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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 afkorting LOL, oftewel 'Laughing Out Loud', zou al vijfentwintig jaar oud zijn. 

(Bron: Metro) 

 

Een groep van 28 Groningers heeft minister Kamp gevraagd de Engelstalige 

wetenschappelijke rapporten over de gaswinning en de aardbevingen in hun provincie in het 

Nederlands te laten vertalen.  

(Bron: RTV Noord) 

 

Er is een groeiend aantal smartphone-apps die sms'en in taal overbodig maken omdat ze 

tekst vervangen door tekeningetjes. 

(Bron: The New York Times) 

Welke taal sprak Jezus?  

ONENIGHEID. Paus Franciscus en premier Netanyahu zijn het niet eens over de taal die 

Jezus gesproken zou hebben. Netanyahu zei dat het Hebreeuws was, maar de paus hield het 

op Aramees. Klopt, gaf Netanyahu toe, maar Jezus kende ook Hebreeuws. 

Bij de BBC zochten ze het uit: de moedertaal van Jezus was naar alle waarschijnlijkheid het 

Aramees, hij beheerste het Hebreeuws als studietaal en misschien sprak hij ook een mondje 

Grieks. Of Jezus kon schrijven, is niet duidelijk. 

Via de website of de gratis app van Onze Taal kunt u zoeken in de 
ruim 2000 adviezen van de Taaladviesdienst. 

De telefoon voelt mee  

SPRAAKBESTURING. In moderne telefoons zijn zogenaamde digitale assistenten 

ingebouwd: je stelt een vraag en met wat geluk krijg je een zinnig antwoord. In de toekomst 

kunnen zulke digitale assistenten de emoties van telefoongebruikers herkennen aan de hand 

van hun woordkeuze, de klank van de stem of hun gezichtsuitdrukking. Dat voorspellen 

medewerkers van een bedrijf dat zich bezighoudt met spraakbesturing voor apparaten. 
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Laatste Taalpost van deze week  

HEMELVAART. De volgende Taalpost, nummer 1573, verschijnt in verband met het 

hemelvaartsweekend op maandag 2 juni. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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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  

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, de dichter van het Duitse volkslied, kwam op 

voor het Nederlands. 

(Bron: Historiek) 

 

Nederlandse scholieren klagen op alle niveaus over het gebruik van moeilijke woorden in de 

eindexamens. 

(Bron: NOS) 

 

De Taalunie reageert voorzichtig op de petitie 'Nederlands Vanzelf Sprekend'. Er komen 

gesprekken met verschillende partijen over het Nederlands en de standaardtaal in diverse 

maatschappelijke domeinen. 

(Bron: Taalunieversum) 

Taaltip: 'een wijn met een fris bouquet/boeket'  

PRAKTISCH. In beschrijvingen van de smaak van wijn en likeur is bouquet het gewoonst: 'een 

wijn met een fris bouquet'. Met boeket wordt meestal een mooie bos bloemen (een 'ruiker') 

bedoeld. 

In het Groene Boekje (2005), de officiële woordenlijst, komt bouquet niet voor; de lijst geeft 

alleen boeket (zonder betekenisvermelding). Maar Van Dale vermeldt bouquet wel, in de 

betekenis 'geheel van geur- en smaakeigenschappen'. Meer informatie over bouquet en 

boeket vindt u op de website van Onze Taal. 

Voorjaarsaanbieding: een jaarabonnement op Onze Taal voor € 27,50 
mét gratis etymologieboek 'Waar komt pindakaas vandaan?'  

Morgen in Mechelen: Herman Pleij over taal  

UITEENZETTING. Het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren ontvangt morgenavond in het 

Mechelse kunstencentrum NONA oud-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman 

Pleij. Pleij vertolkt er in de reeks 'Standpunt' zijn visie op taal: "Het verbinden van taal met 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1571.html
http://www.taalpost.nl/archief/1571.pdf
http://historiek.net/dichter-duitse-volkslied-kwam-op-voor-het-nederlands/42946/
http://nos.nl/artikel/651886-moeilijke-woorden-nekken-leerlingen.html
https://onzetaal.nl/uploads/editor/ntu.pdf
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/boeket-bouquet
https://onzetaal.nl/abonnementen/aanbieding
http://deburen.eu/nl/programma/detail/standpunt-herman-pleij-over-taal
http://deburen.eu/nl/programma/detail/standpunt-herman-pleij-over-taal


identiteit cultiveert kwalijke superioriteitsgevoelens." Na zijn uiteenzetting wordt hij 

geïnterviewd door Karl van den Broeck, hoofdredacteur van Apache.be. 
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  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 
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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  

Wanneer spelfouten uit het originele stuk worden overgenomen, is dat een goede 

aanwijzing dat er plagiaat is gepleegd. Dat zegt de Amsterdamse hoogleraar Informatierecht 

Egbert Dommering. 

(Bron: AD) 

Het Franse woordenboek Petit Robert voegt ongeveer 150 nieuwe woorden toe, waaronder 

selfie en hashtag. Volgens de redactie gaat het hier niet om anglicismen of amerikanismen, 

maar om californismen, omdat de meeste woorden ontstaan zijn in Silicon Valley. 

(Bron: Le Soir) 

De taal die Vlaamse tieners hanteren als ze chatten of sms'en, bevat minder spel- of 

tikfouten dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.  

(Bron: De Redactie) 

Boekenjood 

BOEKPRESENTATIE. Aanstaande zondag, 25 mei 2014, wordt op de boekenmarkt op de 

Dam in Amsterdam een nieuw boek gepresenteerd van de taalhistoricus Ewoud Sanders: De 

handel en wandel van de boekenjood. In dit boek gaat Sanders in op de geschiedenis van het 

woord boekenjood, dat in de negentiende eeuw vrij vaak gebruikt werd, ook voor niet-Joodse 

(tweedehands)boekhandelaren, maar dat inmiddels in onbruik is geraakt. Ook bespreekt hij 

bekende boekenjoden uit de werkelijkheid en uit de verbeelding. De boekenmarkt vindt plaats 

tussen 10.00 en 17.00 uur.  

Taalpost wordt u gratis aangeboden door Onze Taal. Hoe u Onze Taal 
kunt steunen, leest u hier. 

Spelling en zo 

WEBLOG. 'Spelling en zo' is een nieuw weblog van de 20-jarige studente Nederlands Eva 

Sophie Fleurs. In korte stukjes bespreekt ze onderwerpen als 'wanneer gebruik je hen of hun' 
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en het gebruik van de puntkomma. Ook Nederlandstalige literatuur komt aan bod. 

Babytaal 

ONDERZOEK. Onderzoek naar taalverwerving begint al bij baby's in de baarmoeder. Zó vroeg 

begint het Babylab van de UvA niet, maar als je een baby hebt van 4 tot 8 maanden kun je je 

opgeven om mee te doen aan onderzoek naar hoe baby's klanken leren. Meer informatie kun 

je vinden op www.HoeLerenBabies.nl; opgeven kan via HoeLerenBabies@gmail.com.  

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 
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  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 Rijksuniversiteit Groningen wil opleidingen die met het Fries te maken hebben, 

grotendeels naar Friesland verplaatsen. Het ministerie steekt daar echter een stokje voor. 

(Bron: It Nijs) 

 

Luisteraars hebben wel degelijk baat bij sommige uh's die sprekers gebruiken. Dat ontdekte 

de Utrechtse promovendus Hans Rutger Bosker. 

(Bron: Universiteit Utrecht) 

 

Een Braziliaanse tiener typte 25 woorden in 18,19 seconden. Hij vestigde daarmee een nieuw 

wereldrecord sms'en. 

(Bron: NOS) 

Metaforen voor Europa  

ACHTERGROND. In Nederland worden vandaag de Europese verkiezingen gehouden, 

zondag gebeurt dat in België en de meeste andere EU-landen. 

Wat is eigenlijk het wezen van Europa? Daarvoor worden de meest uiteenlopende beelden 

gebruikt. Europa is een huis, een trein die dreigt te ontsporen, een mammoettanker, een 

moloch. Wat zegt al die beeldspraak? Daarover gaat een artikel van Erik van der Spek in het 

meinummer van Onze Taal. Bent u geen lid-abonnee van Onze Taal? U kunt het artikel ook 

voor 50 cent lezen via eLinea, of via een gratis proefabonnement op eLinea. 

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

Nieuw taaljournalistiek tijdschrift  

AMERIKA. Schwa Fire is de naam van een nieuw, hip Amerikaans internettijdschrift, dat 

helemaal gevuld is met taaljournalistiek. De bedoeling is volgens de oprichter niet in de eerste 

plaats om de taalwetenschap te populariseren of aan de man te brengen, maar om 

journalistieke achtergrondverhalen en reportages te brengen, die worden versterkt met een 
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deskundige kennis over taal. 

De Nederlandse weblogger Marc van Oostendorp begroet het nieuwe tijdschrift met vreugde. 

Technische problemen Taalpost  

Door een technisch probleem kon Taalpost 1569 pas vandaag in plaats van gisteren worden 

verzonden. Morgen ontvangt u – ijs en weder dienende – gewoon Taalpost 1570. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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  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  

Over sommige talenstudies mogen Vlaamse studenten voortaan vijf jaar doen in plaats van 

vier jaar. De regering heeft de maatregel genomen om studenten de kans te geven zich een 

jaar in de regio van hun interesse onder te dompelen.  

(Bron: ScienceGuide) 

 

Martijn Koek is gekozen tot beste leraar Nederlands van Nederland. De verkiezing vond 

plaats op initiatief van onder meer het radioprogramma De Taalstaat en het Genootschap 

Onze Taal. 

(Bron: Radio 1) 

 

In het Verenigd Koninkrijk is beroering ontstaan doordat migranten die slecht Engels spreken, 

mogelijk een goed resultaat voor de taaltest kopen. 

(Bron: BBC) 

Taaltip: (na) aan het hart gaan  

PRAKTISCH. In 'Het gaat me aan het hart dat er zo veel boekwinkels verdwijnen' is aan het 

hart gaan goed. De uitdrukking 'Dat gaat mij aan het hart' betekent 'dat vind ik jammer, dat 

betreur ik'.  

Na aan het hart gaan betekent iets anders: 'iets belangrijk vinden'. Bijvoorbeeld: 'Taal is een 

onderwerp dat mij na aan het hart gaat.' In plaats van gaan kan ook liggen worden gebruikt: 

'Dat onderwerp ligt mij na aan het hart.' Een nieuwere variant is nauw aan het hart liggen; de 

grote Van Dale (onlineversie) en de Prisma XL online vermelden deze variant met nauw al. 

(advertentie) 
Gevraagd: ROMANVERTALER (vrijwilliger/-ster) van Nederlands naar 
Engels of Frans. De roman gaat over een hindoe-meisje in koloniale 
tijden. Reacties naar: k.bodha@kpnplanet.nl of tel. 020-463 71 54.  

Talenknobbel  
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WEDSTRIJD. Heb je iets met meertaligheid? Spreek je meer dan één taal, of zou je graag een 

andere taal willen leren? Misschien ken je wel iemand die meer dan één taal spreekt – lijkt dat 

je handig of lastig? Woordenboekuitgever Van Dale heeft een schrijfwedstrijd uitgeschreven: 

schrijf je persoonlijke verhaal over meertaligheid in maximaal duizend woorden op en maak 

kans op de Van Dale Gouden Talenknobbel 2014. De tekst mag allerlei vormen hebben: het 

mag bijvoorbeeld een blog, liedje, gedicht, brief, rap, scenario of recept zijn. Ook mag je zelf 

kiezen welke taal je gebruikt.  

De beste drie inzendingen worden genomineerd door een jury. Deze drie inzenders mogen 

komen optreden op 27 september 2014 tijdens het DRONGO Festival in de centrale openbare 

bibliotheek van Amsterdam. Op die dag maakt de jury de winnaar bekend. 

Inzendingen moeten uiterlijk op 1 juli 2014 bij Van Dale binnen zijn, vergezeld van een 

toelichting in het Engels of Nederlands. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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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 schrijver Ronald Giphart leest op dinsdag 20 mei het Utrechts Studentendictee voor. 

Giphart: "Kennisoverdracht gaat al 2500 jaar via taal. Taal is de belangrijkste manier voor 

studenten om zich uit te drukken."  

(Bron: De Weekkrant) 

Dat mensen zo goed zijn in taal, komt ook doordat de taal zich heeft aangepast aan het 

menselijk brein. Dat beweerde de Tilburgse hoogleraar Max Louwerse in zijn oratie. 

(Bron: Universiteit van Tilburg) 

In Amerika wonen meer mensen die Duits spreken dan tot nu toe werd aangenomen. En dan 

wordt die taal nog steeds hipper ook. 

(Bron: Die Welt) 

Met extatische groet  

COLUMN. Wat schrijven mensen onder hun e-mails? Dat verschilt nogal, meldt dichter en 

columnist Erik Jan Harmens in de Volkskrant: "Van mij mag het overigens wel gewoon de 

standaardbegroeting zijn. 'Met vriendelijke groet' dus. Nooit iets mis mee geweest, en if it ain't 

broke, don't fix it. 'Hartelijke groet', trek ik ook nog wel, al is het al wel een beetje aanstellerig. 

Alsof 'vriendelijke' niet goed genoeg is. Bovendien wil ik dat 'hartelijke' in mijn volgende mail 

dan weer overtoepen: 'Met enthousiaste groet' krijg je dan. Of nee: 'Met hartstochtelijke groet'. 

Of: 'Met extatische groet'."  

Verjaardag, diploma, afscheid ... Bij bijzondere gelegenheden is een 
(half) jaar Onze Taal een mooi cadeau! 

Formulering in vraagzinnen 

ONDERZOEK. Wat is er aan de hand met vraagzinnen? Heidi Klockmann en Franca 

Wesseling (Universiteit Utrecht) doen onderzoek naar vraagzinnen in het Nederlands. Om 

vraagzinnen in het Middelnederlands te onderzoeken wordt (o.a.) het Corpus Gysseling 
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ingezet; voor de variatie in het huidige Nederlands hebben ze uw hulp nodig.  

Uitslag wedstrijd Het laatste woord 

WINNAARS. In Taalpost 1562 vroegen we hoe ze in Iran een pizza noemen. Sinds juli 2006 is 

het daar verboden om nog leenwoorden te gebruiken. Daardoor heet een pizza er nu een 

'elastisch brood'. De vijf gelukkige winnaars van Het laatste woord van de Amerikaanse 

schrijfster Alena Graedon zijn Pauline van Tienhoven, Ine van den Boer, Tim Sautois, Sander 

de Boer en Aad Onderwater.  
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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 gammele slogan op de FIFA-voetbalbus van de Rode Duivels valt niet in goede aarde bij 

de Belgische voetbalbond. 

(Bron: VRT Taalnet) 

 

Een pleidooi uit Duitsland: als Europese burger moet je Engels spreken, want dat kost minder 

en werkt beter. 

(Bron: Süddeutsche.de) 

 

De Nederlandse Taalunie geeft op 1 september het boekje Nederlands voor Taalhelden aan 

alle leerlingen van het eerste jaar voortgezet onderwijs in het hele taalgebied. 

(Bron: Taalunieversum) 

Nieuwe zwerm teksten op Vogala  

MIDDELNEDERLANDS. De app Vogala van Frits van Oostrom is uitgebreid met 35 nieuwe 

middeleeuwse teksten en tekstfragmenten, die te beluisteren zijn via de tablet-app voor zowel 

iOS als Android. De app is te downloaden op de website van Vogala, waar ook een groot 

aantal andere fragmenten staat.  

Vogala dankt zijn naam aan het oudst bekende poëtische zinnetje Nederlands, dat omstreeks 

1100 in een Engels klooster door een Vlaamse monnik neergeschreven werd. 

Voorjaarsaanbieding (wegens succes verlengd): een jaarabonnement 
op Onze Taal voor € 27,50 mét gratis etymologieboek 'Waar komt 
pindakaas vandaan?'  

Dikke Van Dale online nog dikker  

WORDFEUDEN. Van Dale zegt bijna duizend nieuwe woorden toegevoegd te hebben aan de 

grote Van Dale Online. 'Nieuw' is als volgt te interpreteren: bij sommige woorden zijn de 

betekenisverklaringen uitgebreid (bijvoorbeeld bij balans en keuken), andere verschijnen voor 

het eerst in het woordenboek (bijvoorbeeld twerken, pastafarianisme, rexkat en 
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wordfeuden/wordfeuten).  

U vindt de toegevoegde woorden en betekenissen op nieuwewoorden.vandale.nl. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     
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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  

Emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit Jan Renkema is door een parlementaire 

onderzoekscommissie aangezocht om de taal van ICT-projecten in begrijpelijk Nederlands te 

vertalen.  

(Bron: NOS) 

 

De Vlaamse regering heeft het plan goedgekeurd om verlengde masters in te voeren in vier 

taal- en regiostudies aan de universiteiten van Gent en Leuven. Door de verlenging met één 

jaar loopt de totale studieduur in die richtingen op tot vijf jaar. 

(Bron: De Standaard) 

 

De Volkskrant is hofleverancier voor havo-eindexamenteksten Nederlands, terwijl vwo'ers 

vooral artikelen uit NRC Handelsblad voorgeschoteld krijgen.  

(Bron: Scholieren.com) 

Taaltip: onbestaanbaar of onbestabaar?  

PRAKTISCH. Onbestaanbaar betekent 'volstrekt onmogelijk', bijvoorbeeld in de zin 'Een 

tweede plaats leek veel mensen aanvankelijk onbestaanbaar.' De tegenhanger bestaanbaar 

betekent 'mogelijk, voorstelbaar'.  

De n in deze woorden lijkt misschien een beetje onlogisch. In vergelijkbare woorden als 

denkbaar en beschikbaar is immers de stam van het werkwoord gebruikt (denk, beschik); naar 

analogie daarvan zou je eerder onbestabaar en bestabaar verwachten. Maar afleidingen van 

werkwoorden die op -staan, -slaan, -gaan, -zien of -doen eindigen, behouden vaak de n van 

dat werkwoord: afzienbaar, begaanbaar, dikdoenerig, ondoenlijk, onverslaanbaar, enz.  

Succesvol taalboekje Waar komt pindakaas vandaan? als 
relatiegeschenk of groepscadeau? Bel Heleen Bücker bij Onze Taal op 
070 - 356 12 20 voor een aantrekkelijke kwantumkorting. 

Braziliaanse tieners en Amerikaanse senioren  
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FILMPJE. De Braziliaanse talenschool CNA heeft iets bedacht om Braziliaanse tieners beter 

Engels te leren. Ze komen via een webchat in contact met mensen die het Engels als 

moedertaal spreken. In dit project gaat het om Amerikaanse senioren die in een rusthuis in 

Chicago wonen. De webchats zijn een aangename ervaring voor jongeren en ouderen, zo 

blijkt uit een filmpje. 

Vwo-examen Nederlands onder vuur  

PROTEST. Vorig jaar leidden de vragen in het vwo-examen Nederlands tot een protest van 

vooraanstaande neerlandici. Wat heeft dat opgeleverd? Is het examen veranderd? En wat 

vinden andere deskundigen van 'de tekst met vragen'?  

Jan Erik Grezel zocht het uit, en schreef er voor het meinummer van Onze Taal een mooi 

artikel over. Niet geabonneerd op Onze Taal? U kunt het artikel voor 50 cent lezen via eLinea. 
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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  

Het Huus van de Taol krijgt er zomaar eventjes twintig docenten bij die cursussen kunnen 

geven in en over het Drents. 

(Bron: De Krant van Midden-Drenthe) 

 

Een levensbelangrijke vraag voor de volgende maanden: moet er een streepje tussen Panini 

en sticker? 

(Bron: VRT Taalnet) 

 

Hoe gaat het met de gebarentolk die er tijdens de herdenkingsplechtigheid voor Nelson 

Mandela niet veel van bakte? Hij zit nu in de reclame. 

(Bron: Het Laatste Nieuws) 

Juridische erkenning voor gebarentaal?  

INITIATIEFWET. Het is tijd om de Nederlandse gebarentaal juridisch te erkennen. Dat vindt de 

Partij van de Arbeid, die binnenkort met een initiatiefwet komt. Ook wil de partij aandacht 

besteden aan praktische problemen waar doven mee geconfronteerd worden. De voorzitter 

van de belangenorganisatie voor dove mensen staat positief tegenover het idee en hoopt dat 

de initiatiefwet samen met doven wordt opgesteld. 

Cartoons, columns, Chinees, leesplankjes, etymologie – voor elk wat 
wils bij de boekenaanbiedingen van Onze Taal. 

Naar de oorsprong van sportbegrippen  

REEKS. De website Sportgeschiedenis.nl is een reeks begonnen over de herkomst van 

bekende sportbegrippen. De bron is de rubriek 'LuiSch in de sportpels' die taalkundige en 

sporthistoricus Jan Luitzen samen met Mik Schots in het Friesch Dagblad schrijft. Een eerste 

bijdrage gaat over het ontstaan van het woord badminton. 

Fictieve zinsdelen en woordsoorten  
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OPROEP. Er bestaan in het Nederlands merkwaardige benamingen voor zinsdelen en 

woordsoorten; de ethische datief en het betrekkelijk voornaamwoord bijvoorbeeld. Dit was de 

aanleiding voor de satirische website De Speld om een stukje over het 'tegenwerkend 

voorwerp' te schrijven. 

Onze Taal haakt hierbij aan met de termen 'lekker belangrijk voorwerp', 'ondergesneeuwd 

voorwerp', 'obsessieve datief', 'onethische datief' en 'wederkerend zelfstandig naamwoord'. 

Kunt u daar passende omschrijvingen bij bedenken? En kunt u zelf nog andere fictieve 

zinsdelen en woordsoorten verzinnen? Uw reactie is welkom op de website van Onze Taal. 
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  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  

Lezers van de nieuwe taalcolumn van Ann De Craemer hoeven niet bang te zijn dat ze 'het 

opgeheven vingertje van de taalpurist' zullen zien priemen: "Ik zal niet in de schatkist 

grabbelen om te orakelen wat we wel en niet mogen zeggen." 

(Bron: De Morgen) 

 

Binnenkort is vloeken in Rusland verboden. Volgens de Russische regering is de nieuwe 

wet noodzakelijk om "de Russische burgers te beschermen tegen de beschadiging van de 

Russische taal en cultuur". 

(Bron: NOS) 

 

Mensen blijken lang niet altijd precies te weten wat ze eigenlijk zeggen. Althans, daarop wijst 

nieuw Zweeds onderzoek. 

(Bron: Psychological Science) 

Woorden die je te weinig hoort  

WEBLOG. De weblogger en leraar Nederlands Teunis Bunt is een nieuwe serie blogs 

begonnen, over woorden die je volgens hem te weinig hoort. Zijn eerste stukje behelst een 

onderzoek naar het woord snibbig: "Iemand die snibbig reageert, wordt nu waarschijnlijk een 

bitch genoemd. Voor mijn gevoel past het woord uitsluitend bij vrouwen. Snibbige mannen? 

Die kan ik me niet voorstellen. Maar Van Dale sluit die niet uit."  

Succesvol taalboekje 'Waar komt pindakaas vandaan?' als 
relatiegeschenk of groepscadeau? Bel Heleen Bücker bij Onze Taal op 
070 - 356 12 20 voor een aantrekkelijke kwantumkorting. 

De beste leraar Nederlands  

OPROEP. Wie is de beste leraar Nederlands van Nederland? Sinds deze week kunt u op de 

website van Onze Taal stemmen op de kandidaten die in de afgelopen maanden zijn 

voorgesteld in het radioprogramma De Taalstaat. Op zaterdag 10 mei komen de drie 

kandidaten nog eens in de uitzending, waarna op 17 mei in een feestelijke uitzending van De 
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Taalstaat de winnaar zal worden bekendgemaakt. De beste leraar Nederlands ontvangt dan uit 

handen van minister van Onderwijs Jet Bussemaker een penning, een oorkonde en een prijs. 

Hoe advocaten spelen met taal  

VIDEO. Advocaten en officieren van justitie zijn vaak bijzonder taalgevoelige mensen. Ze 

moeten wel: ze moeten proberen hun tegenstanders op hun woorden te vangen. In een 

amusante Amerikaanse video – waarin acteurs een letterlijk verslag uitspreken van een echt 

verhoor – wordt dat gedemonstreerd. Wat wordt er precies bedoeld met een kopieermachine? 

Artikelen uit Onze Taal los te koop  

LEZEN. Onze Taal gaat experimenteren met online-leesmappen zoals eLinea (en binnenkort 

Blendle): vanaf nu kunt u de vijf langste artikelen van het tijdschrift los online kopen, 

bijvoorbeeld via de inhoudsopgave van het blad. 
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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  

VRT-journaliste Nina Verhaeghe was zes weken correspondente in Wallonië. Het viel haar op 

dat de wil van de Franstaligen om Nederlands te spreken erg groot is. 

(Bron: DeRedactie.be) 

 

Pennsylvania is de meest complexe taalstaat in de Verenigde Staten. 

(Bron: philly.com) 

 

Geef uw mening: nemen 'Americanisms' de Britse taal over? 

(Bron: Bridging the Unbridgeable) 

Vieze merk- en bedrijfsnamen  

EVOLUTIE. Het modemerk French Connection is in Groot-Brittannië ('the UK') bekend als 

'FCUK'. Lekkere wijntjes hebben vandaag namen als 'Fat Bastard' en 'Sassy Bitch'. En een 

fabrikant van ventilatoren heet 'Big Ass'. Zo zijn er in de Engelse taal nog meer voorbeelden te 

vinden van merk- en bedrijfsnamen die een vorm van onwelvoeglijkheid in zich dragen. David 

Boyle verklaart dit fenomeen in The Guardian: wil je vandaag nog opvallen in de 

communicatiekakofonie, dan moet je niet luider maar wel viezer roepen. 

Direct taaladvies nodig? Zoek via de website of de gratis app in de 
ruim 2000 adviezen van Onze Taal of bel de Taaladviesdienst op 0900 - 
345 45 85 (ma-vr 10.00-12.30 en 14.00-15.30 uur, 80 cpm). 

Wedstrijd Het laatste woord  

PRIJSVRAAG. Het laatste woord is een roman van de Amerikaanse schrijfster Alena Graedon 

die zich afspeelt in een digitale tijd waarin papieren boeken zeldzaam zijn. Er breekt een virus 

uit waardoor mensen wartaal beginnen uit te slaan. Een medewerker aan de North American 

Dictionary of the English Language verdwijnt, net als een lemma waarin hij werd genoemd. 

We mogen vijf exemplaren van deze taalthriller weggeven. Wilt u in aanmerking komen, 

beantwoord dan deze vraag: hoe noemen ze een pizza in Iran? U mag antwoorden in het 
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Nederlands: mail voor 13 mei naar de redactie van Taalpost. Vergeet niet uw postadres te 

vermelden. 

Verschijning Taalpost volgende week  

BEVRIJDINGSDAG. Op 5 mei (Bevrijdingsdag in Nederland) is Onze Taal gesloten. Taalpost 

1563 verschijnt op woensdag 7 mei. 
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