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Taalnieuws  

Hondenhersenen reageren vermoedelijk op dezelfde manier op gesproken taal als het 

menselijk brein. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

(Bron: Nu.nl) 

 

Het Chinees wordt nooit de internationale taal. De taal is daarvoor te moeilijk, meldt Time. 

(Bron: Time) 

 

De meeste Luxemburgers zijn trots op de veeltaligheid van hun land. Maar volgens 

gedeputeerde Fernand Kartheiser is het een gevaar. 

(Bron: L'essentiel) 

Zelf leugens ontmaskeren  

PSYCHOLOGIE. Mensen proberen al lange tijd om leugenaars te ontmaskeren door 

bijvoorbeeld te letten op hun lichamelijke reacties: wie meer transpireert zal wel iets te 

verbergen hebben. Zou je leugens ook kunnen herkennen aan hun (taal)vorm? Daarover gaat 

een digitale les van de Amerikaanse psycholoog Noah Zandan. 

Woordspot (van Onze Taal en Malmbergs lesmethode Talent) belicht 
voor middelbare scholieren elke week een veelvoorkomend maar 
lastig woord, zoals 'slinken' of 'autoriteit'. Leuk voor in de klas! 

Weg met dat woord!  

VERKIEZING. Eindejaarsverkiezingen van woorden gaan meestal over woorden die op de een 

of andere manier onze taal verrijken. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) schrijft 

daarentegen, net als vorig jaar, een wedstrijd uit voor woorden die wel weg mogen. In 2013 

won kids. 

Welk woord mag er dit jaar wel verdwijnen? U kunt het melden bij het INL. Het onderwerp 

werd afgelopen woensdag ook besproken bij De Wereld Draait Door. 
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Taalnieuws  

'Bakboek' is het foodlingo van 2014. Dat hebben twee culinaire websites bepaald. 

(Bron: Talkin' food) 

 

Het voortdurende geharrewar over mannelijke en vrouwelijke persoonsaanduidingen houdt 

in Duitsland in ieder geval de belangstelling voor taal levend. 

(Bron: Die Welt) 

 

In de Verenigde Arabische Emiraten is een taalwet in voorbereiding die het Arabisch moet 

beschermen tegen het oprukkende Engels. 

(Bron: The National) 

Nieuw taalspelletje  

WOORDEN. LETRZ is de naam van een nieuw taalspelletje dat de Nederlandse tv-zender 

RTL dagelijks uitzendt. De deelnemers moeten proberen zo veel mogelijk woorden te maken 

op basis van tevoren gegeven letters. Het programma is vorige week maandag begonnen; hier 

is de eerste aflevering, en hier die van gisteravond. 

Twee sinterklaascadeaus in één klap: de Taalkalender en de 
Kindertaalkalender. 

Onze Taal-woord van 2014  

LIJSTJE. Ook dit jaar wordt er gezocht naar het Onze Taal-woord van het jaar. Op 6 

december maakt de redactie van Onze Taal in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat de 

tien woorden bekend waarop gestemd kan worden. U bepaalt welke woorden dat zijn! 

2014 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Woorden die het nieuws, debat en 

gesprek van de dag bepaalden, waren onder meer: ebola, jihadganger, rampvlucht, 

stroopwafelpiet, IBAN, loomen, persieing en tinderen.  

Natuurlijk is deze opsomming niet volledig. Welke woorden die kenmerkend waren voor 2014 
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mogen volgens u niet ontbreken? Geef ze door via 2014@onzetaal.nl, of meld ze aan op de 

website van Onze Taal. De woorden hoeven niet dit jaar ontstaan te zijn, maar ze moeten wel 

typerend zijn voor 2014. 
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Het Duits wordt geschrapt op veel Indiase scholen; in plaats daarvan wordt Sanskriet de facto 

een verplichte taal.  

(Bron: Indian Express) 

 

De 'weik van 't Brussels' is in volle gang. Vanavond houdt de dialectologe Veronique De Tier 

een lezing over Vlaamse dialecten.  

(Bron: Brusseleir) 

 

Een nieuw rapport van de internationale vereniging voor de francofonie brengt de positie van 

het Frans wereldwijd in kaart. "Vierde taal van het internet, derde zakentaal, en op een na 

meest geleerde taal ter wereld."  

(Bron: Les Infostratèges) 

Taaltip: ochtend of morgen?  

PRAKTISCH. Ochtend en morgen kunnen allebei het eerste deel van de dag aanduiden. Er is 

geen officieel verschil tussen die twee woorden. Sommige mensen vinden ochtend eerder 

spreektalig en morgen (en 's morgens) geschikter voor geschreven taal, maar wie juist liever 

ochtend en 's ochtends schrijft, kan dat gerust doen. In België is daarnaast voormiddag in 

gebruik. 

Onze Taal vertelde zaterdag meer over ochtend en morgen in het radioprogramma De 

Taalstaat van Frits Spits, en en passant ook over wanneer het nu precies zaterdagnacht is. 

Volgt u Onze Taal al op Facebook en Twitter? 

Vijftien en voor het eerst leren praten  

REPORTAGE. Dove kinderen in Oeganda zijn vaak gedoemd tot een geïsoleerd bestaan. De 

laatste jaren zijn er gelukkig steeds meer gebarentaalleraren die hen uit dat isolement halen. 

Dat liet de Britse zender Channel 4 onlangs zien in een ontroerende reportage, die voor alles 

laat zien hoe belangrijk taal is voor het welbevinden van kinderen – en eigenlijk van iedereen. 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1630.html
http://www.taalpost.nl/archief/1630.pdf
http://indianexpress.com/article/india/india-others/german-row-iranis-order-effectively-makes-sanskrit-a-must-for-kvs/
http://bebrusseleir.be/de-weik-vant-brussels-2014/
http://www.les-infostrateges.com/actu/14111908/une-etude-sur-la-place-de-la-langue-francaise-dans-le-monde
http://www.radio1.nl/detaalstaat
http://www.radio1.nl/detaalstaat
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal


Een kort voorproefje van de video staat op YouTube; de hele reportage kan bekeken worden 

op de website van Channel 4. 

Gratis inleiding taalwetenschap  

ONDERWIJS. MOOC's zijn 'massive online open-access courses', (universitaire) cursussen 

die gratis via internet gevolgd kunnen worden door grote groepen. De Universiteit Leiden biedt 

vanaf komend voorjaar (30 maart) een Engelstalige inleiding taalwetenschap aan als MOOC, 

gedoceerd door Taalpostbode Marc van Oostendorp. De cursus staat nu open voor 

inschrijvingen (die dus tot niets verplichten). 
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De dove ouders van een Britse kleuter zijn er na vier jaar in geslaagd haar gebarentaalnaam 

in de geboorteakte op te laten nemen. 

(Bron: Daily Mail) 

 

Hoe spreek je worcestersaus of worcestershiresaus uit? Een Italiaanse kok in New Jersey 

doet een poging. 

(Bron: De Morgen) 

 

De eerste lijst met alle 1500 bekende Friese dierennamen met hun Nederlandse vertaling en 

omgekeerd is te vinden in de nieuwe app Fauna yn Fryslân.  

(Bron: Friese Milieu Federatie) 

Jiddisj en Nederlands  

SYMPOSIUM. Het Menasseh ben Israel Instituut organiseert voor de tiende keer een 

symposium. De titel is: 'Dutch in Yiddish, Yiddish in Dutch'. De sprekers zullen het hebben 

over de invloed van het 17e/18e-eeuwse Jiddisj op het Nederlands en over de invloed van het 

Nederlands op het Jiddisj. Het symposium vindt plaats op donderdag 4 december in 

Amsterdam. 

Volle agenda  

PLANNING. Wilt u weten welke andere evenementen, congressen, lezingen en 

tentoonstellingen over taal op het programma staan? Raadpleeg de Taalagenda op de website 

van Onze Taal. 

Twee sinterklaascadeaus in één klap: de Taalkalender en de 
Kindertaalkalender. 

Uitslag wedstrijd Een en ander over letters  

WINNAARS. In Taalpost 1623 vroegen we de titel van het boek waarin Jacob van Lennep de 
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grammatica op humoristische wijze benadert. Het juiste antwoord is 'De vermakelijke 

spraakkunst'. De volgende deelnemers winnen een exemplaar van het geschenkboekje Een 

en ander over letters: Jelle van der Meulen, Annelies Buizert, Centina Kamphues, Olga van 

der Veen en Boudewijn Waijers. 

Wedstrijd Uitspraakgids Engels voor professionals  

PRIJSVRAAG. Het Engels levert meer smakelijke tongbrekers dan worcestershiresaus. 

Daarom heeft Laura Rupp een Uitspraakgids Engels voor professionals geschreven. We 

mogen er vijf exemplaren van weggeven. Wilt u in aanmerking komen voor een exemplaar? 

Beantwoord deze vraag: wat betekent de Engelse afkorting 'ELF'? Stuur uw antwoord uiterlijk 

op 3 december naar redactie@taalpost.nl. 
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Belgische gerechtstolken kampen met een betaalachterstand van 1,8 miljoen euro. Minister 

van Justitie Koen Geens stelt alles in het werk om die som tegen het einde van 2014 te 

betalen. 

(Bron: DeRedactie.be) 

 

Onderzoekers van Google hebben een algoritme ontwikkeld waardoor het mogelijk is 

automatisch beschrijvingen van foto's te maken. 

(Bron: ZDNet) 

 

Het nieuwe online puzzeltijdschrift Hebdomada Aenigmatum publiceert kruiswoordpuzzels, 

sudoku's en andere puzzels in het Latijn. 

(Bron: My Latin Lover) 

Rampen door misverstanden  

AFSCHEIDSCOLLEGE. Marinel Gerritsen heeft vorige week afscheid genomen van de 

Radboud Universiteit met een college over 'non-nativeness als spelbreker'. Het gaat over 

misverstanden die tussen mensen ontstaan doordat ze tot een andere cultuur behoren of 

elkaars taal niet goed begrijpen. Soms leiden dergelijke misverstanden tot ernstige rampen. 

Gerritsen licht de problematiek toe in een radio-interview bij EenVandaag. 

Gisteren in Woordpost uitleg bij het woord 'grief'. Benieuwd naar het 
woord van morgen? Meld u gratis aan! 

Symposium over Zeeuws dialectwoordenboek  

50 JAAR. Het is niet zo dik en niet zo oud als de Dikke Van Dale, maar het Zeeuwse 

dialectwoordenboek jubileert ook in 2014. Het Woordenboek der Zeeuwse dialecten viert zijn 

vijftigste verjaardag met een symposium in Middelburg op 22 november. Een halve eeuw na 

de papieren versie wordt nu ook de onlineversie gepresenteerd. 
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Het programma van het symposium en de aanmeldgegevens vindt u op de website van 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

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

  
  

 

http://www.scez.nl/6/streektalen/56/streektalen/582/zeeuws-woordenboek-verjaert
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost


 

 

 

 

# 1627 - 17 november 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  

India zou in zijn onderwijs het Duits niet meer als derde keuzetaal aanbieden. Daarover heeft 

bondskanselier Angela Merkel de Indiase eerste minister Narendra Modi op de G20-top in 

Brisbane om een toelichting gevraagd. 

(Bron: Z News) 

 

Welk accent is aanvaardbaar voor een student of een docent? De eerste resultaten van een 

enquête maken duidelijk dat niet alle accenten even vlot getolereerd worden. 

(Bron: Neder-L) 

 

Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, had een taalmopje klaar toen de Sint hem 

een vraag stelde over zijn recente reis naar China: "Het Sinterklaasgebeuren leeft enorm in 

China, ze spreken daar allemaal mandarijn." 

(Bron: Gazet van Antwerpen) 

Taaltip: schrikte/schrok af en schrikte/schrok terug  

PRAKTISCH. In 'De lange rij bij de achtbaan schrikte ons niet af: we schrokken/schrikten niet 

terug voor een flinke wachttijd' is in het eerste deel schrikte juist, en in het tweede deel zowel 

schrokken als schrikten.  

Afschrikken is een zogenoemd zwak werkwoord; de vervoeging is schrikte af - afgeschrikt. 

Terugschrikken komt het meest voor als sterk werkwoord: schrok terug - teruggeschrokken, 

maar het kan ook zwak vervoegd worden: schrikte terug - teruggeschrikt.  

Meer informatie over sterke werkwoorden vindt u op de website van Onze Taal.  

Net lootjes getrokken en op zoek naar een sinterklaasgeschenk? Geef 
Onze Taal of een mooi taalboek cadeau! 

Taalfilmpjes van Tom Scott  

ENGELS. Tom Scott is een Britse programmamaker en humorist die onder meer de 
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International Talk Like a Pirate Day bedacht heeft. Hij is ook erg actief op YouTube. Bijna 

dagelijks publiceert hij daar korte video's over actuele populair-wetenschappelijke 

onderwerpen. Taal komt geregeld ter sprake, bijvoorbeeld in de Engelstalige filmpjes 

'Fantastische eigenschappen die de Engelse taal niet heeft' en 'Waarom Jonathan Ross de 'r' 

niet kan uitspreken'. Alle taalfilmpjes van Tom Scott zijn te vinden op de playlist Toms 

taalvideo's. 
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Het Amerikaanse tijdschrift Time wil af van het woord feminist. Het wordt volgens het blad te 

vaak misbruikt. 

(Bron: Slate) 

 

Wie Esperanto spreekt kan inmiddels al veertig jaar over de hele wereld gratis logeren. Bij 

andere esperantisten. 

(Bron: Wall Street Journal) 

Anglicisme van het jaar  

VERKIEZING. Er is veel kritiek op Engelse woorden in het Nederlands. Sommige mensen 

beschouwen ze als indringers die Nederlandse woorden verdringen. Het blogduo Milfje 

Meulskens vindt dat onzin. Veel anglicismen zijn volgens het duo nuttige toevoegingen aan de 

Nederlandse taal. Bovendien verdringen ze het Nederlands volgens hen helemaal niet. Om 

hun bestaan te vieren, organiseert Milfje voor de tweede keer de verkiezing voor het 

Anglicisme van het Jaar. Lees meer en nomineer uw favoriete anglicisme op 

www.anglicisme.nl. 

Net lootjes getrokken en inspiratie nodig voor een 
sinterklaasgeschenk? Geef Onze Taal of een mooi taalboek cadeau! 

Gezocht: gedicht over een zigeuner  

OPROEP. Onze Taal-lezer Peter Langendam is al een tijdje op zoek naar een gedicht, dat hij 

zo'n 55 jaar geleden gelezen heeft. Het verhaal van het gedicht is als volgt: er is een 

zigeunerfamilie, waarvan de vader hartstochtelijk vioolspeelt. Maar tot zijn grote teleurstelling 

heeft zijn zoon totaal geen interesse in het instrument, hetgeen de vader zeer verdriet. Maar 

dan, jaren later als de oude man op sterven ligt en eenzaam in zijn woonwagen de slaap 

probeert te vatten, sluipt zijn kleinzoon de wagen binnen en steelt zachtjes de viool, om ergens 

op een stil plekje te gaan oefenen, en opa weet dat het goed is. 

Langendam zou dat gedicht graag weer eens vinden. Hebt u een idee om welk gedicht het 
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gaat? Mail het naar redactie@taalpost.nl. 

Prisma zoekt nieuwe woorden  

IN DE ZAK. Radler, lustpil en laplet zijn drie woorden die woordenboekenmaker Prisma in 

2015 aan zijn pockets toevoegt. Welke andere nieuwe woorden of uitdrukkingen mogen zeker 

niet ontbreken? Laat het Prisma voor 1 december weten. U maakt dan kans op het boek 5000 

venijnige dicteewoorden. U kunt mailen naar redactie@prisma.nl of reageren via de 

Facebookpagina van Prisma. 
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De inschrijving voor de vijftiende Taalkunde Olympiade voor scholieren is geopend.  

(Bron: Universiteit Leiden) 

 

De 97-jarige Arthur Schrijnemakers publiceert een boek over Limburgse plaatsnamen. Hij is 

sinds zijn jeugd bezig geweest met het verzamelen van materiaal voor dit ruim duizend 

pagina's tellende boek. 

(Bron: 1 Limburg) 

 

Er is een nieuw leerboek Chinees voor basisschoolleerlingen verschenen: Ni Hao Kids.  

(Bron: Geledraak.nl) 

Vaagtaalverkiezing 2014 van start  

EINDEJAARSVERKIEZING. Kwaliteitsvenster, houtskoolschets, comfortzone: ook in 2014 zijn 

er door managers, vergaderaars en politici heel wat nieuwe vage woorden over ons uitgestort. 

Wat is de vaagste term van dit jaar? 

De website Vaagtaal schrijft ook dit jaar een verkiezing uit. U kunt vanaf vandaag stemmen! 

Al op zoek naar een cadeau voor de decemberfeestdagen? Geef Onze 
Taal cadeau! 

Schrijven met de hand  

PRIJSVRAAG. Er wordt steeds minder met de hand geschreven. Dat is logisch, omdat typen 

vaak efficiënter is, maar er gaat ook iets mee verloren. Het tekstbureau Zuijdgeest wil graag 

van u weten waarom en wanneer u nog naar pen en papier grijpt.  

U kunt tot en met 23 november een e-mail sturen naar info@bureauzuijdgeest.nl. Onder de 

inzenders wordt een plaats verloot voor de workshop Creatief tekstschrijven, die gehouden 

wordt op 28 november (t.w.v. € 295,-). 
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Leraren in Beieren zijn bevreesd voor de toekomst van het Beiers dialect. Zij willen daarom 

dat het meer op school wordt gebruikt. 

(Bron: Der Spiegel) 

 

Rekenproblemen zijn vaak toe te schrijven aan taalproblemen, beweert een hoogleraar uit 

Kassel. 

(Bron: HNA.de) 

 

Werden er in Oost- en West-Duitsland verschillende talen gesproken? En wat is er nu nog 

over van de verschillen? 

(Bron: Die Welt) 

Taaltip: turquoise of turkooizen?  

PRAKTISCH. Zowel een turquoise jas als een turkooizen jas is juist. Deze blauwgroene kleur 

kan dus worden aangeduid met de Franse vorm turquoise én met de vernederlandste vorm 

turkooizen. Beide vormen komen al heel lang in het Nederlands voor.  

Dicteevoorlezers en -schrijvers, pas op: turquoise wordt uitgesproken als 'tur-kwaa-zuh'; 

turkooizen als 'tur-kooi-zuhn'. Beide varianten zijn beruchte dicteewoorden.  

Al op zoek naar een cadeau voor de decemberfeestdagen? Geef Onze 
Taal cadeau! 

Zaterdag 15 november: Streektaalconferentie  

DIALECTEN. Heeft de streektaalliteratuur nog toekomst in een tijd dat de verkoop van boeken 

terugloopt en er zelfs grote boekwinkels failliet gaan? Hoe komt een streektaalschrijver aan 

lezers en aan optredens? Hoe kan hij of zij de kwaliteit van zijn of haar werk verbeteren? Deze 

vragen komen aan de orde op de negende Streektaalconferentie op 15 november in de 

Openbare Bibliotheek in Hoogeveen.  
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De conferentie wordt georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten en is bedoeld 

voor schrijvers, uitgevers, redacteuren en geïnteresseerde lezers. Aan het woord komen 

bijvoorbeeld de Stellingwerfse schrijver Johan Veenstra en de Friese schrijver Ferdinand de 

Jong.  

Deelname aan deze dag kost 15 euro. Meer informatie vindt u op de website van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 
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Een aardige meisje en hij heb zijn 'fout' Nederlands. Hele mooie en jij kan zijn wel acceptabel. 

Dat blijkt uit de antwoorden van meer dan 1500 deelnemers aan een webenquête. 

(Bron: Meertens Instituut) 

 

De BZO-ondertitelprijs voor bioscoopfilmvertalingen is uitgereikt aan Carla Kloet voor haar 

vertaling van de film La grande bellezza. 

(Bron: BZO) 

 

"We hadden massa's Nederlanders moeten importeren om de Noord-Nederlandse norm te 

doen slagen." Dat zei de journaliste Mia Doornaert tijdens een debat over hoe Vlaams het 

Nederlands van Vlamingen mag zijn. 

(Bron: De Standaard) 

Alle talen van de wereld  

FILMPJES. Hoe klinkt het Portugees, Zulu of Afrikaans? Dat kunt u horen op de website 

Wikitongues, een verzameling korte filmpjes op YouTube waarin moedertaalsprekers in hun 

eigen taal te zien en te horen zijn. De bedoeling van dit vrijwilligersproject is om zo veel 

mogelijk talen aan bod te laten komen. Er zijn ook filmpjes te zien van mensen die 

verschillende talen combineren of een kunsttaal zoals het Esperanto spreken. 

Direct taaladvies nodig? Zoek via de website of de gratis app in de 
ruim 2000 adviezen van Onze Taal. 

Uitslag wedstrijd Het Nederlands in gevaar?  

WINNAARS. In Taalpost 1617 vroegen we waar Cor van Bree enige tijd leraar Nederlands 

was voordat hij zijn universitaire loopbaan begon. Het juiste antwoord was het Stedelijk 

Gymnasium in Schiedam. De exemplaren van het boek Het Nederlands in gevaar? gaan naar 

Christel Thys, Yoap Brugmann en Ron Spreekmeester. Veel leesplezier! 
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Wedstrijd Een en ander over letters  

PRIJSVRAAG. In 1862 hield de schrijver Jacob van Lennep een vermakelijke lezing. De tekst 

van deze lezing, Een en ander over letters, verschijnt nu als geschenkboekje in een 

genummerde oplage. We mogen er vijf exemplaren van weggeven. 

Wilt u in aanmerking komen om zo'n boekje te winnen? Beantwoord dan deze vraag: Jacob 

van Lennep is beroemd geworden met romans als Ferdinand Huyck en De roos van Dekama, 

maar hij heeft daarnaast over veel verschillende onderwerpen gepubliceerd, waaronder de 

taalkunde. Wat is de titel van het boek waarin hij de grammatica op humoristische wijze 

benadert? Stuur uw antwoord naar redactie@taalpost.nl en vermeld ook uw postadres. 

Wat vindt u van Taalpost?  

ENQUÊTE. Nog tot 16 november kunt u meedoen aan de enquête over Taalpost. Als u die 

invult, maakt u kans om een Taalkalender van Onze Taal te winnen. Hartelijk dank voor uw 

hulp! 
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Is onderwijs in het Nederlands provinciaals en achterhaald? Vier docenten van de UvA en VU 

publiceren een manifest over het behoud van het Nederlands. 

(Bron: Foliaweb) 

 

Van Dale is in Nederland en België op zoek naar nominaties voor het woord van het jaar. In 

Vlaanderen loopt er ook een verkiezing van het kinderwoord van het jaar. 

(Bron: VTM) 

 

Een woordenboek maken voor het Noord- en Zuid-Koreaans samen lijkt voor de 

buitenwereld logisch, maar het verschil tussen de talen van beide landen is niet meer te 

overbruggen. 

(Bron: South China Morning Post) 

Vlamingen en Vlaamse uitdrukkingen  

POLL. Er zijn zo'n dagen dat we terug goesting hebben beroep te doen op u. Bijvoorbeeld als 

er in Vlaanderen stevig van gedachten gewisseld wordt over het gebruik van Vlaamse 

woorden en zinnen in de Nederlandse taal. Meer dan 100.000 mensen deden trouwens al mee 

aan de taaltest over Vlaamse woorden en zinnen.  

Op de website van Onze Taal loopt nu een poll: vindt u dat een Vlaams tintje best kan of hoort 

het niet thuis in de standaardtaal? Geef uw mening. 

Al op zoek naar een cadeau voor de decemberfeestdagen? Geef Onze 
Taal cadeau! 

Spelling & zo  

DOORSTART. De website Spelling & zo kwam al eens aan bod in Taalpost toen hij pas online 

stond. De nog altijd maar twintigjarige studente Nederlandse taal en cultuur Vera Thiessen 

schrijft er – voortaan onder haar echte naam – over Nederlandse taal, spelling en grammatica. 
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De Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt een eigen emoticon. 

(Bron: Knack) 

 

De Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, bestaat vijftien jaar en viert 

dat met een vernieuwde website en een woordenwedstrijd. 

(Bron: Taaltelefoon) 

 

Een enquête wakkert de taaldiscussie in Vlaanderen aan: als het van het taalgevoel van 

Vlaamse taalprofessionals afhangt, zouden meer Vlaamse woorden en zinnen tot de 

Nederlandse standaardtaal moeten behoren. 

(Bron: De Standaard) 

Taaltip: een foto van de blije/blijde winnaar  

PRAKTISCH. Een foto van de blije winnaar is het gewoonst. Blijde is wat formeler en 

ouderwetser dan blije; het past niet goed bij de uitgelatenheid van een winnaar. De vorm blijde 

komt vooral voor in vaste, meestal wat verheven combinaties, zoals de/een blijde boodschap, 

in blijde verwachting en Blijde Inkomst.  

Blijde is de oudere variant van blij. Vroeger waren bijvoorbeeld eene blijde herinnering en laat 

ons blijde zijn juist. In de spreektaal sleet blijde echter af tot blij(e). Uiteindelijk is deze verkorte 

vorm ook in de schrijftaal terechtgekomen. De oorspronkelijke d van blijde komt overigens nog 

terug in verblijden en in blijdschap.  

Leuke cadeaus voor jong en oud(er): de Onze Taal-taalkalender en de 
Kindertaalkalender. Bestel ze samen met korting! 

Wat vindt u van Taalpost?  

ENQUÊTE. Bent u tevreden over Taalpost? Wat kan er anders, meer of minder? We willen het 

graag van u weten. 
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Als u onze enquête invult, maakt u kans de Taalkalender 2015 van Onze Taal te winnen. 

Meedoen vraagt 10 tot 15 minuten tijd en kan tot 16 november. Alvast hartelijk dank voor uw 

hulp! 

Signeren in stijl  

OPROEP. Voor een van de komende nummers is de redactie van het tijdschrift Onze Taal op 

zoek naar opdrachten die schrijvers bij signeersessies in hun boeken zetten. Een oproep en al 

heel wat reacties vindt u op de Facebookpagina van Onze Taal. U kunt uw voorbeelden van 

gelukte of mislukte opdrachten in boeken ook sturen naar signeren@onzetaal.nl. 
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