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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 taal die je spreekt, beïnvloedt je kijk op de wereld. Dat blijkt uit nieuw, in het Engels 

geschreven, onderzoek. 

(Bron: De Morgen) 

 

De teksten van supermarktketen Marqt zijn vreselijk. "Brrrrrr", oordeelt Het Parool 

welsprekend. "Opeens verlang je naar geinige wuppies en hamsterweken." 

(Bron: Het Parool) 

 

Het Afrikaans verdwijnt langzaam uit het openbare leven in Zuid-Afrika. De minister van 

Hoger Onderwijs Nzimande wil dat er op universiteiten alleen in het Engels gedoceerd wordt. 

(Bron: Knack) 

Van hersenscan tot Jodenweg  

COMMERCIE. In het meinummer van Onze Taal is te lezen hoe Onze Taal-lezers onder de 

hersenscanner gaan terwijl ze geconfronteerd worden met taalfouten. Verder is er veel 

aandacht voor gebarentaal en gaat Riemer Reinsma in op straatnamen met het woord Joden 

erin: klinkt 'Jodenweg' niet heel erg als een foute leus? 

De inhoudsopgave van het nieuwe nummer staat op de website van Onze Taal. Daar kunt u 

zich ook abonneren via een aantrekkelijke aanbieding. 

(advertentie) 
Ken je De Taalhacker al? Deze vernieuwende methode is de beste 
manier om een taal te leren (en 'm nooit meer te vergeten). 

Korterlands  

BOEK. Deze week verschijnt het boekje Korterlands, waarin Hans Bennis uitlegt wat we 

kunnen leren van ingekort Nederlands: de taal van marconisten, krantenkoppen en sms. Twee 

hoofdstukken van dit boek staan als voorproefje op de website van Onze Taal: de inleiding en 

het hoofdstuk over whatsapptaal. U kunt het boek daar ook bestellen. 

Er is een video-interviewtje met de auteur gemaakt door de redactie van het tijdschrift voor 
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neerlandistiek Neder-L. 
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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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  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  

Hoe bereiden acteurs zich voor om een filmrol met het juiste accent te spelen? 

(Bron: Cinema.nl) 

 

"Als je veel talen spreekt, is het leuk dat je kunt roddelen waar mensen bij zijn, want ze 

verstaan je toch niet." 

(Bron: UTnieuws) 

 

'Artes' is níét de naam van het nieuwe administratief centrum van de stad Aalst. 

(Bron: Goeiedag) 

Popularisering van taalwetenschap  

DISCUSSIE. In het nieuwe nummer van het Vlaamse taalblad Over taal stelt hoofdredacteur 

Filip Devos in een bijdrage de stiefmoederlijke omgang van universiteit en overheid met 

wetenschapspopularisering scherp aan de kaak. Naar aanleiding daarvan zwengelt 

onderzoeker Steven Delarue de discussie hierover aan. 

Nog geen lid van Onze Taal? Profiteer van de aanbieding: het 
tijdschrift van mei t/m december 2015 + het boek 'Hein in Onze Taal' 
voor € 19,90! 

Uitslag wedstrijd Mijn moeder zei altijd  

WINNAARS. Over het boek Mijn moeder zei altijd van Jaap Toorenaar stelden we in Taalpost 

1683 de vraag: welke wijsheid werd volgens Toorenaar door moeders, vaders, opa's en oma's 

het vaakst gezegd? Wie even zocht, vond een artikel uit Onze Taal waarin Toorenaar deze 

wijsheid op één zet: 'Alles waar te voor staat is slecht, behalve tevreden.' Dit zijn de winnaars 

van het boekje: Ton van Loon, Teun Meijerman, Nancy Olthoff, Ron Spreekmeester, Eefje 

Meihuizen, Niesje Stelwagen, Anna Hanot, Adri Altink, Ria Doeleman en Jo Hertogs. 

Wedstrijd Groot retorisch woordenboek  
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PRIJSVRAAG. In hun Groot retorisch woordenboek geven Paul Claes en Eric Hulsens 'een 

uitputtend overzicht van al die manieren om wat je te zeggen hebt zo duidelijk, indringend en 

spannend mogelijk over te brengen'. We mogen vijf exemplaren van dit woordenboek 

weggeven. Wilt u er een winnen, beantwoord dan de volgende vraag: het hoeveelste boek van 

auteur Paul Claes is dit? Stuur uw antwoord voor 7 mei naar redactie@taalpost.nl. 

Maandag 27 april geen Taalpost  

Vanwege Koningsdag in Nederland verschijnt Taalpost 1690 volgende week woensdag. 

  

  

   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  

Meer dan 200 scholen, universiteiten en bedrijven in Nederland nemen morgen deel aan de 

Dag van de Duitse taal. 

(Bron: Actiegroep Duits) 

 

Het Japans is helemaal geen taal die zich op de vlakte houdt. Soms is het Japans zelfs veel 

specifieker dan het Engels. 

(Bron: The Japan Times) 

 

De Friestalige begroting van het provinciebestuur is 19 keer gedownload. Dat is 840 euro per 

exemplaar. 

(Bron: Leeuwarder Courant) 

Wiki voor Van Dale  

INSPRAAK. Gebruikers van de (betaalde) online-vertaalwoordenboeken van Van Dale kunnen 

voortaan zelf nieuwe woorden, vertalingen en voorbeeldzinnen toevoegen. Dankzij de nieuwe 

functie Van Dale Wiki was dat al een tijdje mogelijk in de woordenboeken Nederlands-Engels 

en Engels-Nederlands. Het resultaat is positief. Daarom is de wiki-functie nu ook beschikbaar 

voor de andere online-vertaalwoordenboeken.  

(advertentie) 
Ken je De Taalhacker al? Deze vernieuwende methode is de beste 
manier om een taal te leren (en 'm nooit meer te vergeten). 

Schelden met straatnamen  

KRACHTTERM. Wie het verfoeit om platte schuttingtaal of godslasterlijke krachttermen in de 

mond te nemen, vindt in straatnamen een alternatief: Skutslus, Slapperdel en Verdamstraat 

klinken krachtig. Hebt u nog meer voorbeelden? Zet uw topografisch brein aan het werk en 

stuur ze naar 'Over straatnamen, met name'. 
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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  

Meteorologisch is volgens de lezers van Onze Taal het moeilijkst 
uitspreekbare woord in het Nederlands. Worstelt u met een ander 
woord? Laat uw mening horen in de reacties. 
(Bron: Onze Taal) 
 
Iedereen kan nu chatten in het Chinees. Vertaalsoftware zoals Skype 
Translate en Google Translate wordt almaar beter, hoewel de perfectie 
nog ver te zoeken is. 
(Bron: NRCQ) 
 
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat geld uittrekken 
voor het behoud en de stimulering van het Nedersaksisch, een 
streektaal die gesproken wordt door 1,8 miljoen Nederlanders en 3 
miljoen Duitsers. 
(Bron: FOK!) 

Taaltip: na-ebben, na-ijlen en 
wegebben  

PRAKTISCH. In de zin 'De gevolgen van de storing ebden nog uren na' 
is na-ebben juist. Ebben betekent onder meer 'afnemen' en het 
voorvoegsel na kan, als het voor een werkwoord staat, uitdrukken dat 
de genoemde handeling nog een tijdje doorgaat. 'De gevolgen van de 
storing ebden nog uren na' drukt dus uit dat de storing zelf weliswaar 
was opgelost, maar dat het nog uren duurde voor de gevolgen ervan 
niet meer merkbaar waren.  
 
Ook na-ijlen ('een lange nawerking hebben') past in deze zin; 'De 
gevolgen van de storing ijlden nog uren na' betekent dat deze gevolgen 
nog uren merkbaar waren.  
 
Wegebben betekent 'geleidelijk afnemen'. Het past in een zin als 'De 
gevolgen van de storing ebden maar langzaam weg.'  

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

FILMPJE. Ergens in een Vlaams stadje moeten twee werkmannen de 
nieuwe cultuuragenda op een lichtkrant instellen. Er komt een artiest 
optreden en hun baas heeft de naam op een papiertje geschreven. 
Maar zijn handschrift is moeilijk leesbaar: staat er nu Bart Peeters of 
Bort Poeters? Gelukkig zijn er enkele slimme voorbijgangers die de 
'mannen van de gemeente' helpen. Tot er iets onverwachts gebeurt ... 

  
  
   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 Britse sportverslaggever Ben Bloom zou live op een website verslag uitbrengen van een 

persconferentie. Dat liep mis toen die persconferentie in het Duits bleek te zijn. 

(Bron: NRC Handelsblad) 

 

De Belgische politie zal het woord zigeuner niet meer gebruiken. Het heeft ongewenste 

etnische connotaties. 

(Bron: De Standaard) 

 

Ook het Aramees, de taal van Jezus, dreigt een slachtoffer te worden van de Islamitische 

Staat. 

(Bron: Express) 

Goede bedrijfsnamen  

COMMERCIE. Een kledingreparatiebedrijf dat Hassan Jas'an heet. Een internationale 

fabrikant van vuilniszakken met de naam Propsac. En natuurlijk slachterij Henk Worst. Het 

wordt steeds moeilijker om een bedrijfsnaam te bedenken: de meeste zijn al in gebruik. Er zijn 

daarom gespecialiseerde bedrijven die helpen met het vinden van een goede bedrijfsnaam. 

NRC Q besteedt aandacht aan de problematiek. 

Behoefte aan taaladvies? Bel (werkdagen, 9.30-12.30 uur) of mail (als 
Onze Taal-lid) de Taaladviesdienst, zoek via de website of app in ruim 
2000 adviezen en luister op zaterdag om 12.25 uur naar 'het Taalloket' 
in De Taalstaat op NPO Radio 1! 

Taalkundige mensenrechten  

RECHT. Wat heeft taal met mensenrechten te maken? Zou het recht om je eigen taal te 

gebruiken moeten worden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens? Waar op de wereld worden taalkundigen vervolgd – bijvoorbeeld omdat ze opkomen 

voor minderheden – en wat kunnen we daaraan doen? Het zijn enkele vragen die aan de orde 

komen in een lange discussiesessie die online is gezet door de Amerikaanse vereniging voor 
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taalwetenschappers LSA. 
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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 argumenten van tegenstanders van klassieke talen op Vlaamse scholen zijn gebaseerd 

op denkfouten.' 

(Bron: Knack.be) 

 

'Zonder Duits en Frans op de middelbare school redt Nederland het niet.' 

(Bron: de Volkskrant) 

 

De gemeente Sittard-Geleen zet voortaan tolken in voor het bekeuren van buitenlandse 

chauffeurs die overlast veroorzaken op parkeerterreinen en geen Engels of Duits verstaan. 

(Bron: De Telegraaf) 

Leerboek Duitse grammatica gratis online  

TALEN LEREN. De Duitse uitgever Language Science Press zet zich in voor de gratis 

verspreiding van wetenschappelijke boeken via internet. Als de hoogleraren al betaald zijn 

voor hun werk, hoeft verder niemand te verdienen aan de producten die daaruit voortkomen, is 

de redenering. Tot nu toe verschenen er vooral wetenschappelijke studies, maar nu komt 

Language Science Press met zijn eerste gratis leerboek: een (Duitstalige) zeer uitvoerige 

inleiding in de grammatica van het Duits. 

Net verschenen: 'Mijn moeder zei altijd'. Een boek vol grappige en 
wijze spreuken van moeders, vaders, oma's en opa's. Bestel het voor 
€ 10,- in de webwinkel van Onze Taal. 

Italiaanse radio over het Italiaans  

PODCAST. La lingua Batte is de naam van een wekelijks radioprogramma over taal van de 

Italiaanse zender RAI3. In iedere aflevering is er aandacht voor onder andere actualiteiten en 

taalvragen; ook wordt telkens een bepaald thema verder uitgediept, zoals 'taal en rechten' of 

'de taal van de kerk'. Het programma kan ook online worden beluisterd. 
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  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 
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https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost


 

 

 

 

# 1684 - 13 april 2015  

online / pdf  

  

  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 iPhone kan nu ook Nederlands verstaan. Alleen heeft het ding "het intellect van een 

goudvis". 

(Bron: ZDNet) 

 

Ook gebarentaal kent 'dialecten'. In de gebarentaal van West-Vlaanderen zijn er gebaren die 

niet gebruikt worden in Limburg, en omgekeerd. 

(Bron: Tarumba) 

 

Het basale woord yes raakt in Amerika steeds meer in onbruik door de opkomst van 

varianten als yeah, yaaaaaas en yiss. 

(Bron: The Atlantic) 

Taaltip: een lekker sjuutje of een lekker justje?  

PRAKTISCH. Een glas jus d'orange wordt in de informele spreektaal (in Nederland) een 

sjuutje genoemd. Dit verkleinwoord mag worden opgeschreven zoals je het zegt, als sjuutje 

dus. Ook in 'Mijn moeder had draadjesvlees met een heerlijk sjuutje gemaakt' is sjuutje 

mogelijk. 

 

Maar justje is eveneens juist; achter het Franse leenwoord jus wordt dan het achtervoegsel -tje 

geplaatst, net als bij rendez-voustje en tournedostje. 

De woordenboeken van Prisma (XL, onlineversie) en Van Dale (de grote, onlineversie) 

vermelden dan ook zowel justje als sjuutje.  

Net verschenen: 'Mijn moeder zei altijd'. Een boek vol grappige en 
wijze spreuken van moeders, vaders, oma's en opa's. Bestel het voor 
€ 10,- in de webwinkel van Onze Taal. 

Kunstpraat  

TAALONDERWIJS. Het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen heeft een aantal 
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lessen ontwikkeld voor het basisonderwijs, waarin op een bijzondere manier gewerkt wordt 

met beeldende kunst. Voor de groepen 3 en 4 zijn er twee lesprogramma's ontwikkeld: 

Kunstpraat en Kunstmaten. Kunstpraat biedt materiaal om taalvaardigheden te oefenen en toe 

te passen; Kunstmaten besteedt aandacht aan rekenvaardigheden. 

Ook in de lessen die het museum heeft ontwikkeld voor groep 0 tot 2 staan het kijken naar en 

praten over kunstwerken centraal, waarbij bovendien elementaire reken- en taalvaardigheden 

aan bod komen. In de toekomst komen er lessen voor de bovenbouw bij. 

Deze lessen kunnen docenten gratis gebruiken; ze zijn te vinden op de website van het 

museum. 

Verkiezing: het moeilijkst uitspreekbare woord  

Het Genootschap Onze Taal is op zoek naar het moeilijkst uitspreekbare woord van het 

Nederlands. Uit reacties op een eerdere peiling op Facebook is een top-tien samengesteld. U 

kunt nu stemmen op de website van Onze Taal: welk van de tien genomineerde woorden is de 

grootste tongbreker van het 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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Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Bewegen en tegelijkertijd een taal leren kan vanaf woensdag in Rotterdam. Daar gaat de 

eerste taalspeeltuin in Nederland open. 

(Bron: Architectenweb) 

 

Uitzendingen van BNR Nieuwsradio zijn vanaf nu tot drie maanden geleden doorzoekbaar op 

trefwoorden.  

(Bron: Bright) 

 

De naam 'Brussels' zorgt voor internationale uitstraling: de luchthaven van Charleroi heet al 

een tijdje 'Brussels South', en nu heeft de evenementenhal in Mechelen de naam 'Nekkerhal-

Brussels North' gekregen. 

(Bron: De Redactie) 

Vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda  

FORMULEERHULP. De Nationale Wetenschapsagenda verzamelt de thema's waar de 

wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Om niet-wetenschappers te helpen hun 

vragen goed te formuleren, biedt het Meertens Instituut zijn hulp aan. Tot 17 april zijn mensen 

welkom met hun vragen. De onderzoekers van het Meertens Instituut herformuleren de vragen 

zo dat ze een grotere kans maken bij de Nationale Wetenschapsagenda. 

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

Uitslag wedstrijd Taalgids voor Opperland  

WINNAARS. In Taalpost 1679 stelden we in de wedstrijd het boek Taalgids voor Opperland 

voor. We vroegen: waarom wordt in België veel gelachen? Opperlandici wisten het antwoord 

meteen: de helftenwissel van 'België' levert 'giebel' op. De lachende winnaars zijn: Servaas 

Lateur, Frank Kneepkens, Cornell Thissen, John Zondag en Juliette van Dijk. 
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Wedstrijd Mijn moeder zei altijd  

PRIJSVRAAG. Met medewerking van de lezers van Onze Taal verzamelde Jaap Toorenaar 

uitspraken van ouders en grootouders in het boekje Mijn moeder zei altijd. We mogen tien 

exemplaren weggeven. Waag uw kans en beantwoord deze vraag: welke wijsheid werd 

volgens Toorenaar door moeders, vaders, opa's en oma's het vaakst gezegd? Mail uw 

antwoord voor 23 april naar Taalpost. Vermeld ook uw postadres. 
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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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  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  

In Den Haag komt een groot standbeeld van stripheld Haagse Harry. De familie van zijn vorig 

jaar overleden geestelijk vader Marnix Rueb zoekt nog een pakkende tekst om op het T-shirt 

van Harry te zetten. 

(Bron: AD) 

 

Wat zijn trouwens de zeven meest geniale Haagse uitspraken? 

(Bron: Dichtbij) 

 

Laagopgeleide ouders in Nederland geven hun kinderen namen die vijftien jaar geleden in de 

mode waren. 

(Bron: Vernoeming.nl) 

Doneer je WhatsApp-berichten aan de wetenschap  

OPROEP. Lieke Verheijen verricht aan de Radboud Universiteit taalkundig onderzoek naar 

WhatsApp-berichten. Ze vraagt de medewerking van jonge WhatsApp-gebruikers (12-23 jaar) 

om de volgende vragen te beantwoorden: hoe wijkt de digi-taal die gebruikt wordt in 

whatsappjes af van het Standaardnederlands? En hoe verschillen whatsappjes talig gezien 

van sms'jes, chats en tweets? Onder alle deelnemers aan het online WhatsApp-onderzoek 

worden drie prijzen verloot. 

Voordelig lid worden van Onze Taal? Profiteer van de aanbieding: het 
tijdschrift Onze Taal van april t/m december 2015 (8 nummers) van 
€ 28,- voor € 19,-. België: € 22,50. 

Worcestershire bekt moeilijk  

TONGBREKERS. Wat is in het Engels het moeilijkste woord om uit te spreken? Op het 

internetforum Reddit stelde iemand die vraag en er kwam een vloedgolf van antwoorden. 

'Worcestershire' won met glans. Uit de talrijke reacties op het bericht hierover bij The Daily 

Mail blijkt dat er nog veel meer tongbrekers zijn dan in de toptien van Reddit vermeld staan. 

Het is waarschijnlijk allemaal wat tongue in cheek, want bij The Independent ziet het rijtje 
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moeilijkste woorden er weer net iets anders uit. 

Hoe zit dat eigenlijk in het Nederlands? Wat zijn bij ons lastige woorden om uit te spreken? Dat 

vraagt Onze Taal vandaag op Facebook. 
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Taalnieuws  

Het veranderende taalgebruik van Reagan kondigde zijn alzheimer aan. Dat beweren 

onderzoekers van de Arizona State University. 

(Bron: Trouw) 

 

Kanker is het meest kwetsende scheldwoord van jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Dat 

blijkt uit onderzoek van de Bond tegen vloeken in het centrum van Utrecht.  

(Bron: De Feanster) 

 

Een Duitse coach biedt vrouwen 'Arroganztraining' aan om de geheimen van de mannelijke 

taal onder de knie te krijgen. 

(Bron: Kölner Stadt-Anzeiger) 

 

Leerling-agenten moeten Nederlands kunnen spreken. De Tweede Kamer verwerpt een 

voorstel om soepeler te zijn met de taaleisen voor allochtone aspirant-agenten.  

(Bron: De Telegraaf) 

Terroroehoe, K3 en andere stijlfiguren  

STIJL. Uitgever Vantilt brengt deze week een nieuw Groot retorisch woordenboek uit, met de 

namen van allerlei stijlfiguren die uitgebreid van een toelichting en voorbeelden worden 

voorzien. Om het te vieren houdt de uitgever dezer dagen een actie: iedere werkdag is er een 

prijsvraagje over stijlfiguren op de website van de uitgever. 

In het aprilnummer van Onze Taal staat een interview met Paul Claes, een van de auteurs van 

het woordenboek. Onze Taal-leden kunnen het boek met korting kopen in de webwinkel. 

Partijprogramma's van politieke partijen in begrijpelijke taal. Wat is het 
effect? Lees het in het komende nummer van Tekstblad, vakblad voor 
tekstprofessionals. Word vóór 9 april abonnee en u krijgt korting én 1 
jaar gratis toegang tot een online taalboek! 
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Duitse woordenschat  

MOOI. De website Deutschwortschatz belicht allerlei kanten van de Duitse woordenschat: wat 

zijn de mooiste (Schadenfreude, Feierabend, Geistesblitz), de klein-maar-fijnste (unterwegs, 

eigentlich) en best gebouwde (Tunichtgut, Strohwitwer, Kunstpause) woorden van het Duits? 

De website is bovendien fraai vormgegeven. 

Taalpost met paasreces  

Vanwege Goede Vrijdag en Pasen verschijnt Taalpost 1682 volgende week woensdag. 
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