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Taalnieuws
De Franse Senaat verwerpt het voorstel om minderheidstalen in Frankrijk – waaronder het
'Vlaemsch' – te beschermen.
(Bron: Le Monde)
Op 20 en 21 november vindt in Brussel de internationale streektaalconferentie 'Dialect in de
meertalige grootstad' plaats. Er zijn sprekers, er is een bezoek aan de Expo Experience, en
een concert van Johan Verminnen.
(Bron: Nederlandsedialecten.org)
Is de nieuwe Van Dale niet eigenlijk veel te duur?
(Bron: Knack)
De Groenman-taalprijs wordt tijdens het Onze Taal-congres op 7 november uitgereikt aan
Theo Nijland.
(Bron: Onze Taal)

'Niveautje hoor!'
GROEPSTAAL. Hoe spreken jonge creatieve mensen in Amsterdam tegenwoordig? De
satirische website De Gladiool geeft een grappige woordenlijst: "Wil jij het maken als young
creative in Amsterdam? Zorg dan wel dat je de taal spreekt."
De belangrijkste uitdrukkingen worden behandeld: van 'Ik ben in je' via 'Niveautje hoor!' tot en
met 'Koffietje doen?' Onze favoriet: 'Dus dat.' ("Wordt gebruikt om aan te geven dat je het eens
bent met wat er gezegd is. De ene creatief zegt bijvoorbeeld: 'Die nieuwe lijn van Daily Paper
is hard!', wat de andere creatief opvolgt met 'Dus dat.'")

Hoe klinkt het Nederlands in 2500? Hoe pakt Sanne Wallis de Vries
haar stem-imitaties aan? En hoe zingbaar is onze taal? Dat en veel
meer op het Onze Taal-congres 'Klinkend Nederlands' (7 november,
Breda).
Bestel snel uw toegangskaart, want het congres is bijna uitverkocht.

Novembernummer Onze Taal
TIJDSCHRIFT. Elektronisch kunt u het al lezen en dit weekeinde ligt ook het papieren
novembernummer van Onze Taal bij abonnees in de bus, boordevol informatie, tips en
vermaak. Met artikelen over onder andere de tonen van het Limburgs, superwoorden, de vele
varianten van 'Praat Nederlands met me!' en protest tegen de bezuinigingen van de Taalunie.
Daarmee hebt u zeker weer genoeg te lezen tot december. Word nu lid/abonnee!

Had de nieuwe Van Dale anders gemoeten?
PEILING. Er is in de nieuwe editie van de grote Van Dale veel veranderd, maar de volgorde
waarin het woordenboek de betekenissen van een woord ordent, is ongewijzigd. De
taalkundige Ariane van Santen betoogt op het weblog Neder-L dat de chronologische ordening
onhandig is voor de alledaagse taalgebruiker, omdat in veel gevallen de recente betekenissen
juist het meest van belang zijn. Wat vindt u? Geef uw stem op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra'ad al-Hussein wil dat politici zich in het
vluchtelingendebat in minder scherpe taal uiten.
(Bron: der Standard)
Het Rotterdams verdwijnt nooit. Dat beweert althans een deskundige.
(Bron: Metro)
Een doof meisje uit New Mexico communiceert met haar hond in gebarentaal.
(Bron: KRQE News 13)

Vlaemsch in Frankrijk
DIALECT. In het noordwesten van Frankrijk wordt door oude mensen nog een Vlaams dialect
gesproken. Jongere mensen spreken het dialect echter nauwelijks meer, waardoor het aan het
uitsterven is. In het jaarboek De Franse Nederlanden vestigde de Vlaamse taalkundige Hugo
Ryckeboer hier onlangs de aandacht op; zijn Nederlandse collega Marc van Oostendorp
maakte er dit weekeinde een filmpje over.
Volgens het weblog van Ons Erfdeel (uitgever van De Franse Nederlanden) wordt er op dit
moment onderhandeld over de positie van het 'Vlaemsch' (en andere regionale talen) in het
Franse onderwijs. (Wie meer filmpjes met Frans-Vlaams wil zien, kan terecht op het YouTubekanaal van Mark Ingelaere.)

Hoe klinkt het Nederlands in 2500? Hoe pakt Sanne Wallis de Vries
haar stem-imitaties aan? En hoe zingbaar is onze taal? Dat en veel
meer op het Onze Taal-congres 'Klinkend Nederlands' (7 november,
Breda). Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar!

Marokkaans-Nederlands
FILMPJE. Langzaam maar zeker ontstaat er onder de Marokkanen in Nederland een eigen
variëteit van het Nederlands. De Leidse taalwetenschapper Khalid Mourigh doet er onderzoek
naar en vertelde daar onlangs over op het DRONGO talenfestival in Utrecht. Amazigh TV, een
kanaal voor Berbers in Nederland, besteedde er aandacht aan in dit YouTube-filmpje, waarin

Mourigh (grappend) stelt: 'Alle Nederlanders moeten Berbers leren vanaf nu!'
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Taalnieuws
Google wil met de website 'Crisis Info Hub' vluchtelingen aan de juiste informatie helpen.
Tegelijkertijd roept het bedrijf op om via de Google Translate Community mee te werken aan
betere vertalingen in de verschillende talen van de vluchtelingen.
(Bron: Google)
Er is dit weekend in Frankrijk op verschillende plaatsen betoogd voor de erkenning van
regionale talen. Morgen wordt het Europees Handvest voor regionale talen of talen van
minderheden besproken in de Franse Senaat.
(Bron: RTL Info)
Liefhebber van het Brabants dialect? Op 7 november is er een Brabantse streektaaldag in
Lieshout, met muziek, workshops en voordrachten.
(Bron: Erfgoed Brabant)

Taaltip: stuken, stucen of stuccen?
PRAKTISCH. We kunnen onze muren laten stuken of stuccen; stuken is de gewoonste vorm.
Van het zelfstandig naamwoord stuc ('pleisterkalk') kan op twee manieren een werkwoord
worden gevormd waarin de uitspraak met een k-klank behouden blijft. De c kan worden
verdubbeld om een uitspraak met een s-klank te voorkomen; dat gebeurt eveneens bij
woorden als montignaccen en aerobiccen.
De andere mogelijkheid is de k-klank ook echt met een k te schrijven (zoals in stukadoor). Net
zo is van truc het werkwoord truken (en bijvoorbeeld trukendoos) afgeleid. Zoals een foto
getruukt kan zijn, kan een muur gestuukt zijn – al is gestuct ook mogelijk.

Voor middelbare scholieren heeft Onze Taal TLPST (maandelijkse
taalnieuwsbrief) en Woordspot (wekelijkse woordbetekenisblog), met
leuke opdrachten voor in de klas!

Nooit meer een dt-fout
PRANGENDE VRAGEN. Het programma Generation M, van de Vlaamse radiozender MNM,

heeft een website met tips voor jongeren. Allerlei prangende vragen krijgen er een antwoord.
En zo komt het dat er eindelijk een belangrijk wereldprobleem opgelost wordt: 'Zo maak je
nooit meer een dt-fout.' Meer dan één webpagina is daarvoor niet nodig.
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Taalnieuws
De 'doorstart' van het Erasmus Taalcentrum in Jakarta geeft een verkeerd beeld van de
veranderingen die zich in het taalcentrum afspelen. Volgens germanist en neerlandicus Jaap
Grave zijn er 24 medewerkers ontslagen.
(Bron: Ons Erfdeel)
Prinses Laurentien opent het congres 'Klinkend Nederlands' van Onze Taal dat op zaterdag
7 november in Breda plaatsvindt.
(Bron: Blauw Bloed)
De Gentse hoogleraar Yves T'Sjoen verbleef als gastdocent aan de universiteit van
Stellenbosch. Hij stelde vast dat er een derde Afrikaanse taalbeweging ontstaat, en die is
niet 'wit'.
(Bron: Knack.be)

Oostenrijks leger hanteert vrouwvriendelijke taal
HANDVEST. Een politiek correct taalhandvest moet het taalgebruik in het Oostenrijkse leger
meer vrouwvriendelijk en minder discriminerend maken. Woorden zoals Mannschaft, jemand
en Ausländer mogen niet meer gebruikt worden. En ook geldt het 'Titanicprincipe': noem de
vrouwen eerst als je mannen én vrouwen aanspreekt.
In het VRT-radioprogramma Nieuwe Feiten vertelt Oostenrijk-correspondent Michael de Werd
over het handvest.

Hoe klinkt het Nederlands in 2500? Hoe pakt Sanne Wallis de Vries
haar stem-imitaties aan? En hoe zingbaar is onze taal? Dat en veel
meer op het Onze Taal-congres 'Klinkend Nederlands' (7 november,
Breda). Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar!

Grondwet in het Arabisch
VLUCHTELINGENCRISIS. De grote toestroom van vluchtelingen uit verschillende landen stelt
de opvanglanden voor de uitdaging om de eigen wetgeving duidelijk te maken aan de
nieuwkomers. Zo heeft Duitsland de eerste twintig artikelen uit zijn grondwet in het Arabisch

vertaald.
In Nederland heeft minister Plasterk besloten de Nederlandse grondwet ook in het Arabisch
beschikbaar te stellen. België doet voorlopig niets, zegt het kabinet van staatssecretaris
Francken: "Het is geen goed idee om de grondwet aan te bieden in het Arabisch, want taal
vormt een belangrijk element van de integratie van vluchtelingen."

Uitslag wedstrijd De Parelduiker
WINNAARS. in Taalpost 1740 stelden we de volgende wedstrijdvraag: met welke slotregels
staat Remco Campert in het laatste gedicht uit zijn nieuwste dichtbundel nog even stil bij zijn
werk? Het antwoord: "En mijn woorden? / De wind zal ze meevoeren / en over de aarde
verspreiden."
De drie exemplaren van het nieuwste nummer van De Parelduiker gaan naar Chiel de Kruijf,
Adri Altink en Marit van den Heuy.
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Taalnieuws
Schrijfster Ann De Craemer houdt van de rijke woordenschat van het dialect. Dat toont ze door
een column helemaal in het West-Vlaams te schrijven.
(Bron: De Morgen)
Vlaamse ouders sturen hun kinderen vaker naar de logopedist dan vijftien jaar geleden.
Problemen met leren of met taal zijn vaak de reden om die stap te zetten.
(Bron: Het Nieuwsblad)
Martine Tanghe stopt na tien jaar met het presenteren van het Groot Dictee der Nederlandse
Taal. Haar opvolger is VRT-presentator Freek Braeckman, die in 2011 aan het dictee
meedeed en won.
(Bron: De Standaard)

Neem plaats in het spreekhok van de NTR
OPROEP. Wat is er eigen aan uw tongval? En krijgt u daar opmerkingen over? Dat willen de
makers van Sprekend Nederland weten, een nieuw programma van de NTR.
Het doel is in kaart te brengen hoe Nederland spreekt en welke vooroordelen er bestaan over
accenten. Eind oktober reist Sprekend Nederland met een spreekhok door het land. Daarin is
misschien ook plaats voor u als u zich aanmeldt.

Bestel de Taalkalender en de Kindertaalkalender voor 2016 nu in de
webwinkel van Onze Taal.

Oudste alfabetische woordenlijst
ONTDEKKING. De Leidse egyptoloog Ben Haring is erin geslaagd een tekstje op een stuk
steen uit de 15e eeuw voor Christus te ontcijferen. Het zou gaan om de oudste alfabetisch
geordende woordenlijst die ooit gevonden is. De lijst, die incompleet is, bestaat uit woorden in
het hiëratisch schrift, het langst gebruikte Oudegyptische cursiefschrift. Naast de woorden
lijken afkortingen te staan, mogelijk tekens voor de beginklanken. Samen vormen ze een soort
alfabet.
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Taalnieuws
Portugezen mogen hun kinderen nu Kevin, Oliver en Lucy noemen. De namen zijn toegevoegd
aan de officiële lijst van toegestane namen.
(Bron: Vernoeming.nl)
De Oekraïense president Petro Porosjenko wil dat het Engels de tweede officiële taal wordt
van zijn land.
(Bron: UNIAN)
De Tweede Kamer aarzelt sterk over het voorstel om Engels al aan te bieden aan kleuters.
Tegelijkertijd laat staatssecretaris Dekker weten dat kinderen in grensstreken vanaf groep 1 al
Duits zouden moeten leren.
(Bronnen: FD (betaald), Metro)

Taaltip: zolang en zo lang
PRAKTISCH. Zolang is één woord als het een voegwoord is, een woord dat twee zinnen met
elkaar verbindt: 'Zolang er leven is, is er hoop', 'Ik werk door zolang ik kan.' Het betekent dan
ongeveer 'in de tijd dat'. Ook is het één woord in zinnen als 'Ik moet even weg; neem jij zolang
de telefoon op?', waarin het 'voorlopig, even' betekent.
In andere gevallen is zo lang juist, bijvoorbeeld: 'Moest je nou echt zo lang bellen?'
In 'Hij versnelde net zolang/net zo lang tot de anderen opgaven' zijn net zolang en net zo lang
allebei juist.
Op onze website Spellingsite.nu vindt u deze woorden terug, mét gebruiksvoorbeelden.

Bestel nu de nieuwe Spellingwijzer en Snelspelwijzer in de webwinkel
van Onze Taal!

Papiamentse spelling
ACHTERGROND. Het Papiaments wordt op verschillende eilanden verschillend gespeld. Hoe
is dat zo gekomen? En valt er nog wat aan te doen? Daarover gaat een vierdelige serie posts

die docent Fred de Haas schreef op het weblog Caraïbisch uitzicht. Hier zijn afleveringen 1, 2,
3 en 4.
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Taalnieuws
Radio 1-presentator Lieven Vandenhaute heeft gisterenavond de Grote Prijs Jan Wauters
2015 gewonnen. De prijs is bedoeld voor een mediapersoonlijkheid "die excelleert in het
gebruik van het Nederlands, en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende
taalbeheersing en een grote creativiteit".
(Bron: VRT)
De nieuwe website Nederlandsedialecten.org biedt heel veel leesmateriaal over heel veel
dialecten van het Nederlands, in Vlaanderen én Nederland.
(Bron: Nederlandsedialecten.org)
De taalkundige Ariane van Santen uit kritiek op de volgens haar verouderde definities in de
nieuwe Dikke Van Dale.
(Bron: Neder-L)

Gronings-Limburgse taalstrijd
FILMPJE. De streektaalzanger Ede Staal (1941-1986) is nog altijd zeer geliefd in Groningen.
Dus als de Limburgse zanger Paul van Loo Staals nummer ''t Het nog nooit zo donker west'
opnieuw opneemt, zijn de rapen gaar. De Limburgse versie ''t Is nog noëts zoë donker gewees'
zet kwaad bloed bij de Groningers en Van Loo moet vrezen voor zijn leven. Zo begint een
'nagegroningste' aflevering van de tv-serie Derrick.

Nog tot en met zondag met korting te bestellen: de nieuwe Van Dale!
Bestel direct bij Onze Taal, ontvang € 30,– korting en steun zo ook
onze activiteiten.

Waarom Duits studeren?
VIDEO-INTERVIEW. De Frankfurter Allgemeine heeft op zijn website een serie videointerviews geplaatst waarin vooraanstaande Duitse geleerden uitleggen waarom je hun vak
zou moeten studeren. Deze week is de beurt aan de germanist Markus Steinbach, over de
studie Duits: ook van toepassing op leerlingen in Nederland of Vlaanderen die overwegen
Duits of Nederlands (of een andere taal) te gaan studeren.
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Taalnieuws
Het onderwijs in de Nederlandse taal in het buitenland verkeert door bezuinigingen in
geldnood.
(Bron: de Volkskrant)
Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de microfoon van
de PVV uitgezet, omdat Senaatslid Marjolein Faber de term nepparlement in de mond nam.
(Bron: Nu.nl)
Het Arabisch is de snelst groeiende taal van de Verenigde Staten.
(Bron: International Business Times)
De in Ethiopië geboren schrijver (en prins) Asfa-Wossen Asserate heeft de Jacob Grimmprijs
voor de Duitse taal gewonnen. De winnaar zegt blij te zijn met de prijs 'omdat ik door de
gebroeders Grimm plezier in het Duits heb gekregen.'
(Bron: die Welt)

Hoe goed kunt u talen herkennen?
APP. De nieuwe app LingQuest toetst hoe goed u talen van elkaar kunt onderscheiden. Dat
gaat als volgt. U hoort een geluidsfragment in een taal, en krijgt daarna een aantal andere
geluidsfragmenten voorgelegd. U moet telkens bepalen welk fragment in dezelfde taal
gesproken wordt als het eerste fragment. Het spelletje wordt steeds lastiger, met moeilijker uit
elkaar te halen talen. Onderzoekers willen ondertussen achterhalen wat voor spelers relatief
goed zijn in dit spel.
De app is (voorlopig alleen voor iPads) gratis te downloaden in de App Store. De populairwetenschappelijke website Kennislink besteedt aandacht aan de app.

Bestel nu de gloednieuwe Spellingwijzer en Snelspelwijzer in de
webwinkel van Onze Taal!

Heerlijk helder Nederlands
BEGRIJPELIJKE TAAL. Dit voorjaar hadden VRT-radiomaker Jan Hautekiet en schrijfster en

Onze Taal-medewerkster Ann De Craemer veel succes met hun campagne Heerlijk Helder,
voor begrijpelijker taalgebruik in onder meer de politiek, de rechtspraak en de academische
wereld. Zondag presenteerden Hautekiet en De Craemer een nieuw boek: Heerlijk helder.
Weg met krommunicatie! U vindt meer informatie op de website van de uitgever en op een
speciale Facebookpagina.
Bij wijze van reclame plaatsten de makers enkele grappige filmpjes op YouTube, bijvoorbeeld
dit Noord-Koreaanse filmpje.
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Taalnieuws
Een nieuwe Vlaamse website laat heel veel dialecten horen.
(Bron: Dialectloket.be)
Een nieuwe Vlaamse website laat anderstaligen oefenen met het Nederlands.
(Bron: NedBox.be)
Een nieuw Vlaams tijdschrift wil leraren Nederlands ideeën laten uitwisselen voor
interessantere en betere lessen.
(Bron: Neder-L)

Taaltip: tax/taks
PRAKTISCH. Het woord taks is in het Nederlands altijd met ks. Het duidt vaak een vorm van
belasting aan, en komt in die betekenis veel voor in samenstellingen, zoals ecotaks, vliegtaks
en taksvrij. Ook in de uitdrukking aan zijn taks zitten is het woord met ks. Ten slotte wordt met
taks soms een bepaald hondenras bedoeld.
De variant met een x is wel juist in sommige Engelse leenwoorden, zoals taxfree
('belastingvrij'). Verder komt de combinatie -tax- voor in woorden als taxeren, taxatie, taxi,
syntaxis, de boomsoort taxus en de wetenschappelijke termen taxonomie en taxon.

Nog enkele dagen met korting te bestellen: de nieuwe Van Dale!
Bestel direct bij Onze Taal, ontvang € 30,– korting en steun zo ook
onze activiteiten.

Universiteit van Nederland
TAALWETENSCHAP. Enkele weken geleden kondigden we aan dat Marc van Oostendorp
(Meertens Instituut én Onze Taal) volgende week een avond verzorgt voor de Universiteit van
Nederland, waarin hij u binnen anderhalf uur laat zien hoezeer de mens gemaakt wordt door
zijn taal. Later zullen deze opnamen te zien zijn op tv en internet.
Inmiddels is door omstandigheden de datum veranderd: de opnamen zijn verschoven naar
donderdag 22 oktober. Het voordeel daarvan is dat er nu weer kaarten besteld kunnen

worden.

Schoolvak Nederlands opsplitsen?
POLL. Geregeld klinkt de kritiek dat het schoolvak Nederlands in de huidige vorm niet voldoet,
omdat het alleen nog maar om het aanleren van communicatieve vaardigheden zou gaan. Een
mogelijke oplossing is het schoolvak Nederlands op te splitsen in letterkunde, taalbeheersing
en taalkunde. Is dat wenselijk? Geef uw mening op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
De laatste spellingquiz van de week: 'Is het pannekoek of pannenkoek?'
(Bron: EenVandaag)
Op de Vlaamse televisiezender Canvas loopt Bevergem, een serie waarin de acteurs WestVlaams spreken. Om er iets van te begrijpen, hebt u een handleiding 'West-Vlaams voor
dummies' nodig.
(Bron: Het Nieuwsblad)
Najat Vallaud-Belkacem, de Franse minister van Onderwijs, heeft voorgesteld om op de
basisschool een dagelijks dictee in te voeren. Dat valt niet in goede aarde bij de vakbonden.
(Bron: Savoirs & Connaissances)

NedBox
ANDERSTALIGEN. De KU Leuven en de VRT hebben met een aantal andere partners het
digitale platform NedBox ontwikkeld. NedBox wil anderstaligen de kans geven hun Nederlands
online te oefenen.
Op NedBox zijn fragmenten te zien uit de VRT-programma's Thuis, Iedereen beroemd en Het
Journaal.

Nog maar een week: bestel de schitterende nieuwe grote Van Dale bij
Onze Taal en krijg € 30,– korting. Twijfel niet langer!

Uitslag wedstrijd Rechts is waar de duim links staat
WINNAARS. In Taalpost 1734 stelden we het boek Rechts is waar de duim links staat van
José Vandekerckhove voor. We vroegen van welke vereniging de auteur voorzitter is. Het
goede antwoord is de Koninklijke Oostendse Schaakkring (KOSK). Foekje van der WerfGaastra, Lex van der Ploeg, Frank Denys en Liliane Coppens winnen het boek!

Wedstrijd De Parelduiker – Remco Campert

PRIJSVRAAG. Gisteren kreeg Remco Campert in Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren.
En vandaag mogen we drie exemplaren van het nieuwste nummer van De Parelduiker
weggeven. Dat tijdschrift kreeg van de auteur toestemming om zijn archieven te doorzoeken
en enkele – soms nooit gepubliceerde – parels op te diepen.
Wilt u in aanmerking komen voor een exemplaar van De Parelduiker? Beantwoord deze vraag:
met welke slotregels staat Campert in het laatste gedicht uit zijn nieuwste dichtbundel nog
even stil bij zijn werk? Tip: lees het weblog van Onze Taal over de taal van Remco Campert.
Stuur uw antwoord voor 23 oktober naar redactie@taalpost.nl.
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Taalnieuws
De nieuwe Dikke Van Dale is geboren. Ondertussen is de online encyclopedie Ensie een actie
begonnen om de duizenden woorden te redden die uit het woordenboek zijn verdwenen.
(Bron: Ensie)
'Spellingregels bedenken is heel moeilijk, maar je zou enkele dingen kunnen versimpelen',
zegt Wim Daniëls, die in de Snelspelwijzer de daad bij het woord voegt.
(Bron: NPO Radio 1)
De tussen-n, het koppelstreepje, Engelse woorden en hoofdletters: het weblog 'De Taalpassie
van Milfje' publiceert een reeks bijdragen over heikele spellingkwesties.
(Bron: De Taalpassie van Milfje)

Nieuwe spellingsite
100.000 WOORDEN. De spelling van een woord opzoeken, de spellingregels doorploegen en
het laatste spellingnieuws volgen: het kan vanaf vandaag op Spellingsite.nu, een
onafhankelijke spellingsite die de juiste spelling van zo'n honderdduizend woorden bevat. De
site is gemaakt door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in samenwerking
met Prisma.

Vers van de pers: de Spellingwijzer en de Snelspelwijzer!

Alles voor dicteetijgers
SPELLING. In het najaar worden de dicteetijgers weer losgelaten. In aanloop naar het Groot
Dictee der Nederlandse Taal kunnen zij hun spellingvaardigheid oefenen in een reeks
wedstrijddictees die in Vlaanderen en Nederland georganiseerd worden. De dicteeagenda,
oefendictees, nieuws uit de dicteewereld en een online Taalcafé 'voor spellingfanaten die hun
ei niet kwijt kunnen in de reguliere fora': u vindt het allemaal op de website Dictees.nl.
Voor wie zijn kennis van de spelling van dicteewoorden wil opvijzelen, hebben Onze Taal en
Prisma weer een nieuw quizje gemaakt.
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Taalnieuws
Deze week is het spellingweek bij Taalpost! Nog twee dagen en dan verschijnt de
Spellingwijzer Onze Taal, de opvolger van het Witte Boekje. De Spellingwijzer bevat
zeventigduizend woorden, woordvormen en woordgroepen die lastig te spellen zijn.
(Bron: Onze Taal)
De stad Brussel lijkt er een gewoonte van te maken affiches te verspreiden die een spelfout in
de Nederlandstalige versie bevatten.
(Bron: DeRedactie.be)
De Spaanstalige nationale spellingwedstrijd wordt steeds populairder in de Verenigde
Staten. De organisatoren hopen dat hij ooit net zoveel belangstelling krijgt als de Engelstalige.
(Bron: KPBS)

Taaltip: liken, likete, geliket
PRAKTISCH. Vanochtend kwam Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon op NPO Radio 1
aan het woord. Vandaag verschijnt immers de nieuwe Dikke Van Dale. Hij sprak onder meer
over nieuwe woorden in deze vijftiende druk, zoals liken ('vind-ik-leuken'). Hoe vervoeg je dat
werkwoord?
Het uitgangspunt is de stam like. Die e moet erbij om de Engelse uitspraak te behouden;
vormen als hij likt het bericht en zij heeft de foto gelikt roepen immers heel andere associaties
op. Vervolgens ga je wél net zo te werk als bij likken. Dat betekent: 'gewoon' stam plus t in de
tegenwoordige tijd: hij liket. De stam like eindigt voor het gehoor op een k, en daarom wordt er
in de verleden tijd -te aan toegevoegd en eindigt het voltooid deelwoord op een t: likete,
geliket.
De veelvoorkomende spelling geliked bevat dus een d-t-fout. Het is bijvoorbeeld wel timen,
timede, getimed, omdat de stam time voor het gehoor op een m eindigt – timen is dus
vergelijkbaar met dromen, droomde, gedroomd.
Op de website van Onze Taal staat een lange lijst van dit soort Engelse werkwoorden.

Hebt u belangstelling voor taal? Word dan lid van Onze Taal! In onze

webwinkel vindt u onze voordelige lidmaatschapsaanbiedingen.

Hoe goed spelt u?
QUIZ. Met de winter, de dicteegekte en de Spellingwijzer Onze Taal in aantocht loont het de
moeite om na te gaan hoe het staat met uw spellingkennis. Onze Taal en Prisma stelden een
onlinequiz met spellingvragen samen. U hebt er vijf minuten – en een wakkere spellinggeest –
voor nodig. Aan het einde van de quiz ziet u meteen welk percentage vragen u goed
beantwoord hebt.

Snelspelwijzer
KORT EN CORRECT. Wat moet iemand zeker weten om correct te kunnen spellen in het
Nederlands? Wim Daniëls legt de regels kort en krachtig uit in de Snelspelwijzer Onze Taal.
Interessant als u uw spellingkennis snel wilt bijspijkeren, en ook handig voor scholieren en
gevorderde tweedetaalleerders.
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Taalnieuws
De Duitse regering heeft geld ter beschikking gesteld voor burgers die vluchtelingen
(bijvoorbeeld) taallessen Duits willen geven.
(Bron: Der Tagesspiegel)
Het wijsgebaar is veel socialer dan doorgaans werd aangenomen. Dat ontdekte de
Nijmeegse onderzoeker David Peeters.
(Bron: Kennislink)
Nederlandse kleuters moeten zo snel mogelijk beginnen met Engels leren. Aan de andere
kant hoeven scholieren in het middelbaar onderwijs niet langer verplicht een tweede vreemde
taal te kiezen. Dat adviseert Platform Onderwijs 2032.
(Bron: NOS)

Onderwijs ook 'zwarte' talen!
BETOOG. Bij meertalig onderwijs moeten niet alleen Engels, Frans en Duits worden gegeven,
maar ook migrantentalen als Turks en Arabisch. Dat schreef Orhan Agirdag van de Universiteit
van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven deze week op de website van de
Volkskrant. Volgens Agirdag heeft het afschaffen van het 'onderwijs in eigen taal en cultuur'
indertijd grote schade aangericht en valt er veel te winnen bij de herinvoering van het
onderwijs in deze talen.

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

Wat mag in dagelijks taalgebruik?
ONDERZOEK. In het dagelijks, mondeling taalgebruik is veel meer toegestaan dan in formele
schrijftaal. Toch kan ook daarin niet alles. Onderzoeker Lotte Hendriks van het Meertens
Instituut wil weten of bepaalde zinnen mogelijk zijn in uw alledaagse taalgebruik. Wilt u
meedoen aan haar onderzoek? Deze online vragenlijst legt u een aantal geluidsfragmenten
voor, die u moet beoordelen. Dit kost ongeveer 20-30 minuten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar Lotte Hendriks. Via Taalpost zullen

we te zijner tijd aandacht besteden aan de uitkomst van het onderzoek.

Aan-/afmelden

Archief

Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

