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3 liedjes uit Nederland in 2014
Thijs Heij: Man in de lange zwarte jas
The Kik: Schuilen bij jou
De Dijk: Zelfs de regen

3 liedjes uit Vlaanderen in 2014
Manische mannen: O, mijn hoofd!
Hannelore Bedert: Zoals u
Maurits Pauwels: Wat over mij kwam

3 dialectliedjes in 2014
Het zesde metaal: Dag zonder schoenen (West-Vlaams)
Born Crain: Tuupetegoare (Gents)
Daniël Lohues: Op 't platteland (Drents)

3 manieren om Taalpost en Onze Taal te steunen
Een gift overmaken aan onze vereniging; u kunt dat ook doen via de webwinkel van Onze
Taal.
(Weer) lid worden van Onze Taal, u ontvangt dan het tijdschrift Onze Taal.
Iemand een lidmaatschap cadeau geven en daarmee een jaar lang of een half jaar lang Onze
Taal.

Taalpost met vakantie
Dit is de laatste Taalpost van 2014. De volgende Taalpost verschijnt, ijs en weder dienende,
op maandag 5 januari. Wij wensen alle lezers prettige dagen!
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Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).
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Taalnieuws
De verkiezing van het Maastrichtse woord van het jaar is geopend.
(Bron: Dichtbij)
Het Duitse taaltijdschrift Deutsche Sprachwelt stelt de Amerikaanse acteur Brad Pitt voor als
kandidaat voor de titel 'Taalbeschermer van het jaar'. Pitt zei eerder dit jaar het Duits zo
mooi te vinden dat hij het beter wilde leren spreken.
(Bron: FinanzNachrichten)
De iPhone maakt 44 fouten in het Groot Dictee.
(Bron: One More Thing)

Taaltip: kerstmenuwoorden
PRAKTISCH. Bent u aan het nadenken over een kerstmenu? Hierbij een paar spellingtips.
Accenten in Franse leenwoorden vallen meestal weg. In entrecote, ragout en remouladesaus
komen daarom geen accenten voor. Als ze nodig zijn voor de uitspraak, blijven ze staan:
veloutésaus, chantillycrème. Franse woordgroepen die in z'n geheel ontleend zijn, behouden
wel hun accenten: crème brûlée, crème fraîche, gâteau à la manon.
Aaneenschrijven: woorden als kerstbrunch, konijnenbout, eendenborstfilet en wijnarrangement
zijn allemaal samenstellingen en moeten dus aaneengeschreven worden. Let ook op
samenstellingen als rodewijnsaus en geroosterdecourgettetapenade. Een streepje invoegen
voor de duidelijkheid is mogelijk: wijn-arrangement, rode-wijnsaus en geroosterdecourgettetapenade zijn ook juist. In cassata-ijs en vanille-ijs is een streepje verplicht vanwege
klinkerbotsing.

Twee kalenders in één klap (mét korting): de Taalkalender en de
Kindertaalkalender 2015. U kunt ook de Taalagenda 2015 nog
bestellen.

Online Chinees leren
TAALONDERWIJS. Steeds meer mensen willen Chinees leren, en sommige Taalpostabonnees hebben dat voornemen vast ook. Een goed begin biedt misschien dit grappige
filmpje in het Engels, waarin een van de ingewikkeldste onderwerpen van de uitspraak wordt
uitgelegd: de tonen.
Wie verder wil gaan, kan zich melden bij de website Coursera, die binnenkort een gratis
cursus Chinees op universitair niveau aanbiedt, verzorgd door de Universiteit van Peking.
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Taalnieuws
Hoe staat het met het Nederlands in de Caraïben? Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is het
de voertaal voor een klein deel van de bevolking.
(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Een man maakt een reis om de wereld met een vrouw die dezelfde naam heeft als zijn ex.
Het ticket op haar naam was nu eenmaal al besteld.
(Bron: The Guardian)
Verdwijnt het lidwoord het? Lucas Versteeg (15) heeft geprobeerd een hele dag alleen de te
gebruiken, maar dat viel niet mee.
(Bron: 7Days)

Mooiste Onze Taal-omslag
POLL. Illustratoren, kunstenaars en fotografen maken iedere maand iets bijzonders van het
omslag van het tijdschrift Onze Taal. Welk omslag uit 2014 vindt u het mooist?
Bepaal mee welk omslag wint door te stemmen op de website van Onze Taal. De maker van
het winnende omslag ontvangt traditiegetrouw een taart met een afbeelding van zijn of haar
creatie.
(advertentie)

Verdiep je kennis
Tijdens de NOT kun je ruim 300 sessies over actuele thema's GRATIS
bijwonen! Geef mij een toegangsbadge!

Uitslag wedstrijd Een boek vol taalfouten
WINNAARS. In Taalpost 1635 vroegen we: welk bedrijf zal de krant overnemen waar
Friederike de Raat lange tijd werkte? Dat is Mediahuis. De drie exemplaren van Een boek vol
taalfouten gaan naar Fabian Rothmund, Ronald Wielink en Ine Vaassen. Veel leesplezier!

Prijsvraag Mokums woordenboek
WEDSTRIJD. Hans Heestermans en Ditte Simons schreven het Mokums woordenboek, een
verzameling bekende, onbekende en bijzondere woorden uit Amsterdam. We hebben drie
exemplaren om weg te geven.
Wilt u in aanmerking komen om een exemplaar te winnen? Beantwoord dan deze vraag: over
welk soort man hebben Amsterdammers het als ze iemand een doorprakker noemen? Stuur
uw antwoord voor 6 januari naar redactie@taalpost.nl. Vermeld ook uw postadres.
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Taalnieuws
De bedenker van de slechtste slogan van 2014 is trots. Hij zal de prijs lachend in ontvangst
nemen.
(Bron: RTV NH)
Om in de wereld invloed uit te oefenen kun je het best Engels spreken, hoewel het
Nederlands behoorlijk zijn mannetje staat.
(Bron: Science)
Een Belgisch huwelijk tussen een Franstalige en een Nederlandstalige, daarvoor zijn geen
ondertitels nodig.
(Bron: Metro)

Flabbergasted
'WOORDEN VAN HET JAAR'-MAAND. Flabbergasted, het anglicisme van het jaar, is een
mooie omschrijving van het gevoel dat al die woorden van het jaar bij sommige mensen
veroorzaken. Bij de 'Woord van het jaar'-verkiezing van Van Dale kwamen dagobertducktaks
(Nederland) en flitsmarathon (België) uit de bus. OMG (oh my God!) schopte het tot
kinderwoord van het jaar in België en knijpzonnetje schittert als weerwoord van het jaar.
Maar wat wordt hét ultieme woord van het jaar? Stemmen bij Onze Taal kan nog tot 26
december, 13.00 uur.

Twee kerstcadeaus in één klap (mét korting): de Taalkalender en de
Kindertaalkalender 2015.

Voor een foutloos dictee
OEFENPAGINA'S. Dicteetijgers scherpen de pennen voor het Groot Dictee der Nederlandse
Taal 2014, dat vanavond op televisie wordt uitgezonden. Hebt u nog even de tijd om uw kennis
van de spelling bij te spijkeren? Test dan uw streepjesvaardigheid of bereid u voor met de
dicteepagina van Onze Taal.
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Taalnieuws
'Een timmer timmert, een tandarts boort ... maar wij zitten lekker in Velsen Noord' is verkozen
tot de slechtste slogan van 2014.
(Bron: Neerlands Slechtste Slogans)
Het woord oudjes mag volgens de deelnemers aan de 'Weg met dat woord!'-verkiezing
verdwijnen uit de Nederlandse taal.
(Bron: INL)
Hebt u al een ronkende functietitel in het Engels? Een creatieve machine bedenkt er in een
oogwenk eentje voor u.
(Bron: Badass Advertising)

Taaltip: een dinertje met een bouviertje
PRAKTISCH. Woensdag is het 25ste Groot Dictee der Nederlandse Taal. Zomaar een tip voor
als u van plan bent mee te schrijven: de verkleinvormen van dejeuner, diner en souper zijn
sinds 2005 officieel dejeunertje, dinertje en soupertje. Het Franse woord wordt dus intact
gelaten en op basis van de uitspraak (je hoort een lange ee) wordt -tje toegevoegd, net als in
ideetje en een-tweetje. Meer informatie vindt u op de website van Onze Taal.
En nu maar hopen dat er een zin in het dictee voorkomt als 'Het cabaretiertje voerde tijdens
zijn dinertje met het vicepremiertje in het foyertje het geheime dossiertje aan zijn bouviertje' –
maar de kans daarop is uitermate klein. Wilt u nog snel oefenen met andere dictee-instinkers?
Zie onzetaal.nl voor tips.

Twee kerstcadeaus in één klap (mét korting): de Taalkalender en de
Kindertaalkalender 2015.

Televisiewoorden
ZOEKMACHINE. Twee ontwikkelaars hebben de website TOLX gemaakt, een onlinemachine
die zoekt naar woorden en onderwerpen in Nederlandse tv-uitzendingen aan de hand van

ondertitels. De resultaten tonen niet alleen de vindplaatsen van de woorden, maar ook allerlei
statistieken, onder meer per periode, omroep en genre, en woordwolken met
veelvoorkomende woordcombinaties en gerelateerde woorden.
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Taalnieuws
De vaagtaalverkiezing 2014 is gewonnen door kwaliteitsvenster. Een eervolle tweede plaats
gaat naar doelmatigheidsconsulent.
(Bron: Vaagtaal.nl)
Een vrouw is een uur lang in een Londense rechtbank aan het woord geweest voor iemand in
de gaten had dat ze een vreemde taal sprak. Toen haar getuigenis uiteindelijk vertaald kon
worden, bleek ze op elke vraag 'Ik kan het me niet herinneren' te hebben geantwoord.
(Bron: AD)
Exemplaren van de Bijbel in Gewone Taal gaan als warme broodjes over de toonbank. In ieder
geval in christelijk Zeeland.
(Bron: Omroep Zeeland)

Friese spelling
TAALBELEID. De afgelopen weken was er enige beroering in Friesland over een mogelijke
nieuwe spelling. Het radioprogramma 1 op straat besteedde er vorige week aandacht aan met
enkele hoofdrolspelers. Een video-opname van die uitzending staat op YouTube. Overigens
hebben de Provinciale Staten deze week gekozen vóór de nieuwe spelling.

Oefen nog snel voor het Groot Dictee op 17 december met het boek
5000 venijnige dicteewoorden!

Taal onderzoeken met ultrasound
WETENSCHAP. Ultrasound-apparaten zijn vooral bekend van hun gebruik op de buik van
zwangere vrouwen: zij kunnen ermee hun ongeboren kind bekijken. Je kunt het apparaat ook
onder je kaak zetten: dan kun je je tong bekijken. De Amsterdamse promovenda Etske
Ooijevaar onderzoekt zo hoe de uitspraak van de r en l veranderen. Ze vertelt erover in een
interview met de populair-wetenschappelijke website Kennislink.
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Taalnieuws
Deutsche Bahn laat 150 machinisten een cursus Nederlands volgen, zodat ze voortaan ook
in Nederland en Vlaanderen mogen werken. Volgens Europese regels moet een trein een
machinist hebben die de lokale taal spreekt.
(Bron: Nieuwsblad Transport)
Bedrijf kopieert het product van de concurrent volledig – inclusief foutjes in de handleiding.
(Bron: Webwereld)
De 88-jarige Maaseikenaar Jaak Hoedemakers heeft vier spellingen meegemaakt. Hij mag nu
meedoen aan het Groot Dictee.
(Bron: Nieuwsblad)

Ruggespraak
Mensen zijn gebaad bij heldere communicatie.
(Heerhugowaards Nieuwsblad over een mantelzorgcentrum)
Goede beheersing NL en ENG (schrift en mondelijk).
(Vacature op GUS.nl)
Reservesleutel: heeft u die? Neem hem dan mee. Handig voor als de auto per ongeluk op slot
gaat met de sleutel er nog in. Of de zee in duikt met de sleutel in uw zwembroek.
(Brochure Volkswagen)
De suggestie dat de tijger ontsnapt is uit een circus, wordt van de hand gewezen. "Bij de
inspectie van dat circus is geen tijger gezien."
(NOS Teletekst)
(advertentie)

Verdiep je kennis
Tijdens de NOT kun je ruim 300 sessies over actuele thema's GRATIS

bijwonen! Geef mij een toegangsbadge!

Welk woord mag weg?
VERKIEZINGEN. Welk woord mag wat u betreft verdwijnen uit het Nederlands? Het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie houdt ook dit jaar de verkiezing 'Weg met dat woord!'
Inmiddels zijn de tien kandidaten van dit jaar bekend: dagdagelijks, duurzaam, leuk, (oh) my
god, oudjes, participatiesamenleving, selfie, stadsverwarming, yolo en zeg maar. U kunt deze
week stemmen; volgende week wordt de verliezer bekendgemaakt.
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Taalnieuws
De Duitse partij CSU wil voorschrijven dat mensen thuis Duits spreken. Dat voorstel heeft dit
weekeinde in Duitsland tot veel verontwaardiging geleid.
(Bron: FAZ)
In de zogeheten Vlaamse Rand rond Brussel is het Nederlands nog steeds de meest
gesproken thuistaal; het Frans is wel de meest gekende taal.
(Bron: De Redactie)
Dankzij de paus op Twitter, Google Translate en vertaalde liedjes van Pink Floyd is het Latijn
bezig aan een comeback.
(Bron: NBC News)

Taaltip: spik/spick/spic en span
PRAKTISCH. In een zin als 'Ik wil dat ons huis met Kerst spic en span is' wordt spic met een c
als slotletter geschreven.
De uitdrukking spic en span gaat terug op de naam van een schoonmaakmiddel: Spic and
Span, een product dat al voor de Tweede Wereldoorlog populair was. De productnaam is een
verwijzing naar de in het Engels al veel langer bestaande uitdrukking spick and span (ook wel
gespeld als spic and span), een verkorting van een oudere vorm spick and span new
('gloednieuw', 'spiksplinternieuw').

Op zoek naar een kerstcadeau? Bestel de Taalkalender 2015 of de
Kindertaalkalender 2015 via de webwinkel van Onze Taal.

Woord van het jaar
EINDEJAARSVERKIEZING. Ook dit jaar gaat Onze Taal op zoek naar hét woord van het jaar:
het woord dat 2014 het best karakteriseert. Afgelopen zaterdag werd in het radioprogramma
De Taalstaat de top-10 gepresenteerd, en nu kunt u daaruit uw keuze maken.

Welk woord typeert volgens u 2014 het best? U kunt stemmen tot 26 december 13.00 uur. De
uitslag wordt bekendgemaakt op 27 december tussen 11.00 en 13.00 uur in De Taalstaat.
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Taalnieuws
Het Red Star Line Museum in Antwerpen heeft de Wablieft-prijs 2014 gekregen: "Het brengt
het verhaal van twee miljoen passagiers die hun geluk gingen zoeken in Noord-Amerika. Met
extra aandacht aan heldere taal."
(Bron: De Standaard)
Volgend jaar wordt de Martinus Nijhoff Vertaalprijs niet aan één maar aan twee vertalers
uitgereikt: Hans Boland en Christiane Kuby.
(Bron: Prins Bernhard Cultuurfonds)
De gemeente Horst aan de Maas verandert de naam Bôtterpedje in Bótterpedje.
Dialectdeskundigen hadden opmerkingen gemaakt.
(Bron: Hallo Horst aan de Maas)

Machine voor sinterklaasrijmpjes
INTERVIEW. Het zijn weer drukke tijden voor de website van Michael Janus, want mensen zijn
druk op zoek naar sinterklaasrijmpjes. Wat ooit ontstond als een grap is uitgegroeid tot een
krachtige rijmmachine, waarvoor niet alleen dichterlijke maar ook technische creativiteit vereist
is. Dat vertelt de maker in een interview.

Nog snel op zoek naar een sinterklaasgeschenk? Een cadeauabonnement op Onze Taal is zo geregeld (+ printbare cadeaubon voor
de ontvanger)!

Winnaars Taalkalender 2015
ENQUÊTE. Maar liefst duizend lezers deden mee aan de enquête over Taalpost. Hartelijk
dank! We bekijken hoe we met uw respons Taalpost in 2015 nog beter kunnen maken. Dit zijn
alvast de winnaars van de Onze Taal Taalkalender 2015: Eveline van Schie, Anne Baker en
Kathleen Van Steendam.

Niet gewonnen? U kunt de kalender hier bestellen.

Uitslag wedstrijd Uitspraakgids Engels
WINNAARS. Wat betekent de Engelse afkorting 'ELF'? Dat was de vraag in Taalpost 1629.
Wie het verband legde met Laura Rupp, auteur van de Uitspraakgids Engels voor
professionals, vond een webpagina waarop ze het heeft over English as a Lingua Franca of
'ELF'. De vijf exemplaren van de uitspraakgids gaan naar Herwin De Brucker, Pieter Moons,
Tibo Jansingh, W.R. van de Kerkhof en Richard van der Kamp.

Wedstrijd Een boek vol taalfouten
PRIJSVRAAG. De Sint kwam net langs met drie exemplaren van twee boeken in één. De
uitgaven Hoe bereidt je een paard? en Geen hond die ernaar kraait van Friederike de Raat zijn
namelijk gebundeld in Een boek vol taalfouten. Wilt u in aanmerking komen voor een
exemplaar? Beantwoord deze vraag: welk bedrijf zal de krant overnemen waar De Raat lange
tijd werkte? Stuur uw antwoord naar redactie@taalpost.nl. Vermeld ook uw postadres.
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Taalnieuws
Plaknacht en wolkenwacht werden in 2012 en 2013 verkozen tot weerwoord van het jaar.
Welk woord wordt hun opvolger?
(Bron: Metro)
Is Deens een moeilijke taal? Dat valt wel mee. Met een paar woordjes en een beetje
boerenverstand kun je je redden.
(Bron: Jokegroeneveld.nl)
Kom uit uw comfortzone, want u kunt nu stemmen voor het anglicisme van het jaar.
(Bron: Anglicisme.nl)

Eerste promotie in NGT
VOLWAARDIG. Voor het eerst verdedigde een promovenda haar proefschrift in de
Nederlandse Gebarentaal (NGT): Corrie Tijsseling pleit ervoor om NGT te zien als een
volwaardige, zelfstandige taal. Het zou volgens haar zelfs een keuzevak voor niet-doven
kunnen zijn op middelbare scholen.

Oefen voor het Groot Dictee op 17 december met het boek 5000
venijnige dicteewoorden!

Decembernummer Onze Taal
VERS VAN DE PERS. Wat viel bekende taalgebruikers op aan het taaljaar 2014? Hoe bepaal
je verwantschappen tussen talen en wat is het nut van taalfamiliestambomen? Weten we al
hoe taal in onze hersenen functioneert? En wat werkt het best: een recensie met sterren of
met woorden?
De antwoorden van de bekende taalgebruikers en de eerste pagina van elk hoofdartikel uit het
nieuwste nummer van Onze Taal staan online.
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Taalnieuws
De groepen 7 en 8 van drie basisscholen in Gorinchem krijgen vandaag les in de Koreaanse
taal. Dat is een primeur voor Nederland.
(Bron: DeStadGorinchem.nl)
Zaterdag overleed de Vlaamse zanger en schrijver Luc De Vos. Het bekendste lied van zijn
groep Gorki is Mia, dat hij ooit samen met nieuwe inwoners van Gent in verschillende talen ten
gehore bracht.
(Bron: VTM)
Het boek Lingo: A Language-Spotter's Guide to Europe van Gaston Dorren krijgt in GrootBrittannië een lovende bespreking. De originele titel in het Nederlands is Taaltoerisme.
(Bron: The Guardian)

Taaltip: drie keer zo veel dan/als
PRAKTISCH. In de zin 'Er waren drie keer zo veel ziekmeldingen als vorig jaar' is als juist, en
dan niet. Het gebruik van zo leidt tot het gebruik van als. Ook in bijvoorbeeld 'Ik voel me tien
keer zo fit als gisteren' en 'Ik ben nog lang niet zo moe als jij' is als juist.
Dan wordt gebruikt bij een vergrotende trap: 'Ik voel me tien keer fitter dan gisteren.' Ook na
ander en anders is dan juist: 'Ze wilden een ander kerstpakket dan vorig jaar' en 'Dit is iets
anders dan ik had verwacht.'
Meer voorbeelden en uitleg vindt u op de website van Onze Taal.
(advertentie)

Kom ook gratis naar de NOT! Binnen één dag weet je alles over de
onderwijsbranche. Geef mij een toegangsbadge.

Dokters en rechters
TAALCAPRIOLEN. Sommige juristen en medici houden zorgvuldig de versprekingen en

taalcapriolen van hun cliënten en patiënten bij. Die zeggen bijvoorbeeld 'Er valt gewoon een
ontlasting van m'n schouders', 'Mijn buis van extase is verstopt', 'Komt de anarchist nog bij me
langs voor de operatie?' of 'Mijn laatste woord? Ik hoop nog lang niet, meneer de rechter.'
Lees de taaltweets van dokters en rechters op #verspreekuur en #taaluitdezaal.
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