft de stichting een petitie
gestuurd naar de Twentse gemeenten.
(Bron: RTV Oost)
Oud-Taalpostbode Ludo Permentier verschijnt op de Nederlandse tv om het succes van
Belgisch bier uit te leggen.
(Bron: Nieuwsblad.be)

Vlaamse parlementariërs spreken meer BelgischNederlands dan ze denken
ONDERZOEK. Wat hoort er wel of niet tot het Standaardnederlands? Vlaamse
volksvertegenwoordigers blijken in een nieuw onderzoek veel meer typisch Belgische woorden
en uitdrukkingen te gebruiken dan werd gedacht. Het tijdschrift Over taal besteedt er aandacht
aan. Twee artikelen staan ook online: 'Woordenschat' en 'Grammatica en opinies'.

Gisteren in Woordpost uitleg bij het woord 'wolfijzer' (in de
uitdrukking 'wolfijzers en schietgeweren'). Benieuwd naar het woord
van morgen? Meld u gratis aan!

Autospelletjes
OPROEP. Voor het zomernummer is de redactie van het tijdschrift Onze Taal op zoek naar
taalspelletjes die je kunt spelen tijdens die lange, lange autoritten naar verre
vakantiebestemmingen. De leukste spelletjes worden gepubliceerd in Onze Taal. Inzendingen

graag naar Saskia Aukema: saskia@onzetaal.nl. Alvast bedankt!

Nederlandse gespreksstof
ONDERZOEK. Tijdens het voeren van een gesprek maken we de hele tijd bliksemsnel allerlei
onbewuste keuzes: wat zal ik nu zeggen? Welke woorden gebruik ik en in welke volgorde? De
Groningse onderzoeker Marlies Kluck heeft een onderzoek online gezet waarin ze deelnemers
dit soort keuzes voorlegt. Deelname kost 20 tot 30 minuten. Onder de respondenten worden
twee boekenbonnen verloot.
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Taalnieuws
Peuters uit Roeselare krijgen een Frans taalbad van een lerares uit Parijs, nog voor ze ooit
naar school zijn geweest.
(Bron: De Standaard)
De Amerikaanse universiteit Yale schrapt het Nederlands uit het keuzeaanbod voor studenten.
Is dat een ramp voor het Nederlands in de wereld? Liesbet Vannyvel van de Nederlandse
Taalunie nuanceert.
(Bron: VRT Taalnet)
Hou zondag uw tuin in de gaten, want misschien huppelt er een Frans paaskonijn rond.
(Bron: Andere taal)

Vroeg rechtshandige kinderen beter in taal?
ONDERZOEK. Amerikaanse onderzoekers hebben video-opnames van tweejarige kinderen
gemaakt om na te gaan welke hand ze bij voorkeur gebruiken. Daarna keken ze of er een
verschil was in taalvaardigheid tussen de links- en rechtshandigen. Resultaat: tweejarigen met
een duidelijke voorkeur voor rechtshandigheid hebben een taalvoorsprong ten opzichte van
kinderen die nog geen duidelijke voorkeur hebben.
In het onderzoek waren er geen kinderen die een voorkeur hadden voor hun linkerhand. Die
zijn er wel in vervolgonderzoek dat zich richt op kinderen van 3, 4 en 5 jaar. Dat onderzoek
moet uitwijzen of het voordeel ook geldt voor 'vroege linkshandigen'.

Binnenkort een cadeau nodig? Denk eens aan een abonnement op
Onze Taal (5 of 10 nummers) of een taalboek.

Uitslag wedstrijd Eik bes leuk
WINNAARS. In Taalpost 1552 vroegen we in welke organisatie Jan Kuitenbrouwer de functie
van geneesheer-directeur bekleedt. U kon het antwoord vinden op zijn website: de Taalkliniek.
De drie papieren exemplaren van Kuitenbrouwers nieuwste boek Eik bes leuk gaan naar

Elbert Kuijl, Inge van Es en Kim Van Herp. De digitale exemplaren zijn voor Marrit Meintema,
Berry Prinsen en Robert Uleman.

Laatste Taalpost van deze week
PASEN. Vrijdag en maandag is Onze Taal gesloten. Taalpost 1558 verschijnt op woensdag 23
april. De redactie wenst u een vrolijk Pasen!
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Taalnieuws
De Franse stand-up comedian Patrick Veisselier boekt bij de Chinese gemeenschap in
Frankrijk succes met zijn grappen in het Chinees, al verstaat hij de taal zelf niet.
(Bron: The Telegraph)
Waarom begint de naam van veel Keniaanse atleten met Kip?
(Bron: NOS)
Wat kun je tegenwoordig doen met spraakassistenten voor smartphones? Begrijpen en
spreken ze al Nederlands? Twee deskundigen vergelijken de verschillende merken in een
'Telewiki'.
(Bron: All about phones)

Taaltip: accoord/akkoord en
accorderen/akkorderen
PRAKTISCH. Akkoord wordt met twee k's gespeld en accorderen met twee c's. In het Groene
Boekje van 1954 werd al de voorkeur gegeven aan deze spellingwijzen, ook al ziet het er wat
inconsequent uit. De reden voor dit verschil was dat akkoord als meer vernederlandst werd
beschouwd dan accorderen. De samenstellers van het Groene Boekje van 1995 en 2005
hebben deze spelling gehandhaafd.
Meer informatie vindt u op de website van Onze Taal.

Nieuw in Onze Taal: de mogelijkheid om korte advertenties te plaatsen
in de rubriek 'Gevr. & aangeb.'

App: Writefull
STATISTISCHE HULP. Aan de universiteit van Nottingham (Engeland) is de Engelse taalhulpapp Writefull ontwikkeld. Writefull geeft op basis van taalstatistieken aan welke
woordcombinaties het meest voorkomen in twee grote corpora: Google Books en het internet.

Het idee hierachter is dat hoe vaker de geselecteerde woordcombinatie voorkomt in het
corpus, hoe meer geaccepteerd (en hoe 'correcter') die zou zijn. Bijvoorbeeld: bij vergelijking
van sitting on the beach en sitting in the beach komt uit de statistieken naar voren dat het
'beter' is om het eerste te gebruiken.
Gebruikers van Writefull kunnen kiezen uit verschillende functies, onder meer om te zien hoe
vaak de selectie voorkomt in het gekozen corpus, en hoe ze in andere bronnen gebruikt wordt.
Via andere functies kunnen gebruikers opvragen welk woord het meest gebruikt wordt op een
bepaalde positie en welke synoniemen voor een gekozen woord het meest voorkomen op een
bepaalde positie.
Writefull is gedeeltelijk gratis te gebruiken voor opzoekwerk in het Engels in Google Books. In
een korte video worden het idee erachter en de verschillende functies uitgelegd.
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Taalnieuws
'Mannelijk taalgebruik' in personeelsadvertenties schrikt vrouwen af. Zij zijn minder geneigd
op een vacature in te gaan als de advertentie woorden als assertief of vastbesloten bevat.
(Bron: Elsevier)
Van de Gentse schepen van Onderwijs mogen kinderen op school ook andere talen spreken
dan Nederlands. Deskundigen menen dat dit een goede zaak is.
(Bron: De Standaard)
In Florence vindt de 'Olympiade van de Italiaanse taal' plaats. 15.000 Italiaanse scholieren
strijden om de beste kennis van hun moedertaal.
(Bron: Corriere della Sera)

Culturele clichés
CLICHÉS. De Volkskrant kwam deze week met een cliché-special: wat is het nut van clichés?
En waarom vinden we ze vaak zo vervelend? De krant gaf onder andere lijstjes clichés uit de
mode ('dress to impress'), het uitgaansleven ('lekker gaan'), de muziek ('gruizig'), de kunst
('kruipt onder de huid') en de literatuur ('een noodzakelijk boek'). Al die clichés staan nu ook bij
elkaar op de website van de krant.

U leest Taalpost, u gebruikt www.onzetaal.nl ... Goede redenen om
Onze Taal te steunen door lid te worden. Nu met veel voordeel én een
gratis boek!

Taal en computer
INTERVIEW. Is de taalkundige van de toekomst een ICT'er? Over die vraag sprak het
radioprogramma De Kennis van Nu met Nicoline van der Sijs. Zij is sinds ruim een jaar
hoogleraar 'historische taalkunde in de digitale wereld' aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
In het uitgebreide interview vertelt Van der Sijs ook welke rol computers hebben gespeeld in
haar carrière.

Aan-/afmelden

Archief

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

# 1554 - 9 april 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
Morgen is het de derde Dag van de Duitse taal. Meer dan honderd organisaties in Nederland
vragen aandacht voor de buurtaal.
(Bron: Duitslandweb)
Het Russisch is in Oekraïne meer dan alleen een regionale taal. Dat zegt de Oekraïense
presidentkandidaat Michail Dobkin.
(Bron: ITAR TASS)
Tijdens het tv-programma Sterren springen sprak Regilio Tuur tot ongenoegen van sommigen
alleen Engels. "Volgens mij is hij gewoon in Hoogvliet geboren."
(Bron: ShowBizNews)

Mijn moeder zei altijd
FACEBOOK. In het aprilnummer van Onze Taal staat een artikel over wijsheden die ouders in
een gezin debiteren: 'Waar het komt, ligt ook geen matje.' De schrijver van dat artikel, Jaap
Toorenaar, is nu ook een Facebook-pagina begonnen waarop hij dit soort wijsheden
verzamelt.
Toorenaar is begonnen met enkele van de spreuken uit het artikel in Onze Taal, maar
inmiddels stromen de nieuwe inzendingen binnen. (U kunt zich overigens ook altijd nog
abonneren op Onze Taal. U krijgt het aprilnummer dan zo snel mogelijk toegestuurd, en u
krijgt er gratis een boek bij.)

Gisteren 'leporello'. Welk moeilijk woord zou Woordpost morgen
bespreken? Meld u gratis aan (en doe mee aan de jubileumprijsvraag).

In anderhalve minuut langs de Engelse dialecten
VIDEO. In minder dan anderhalve minuut geeft een Britse dialectcoach een overzicht van de
dialecten van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Terwijl hij over iedere hoek van de eilanden
iets vertelt, gebruikt hij telkens het bijbehorende accent. Wie lukt zoiets voor het Nederlandse

taalgebied?

Gidsen voor correct taalgebruik
OPROEP. Welke (oude en moderne) gidsen voor correct taalgebruik bestaan er voor het
Nederlands? De Leidse student Marten van der Meulen doet een oproep op zijn weblog De
taalpassie van Milfje.
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Taalnieuws
Veel inheemse talen in Amerika worden met uitsterven bedreigd. Maar er is hoop.
(Bron: Eindhovens Dagblad)
Kun je een vreemde taal leren door de Donald Duck in die taal te lezen? Deskundigen geven
antwoord.
(Bron: EditieNL)
De Engelse tabloid The Sun heeft excuses aangeboden aan de Duitse voetballer Bastian
Schweinsteiger. De krant had de middenvelder uitgemaakt voor 'You Schwein!'
(Bron: de Volkskrant)

Taaltip: openheid/opening van zaken geven
PRAKTISCH. Opening van zaken geven is juist. Opening betekent hier 'het mededelen', 'het
openbaar maken van wat nog niet algemeen bekend is'. Deze uitdrukking komt voor in zinnen
als 'De directie weigert vooralsnog opening van zaken te geven.' Daarmee wordt bedoeld dat
de directie voorlopig weigert te vertellen hoe de zaken er precies voor staan.
Openheid betekent 'het open zijn', 'het toegankelijk zijn'. Zo kun je iets in alle openheid
bespreken; dat betekent 'in het openbaar, niet achter gesloten deuren', 'openhartig'. Je kunt
ook openheid betrachten; daarmee wordt bedoeld dat je je best doet open en toegankelijk te
zijn. Openheid van zaken geven wordt als onjuist beschouwd, ook al komt het in de praktijk
geregeld voor.

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

Vijf jaar Woordpost
PRIJSVRAAG. Vandaag precies vijf jaar geleden verscheen het eerste nummer van
Woordpost. Dit jongere broertje van Taalpost verschijnt tweemaal in de week, op dinsdag en

donderdag, en licht dan een niet-alledaags woord toe dat recent in de media gebruikt is. De
betekenis, de uitspraak, de gebruikscontext en de herkomst van het woord komen in kort
bestek aan de orde.
Woordpost is, net als Taalpost, een e-mailnieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal die
gratis wordt verstuurd aan belangstellenden. Ter gelegenheid van het jubileum heeft de
redactie van Woordpost een prijsvraag uitgeschreven.
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Taalnieuws
Het Periklesinstituut heeft een bullshitbingokaart uitgebracht met holle woorden die
raadsleden in hun toespraken gebruiken.
(Bron: opmerkelijknieuws.nl)
Hadden we de recente ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne kunnen zien aankomen als we
beter op de hoogte waren geweest van de situatie in Rusland en de Russische taal? Dat
vraagt de Leidse slavist Sjeng Scheijen zich af.
(Bron: de Volkskrant)
Wat zei professor Guido Geerts tegen zijn studenten de ochtend nadat de Nederlandse
Taalunie zijn nieuwe spelling in de prullenmand had gegooid? Een getuige weet het nog
goed.
(Bron: Neder-L)

Wat was de vraag ook alweer?
HET GROTE INTERVIEWGALA. Hoe wordt u een betere interviewer? U leert het op de vierde
editie van het Grote InterviewGala, dat plaatsvindt in Amsterdam op 16 april.
De beste interviewers van Nederland doen op het Grote InterviewGala een boekje open over
hun vak, met lezingen, masterclasses en beeldfragmenten van interviews. Er komen ook
verschillende talige aspecten aan bod, onder meer over hoe bepaalde vragen van interviewers
de geïnterviewde in een rol dwingen waar die het hele interview niet meer uit komt.

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

Wedstrijd: Eik bes leuk
PRIJSVRAAG. Op 17 april verschijnt Eik bes leuk, het nieuwste boek van Jan Kuitenbrouwer,
de uitvinder van het humoristische taalboek. Het is een verzameling van columns die hij voor
NRC Handelsblad schreef. Taalpost mag zes exemplaren van het boek weggeven: 3 papieren

en 3 digitale versies. Wilt u kans maken om er eentje te winnen?
Beantwoord deze vraag: in welke organisatie bekleedt Kuitenbrouwer de functie van
geneesheer-directeur? Mail uw antwoord voor 17 april 2014 naar de redactie van Taalpost.
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Taalnieuws
Van de 7000 talen die vandaag bestaan, zullen er maar 2500 de volgende honderd jaar
overleven. De grote bedreiging is het internet: op dit moment functioneren slechts 250 talen
volwaardig online; nog eens 140 hebben enkele digitale stapjes gezet.
(Bron: Motherboard)
Een brief met het officiële logo van de gemeente Maastricht bevatte vijftien spel-, taal- en
stijlfouten.
(Bron: Nieuws.nl)
Mensen hebben misschien toch een aangeboren taalvermogen, blijkt uit nieuw onderzoek
met een kunstmatige 'nanotaal'.
(Bron: NewScientist)

Meer lezen, beter in taal
VIDEOCOLLEGE. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk met lezen beginnen en dat veel blijven
doen. Dat stelt leesdeskundige Kees Broekhof in een videocollege. Lezen doet een beroep op
verschillende taalvaardigheden en dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Broekhof
bewijst zijn stelling met resultaten van onderzoek en geeft heel wat voorbeelden. Hij wijst erop
dat kinderen gebaat zijn bij leerkrachten die zelf veel lezen en hen daardoor motiveren dat ook
te doen.
(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.

Veto over Geerts-spelling
JUBILEUM. Het Leuvense studentenblad Veto viert zijn veertigste verjaardag met een
nummer waarin de Geerts-spelling aan bod komt. Een commissie onder leiding van de

Leuvense professor Guido Geerts werkte vier jaar lang aan een spellinghervorming, maar de
Nederlandse Taalunie besliste in 1994 om die toch niet in te voeren. Bij Veto bleven ze
halsstarrig die spelling hanteren, bijvoorbeeld: redakteurs, viezerikken en staatsekretaris.
Uiteindelijk schakelde het blad in 2002 toch over op de officiële spelling.

Aan-/afmelden

Archief
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