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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  

Steeds meer gemeenten in de Achterhoek hebben tweetalige plaatsnaamborden. Met 

ingang van 2016 zal een lijst verschijnen, die min of meer de standaard in de streek moet 

worden. 

(Bron: Tubantia) 

 

Specifiek taalgebruik van ouders tegen hun baby's kan deze kinderen helpen de gedachten 

van anderen beter te begrijpen wanneer ze ouder zijn. Dat zou blijken uit Amerikaans 

psychologisch onderzoek. 

(Bron: Nu.nl) 

 

Nieuwe werknemers van de Londense politie moeten een tweede taal kunnen spreken. Naast 

het Engels moet men een van de veertien geselecteerde talen machtig zijn om kans te 

maken op een baan als politieagent in de Engelse hoofdstad. 

(Bron: Fok.nl) 

 

Het Nederlandse team heeft een gedeelde derde plaats behaald bij de Internationale 

Taalkunde Olympiade. 

(Bron: Internationale Taalkunde Olympiade) 

Huldiging van de doctorandus  

PLEZIERDICHT. In 2009 kreeg de onlangs overleden plezierdichter Drs. P een oorkonde van 

de Nederlandse Taalunie en de VRT voor zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. De huldiging 

is nooit integraal op tv uitgezonden, maar staat sinds deze week wel op de website van de 

omroep. Voor de liefhebber! 

Hebt u belangstelling voor taal? Word dan lid van Onze Taal! In onze 
webwinkel vindt u enkele voordelige lidmaatschapsaanbiedingen. 

Het Engels in Nederland  

INTERVIEW. Wat vinden taalkundigen er eigenlijk van dat er in Nederland steeds meer Engels 

gebruikt wordt? De krant De Limburger interviewde de Nederlandse wetenschapper Nicoline 

van der Sijs. Zij schetst een genuanceerd beeld: veel van de leenwoorden zijn modes en 

zullen ook wel weer verdwijnen. 
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Meer zorgen maakt ze zich over het feit dat delen van de samenleving zich onderling vooral of 

zelfs uitsluitend in het Engels beginnen uit te drukken: "Dat zie je bijvoorbeeld al in het hoger 

onderwijs. Ik vind dat je ook heel veel colleges in het Nederlands moet blijven geven. Doe je 

dat niet, dan raken wetenschappers op termijn het vermogen kwijt om ook in het Nederlands 

over hun bevindingen te rapporteren." 
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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  

Ruim tweederde van de medewerkers van Omrop Fryslân is gezakt voor een Friese taaltoets, 

die het personeel zelf heeft ingevoerd.  

(Bron: Wâldnet) 

 

Vlaamse politici zijn hun taalgebruik steeds meer gaan afstemmen op de media. Ze 

gebruiken bijvoorbeeld meer, creatievere en originelere beeldspraak. 

(Bron: De redactie) 

 

De makers van Grexit, een e-mailapp om te gebruiken met Gmail, hebben het even 

aangezien. Maar ze gaan nu toch maar op zoek naar een andere naam. 

(Bron: Communicatie Online) 

 

Miss Montreal neemt met haar moeder een nummer op in het Sallands dialect. 

(Bron: RTV Oost) 

Talen herkennen  

SPELLETJE. Hoe goed kunt u vreemde talen thuisbrengen? Het 'officiële weblog van de 

Internationale Taalkundeolympiade' kwam deze week met een spelletje: het zinnetje 'Eén taal 

is nooit genoeg' wordt weergegeven in alle achttien talen die dit jaar gebruikt worden tijdens de 

Taalkundeolympiade. Kunt u ze allemaal herkennen? 

Teken nu in op de nieuwe grote Van Dale bij Onze Taal en krijg € 30,- 
korting. 

Buitenlandse grove taal  

SCHELDEN. Er is geen volk dat niet af en toe heel grove taal gebruikt. De website Wtf.nl zette 

enkele vreemde buitenlandse grofheden op een rij: van 'Jij eet schaamhaar met een zoutdip' 

(Vietnam) tot 'in de bips van je moesie' (Italië). En ruwer. 

Werken bij Onze Taal  

VACATURE. Het Genootschap Onze Taal zoekt een beleidsmedewerker. 
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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  

Een vrouw wil haar echte naam veranderen in haar Facebook-naam. Alleen zo krijgt ze weer 

toegang tot haar Facebook-account.  

(Bron: PowNed) 

 

Simon (van Nick) vindt dat het Volendamse dialect niet mag verdwijnen. 

(Bron: AD) 

 

Paus Franciscus vindt het belangrijk dat priesters hun dialect niet vergeten. Ze zouden anders 

weleens kunnen vergeten waar ze vandaan komen. 

(Bron: Catholic.org) 

Allochtonen in de Volkskrant  

WOORDGEBRUIK. In de Volkskrant ontstond deze week wat geharrewar nadat de 

ombudsvrouw zaterdag aankondigde dat ze vond dat de krant, in navolging van de Vlaamse 

collega's van De Morgen, het woord allochtoon moest vermijden. In plaats daarvan stelde zij 

voor om te spreken over bijvoorbeeld 'Marokkaans-Nederlandse jongeren', 'Turks-Nederlandse 

ouderen' en andere 'streepjes-Nederlanders'. 

In de Volkskrant zelf en op internet werd er heftig gereageerd op het voorstel. Zo stelde de 

redactie van Joop.nl voor om het streepje "alleen te gebruiken voor die Nederlanders die 

erdoor geobsedeerd zijn: de apartheid-Nederlander". Gisteren kwam plaatsvervangend 

hoofdredacteur Pieter Klok uiteindelijk met een verklaring: "we zullen nooit doen wat (...) De 

Morgen deed: aankondigen dat we een bepaald woord niet meer gaan gebruiken. Het werken 

aan precies en nauwkeurig taalgebruik is een continu proces van kleine stapjes." 

Bestel de Taalkalender en de Kindertaalkalender voor 2016 nu met 
korting bij Onze Taal! 

Taalprof-video  

FILMSTERREN. De geheimzinnige internetgedaante 'de Taalprof' waart al minstens tien jaar 

op het internet rond om overal uit te leggen hoe en waarom je zinnen moet ontleden. (Hij heeft 

sinds enige tijd ook columns in Onze Taal en Levende Talen Magazine. Bovendien maakt hij 

cartoons voor de website voor neerlandici Neder-L.) Deze week zette hij - bij ons weten voor 

het eerst - ook een video online, waarin hij het verschil tussen een voorwerp en een bepaling 
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uit de doeken doet. 

Vers van de pers  

ZOMERNUMMER. In het juli-augustusnummer van Onze Taal, dat deze week verschijnt, 

vertelt Dave von Raven (voorman van The Kik) hoe hij "wordt overgenomen door een soort 

van hogere macht" als hij zijn Nederlandstalige teksten schrijft. Daarnaast doen dialect-

bijbelvertalers uit de doeken hoe zij omgingen met passages als "in den beginne" en "het is 

volbracht". Ook laat dr. Kipping weer van zich horen, en wordt er stilgestaan bij het overlijden 

van Drs. P.  

De volledige inhoudsopgave staat op de website van Onze Taal. Daar vindt u ook 

aantrekkelijke aanbiedingen om lid te worden. 

Werken bij Onze Taal  

VACATURE. Het Genootschap Onze Taal zoekt een beleidsmedewerker. 
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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  

Er is een nieuw Katwijks kwartetspel op de markt, met allerlei termen uit deze populaire 

badplaats. Zoals wörref voor 'de boulevard'. 

(Bron: Elsevier (gratis registreren), Omroep West) 

 

Het 'Berbice-Nederlands', de taal van voormalige slaven in Guyana, leek uitgestorven, maar 

nu is er toch nog een heel oude spreekster gevonden. 

(Bron: Neder-L) 

 

Studenten aan de Universiteit Antwerpen hebben een robotarm ontworpen die het 

vingeralfabet van de Vlaamse gebarentaal kan produceren. 

(Bron: Deredactie.be) 

 

Twee onderzoekers die vorig jaar in het nieuws kwamen met het bericht dat hbo-studenten 80 

fouten per A4 maken, en universitaire studenten 40, weigeren inzage te geven in hun 

onderzoeksmateriaal. 

(Bron: Neder-L)  

Ruggespraak  

Twintig woningen ontruimd in Doetinchem door verwarde man 

(Nu.nl) 

 

In Nieuw-Guinea worden eieren van kasuarissen wel verzameld door bewoners en uitgebroed 

door kippen. De jonge vogels worden dan met de kippen gevoed. 

(Wikipedia) 

 

""De aanbeveling van de ANWB om elke twee uur te stoppen (...) heb ik afgelopen vrijdag niet 

zo letterlijk kunnen opvolgen. Reden? Het gevreesde vierletterwoord: files!" 

(Groot Nissewaard) 

 

Minpunten: 

- Antenneranden 

- Uitstekende camera 

(Recensie iPhone, Tweakers.net) 

Vakantie (in zicht)? Leuke taalboeken en taalspelletjes voor kinderen 
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vindt u in de webwinkel van Onze Taal. 

Taalpost-zomerwedstrijden  

WINNAARS. Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar, de auteurs van Handboek voor de 

redacteur, krijgen later dit jaar de Kruyskampprijs. Dat was het antwoord op de prijsvraag in 

Taalpost 1710. De exemplaren van het boek gaan naar Harry Schram en Constant De Maeijer.  

 

NIEUWE PRIJSVRAAG. Niet gewonnen? Doe mee aan onze nieuwe wedstrijd. We mogen vijf 

exemplaren van Meertalig opvoeden van Marinella Orioni weggeven. Wilt u in aanmerking 

komen? Beantwoord deze vraag: welke taal spreekt Orioni gewoonlijk met haar kinderen? 

Stuur uw antwoord voor 31 juli naar redactie@taalpost.nl. 
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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  

Onze hersenen roepen sneller een beeld op na het horen van het woord hond dan na het 

horen van geblaf. 

(Bron: Universiteit Leiden) 

 

De roep van de roodkruinbabbelaar vertoont overeenkomsten met de menselijke spraak, 

want deze Australische vogel kan losse klanken op verschillende manieren koppelen. 

(Bron: The Guardian) 

 

De opgaven van de vanaf volgend jaar verplichte rekentoets voor middelbare scholieren en 

mbo'ers zijn verpakt in een grote hoeveelheid taal. Ze zijn alleen oplosbaar met de nodige 

vaardigheid in begrijpend lezen, zegt Hans van Luit, hoogleraar dyscalculie. 

(Bron: Reformatorisch Dagblad) 

Wordt de Taaltelefoon de mond gesnoerd?  

BEDREIGD. De Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, moet misschien 

een punt achter zijn activiteiten zetten. Dat is de medewerkers meegedeeld. 

Taalkundige Ludo Permentier wijst erop dat dit een ramp zou zijn voor het Nederlands in 

Vlaanderen. Miet Ooms, die onlangs een tijdelijke opdracht bij de Taaltelefoon uitvoerde, 

betwijfelt of het uitbesteden van de dienst een besparing zou opleveren. 

Morgen beantwoordt minister van Cultuur Sven Gatz de vraag van parlementslid Bart Caron 

over de toekomst van de Taaltelefoon. De vergadering is vanaf 14.00 uur rechtstreeks te 

volgen op de website van het Vlaams Parlement.  

U kunt nu al voorintekenen op de nieuwe grote Van Dale bij Onze Taal. 

Bijnamenboekje wielrenners  

TOUR. El Pistolero, de Witte Adelaar, Vroom Vroom en de Haai van Messina zijn de 

voornaamste favorieten voor de Ronde van Frankrijk. Wilt u vanaf zaterdag mee kunnen met 

de taaldemarrages van de wielercommentatoren? Raadpleeg dan het Bijnamenboekje Tour de 

France 2015 van het INL. De samenstellers kijken uit naar uw aanvullingen en verklaringen 

van bijnamen. 
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Taalpost in juli en augustus  

WOENSDAG. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer in de week, 

meestal op woensdag. 

  

  
   Aan-/afmelden  Archief     
  
  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

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

  
  

 

https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost

