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Taalnieuws
Manipulerend taalgebruik komt overal voor, zegt sociolinguïst en taalkundig
antropoloog Jan Blommaert. Hij wil mensen aanmoedigen om kritisch naar taal
te kijken, want "taalgebruik is nooit neutraal".
(Bron: DeWereldMorgen)
Engelstaligen mogen het Engels van voetbaltrainer Louis van Gaal dan raar
vinden, dat is nog geen reden om hem aan te vallen. Trouwens, hun
Nederlands is veel slechter dan zijn Engels.
(Bron: The Independent)
Ter herinnering: taaljournalist Gaston Dorren presenteert vanavond zijn
nieuwste boek Vakantie in eigen taal. Het zou de eerste online lancering van
een Nederlands boek zijn.
(Bron: Taaljournalist)

Taaltip: alweer en weeral
PRAKTISCH. In België wordt weeral vaak gebruikt als synoniem van alweer,
vooral in informele teksten en in de spreektaal. Voor de schrijftaal is het
minder geschikt; het woord wordt niet tot de standaardtaal gerekend. Het
advies is om daarin alweer te gebruiken. In Nederland is alweer verreweg het
gewoonst; daar speelt deze kwestie dus niet.

Alweer en weeral betekenen allebei 'opnieuw', 'nogmaals' in een zin als 'Ik
heb alweer/weeral de verkeerde afslag genomen.' Vaak is de betekenis
echter lastiger te omschrijven. In een zin als 'Het weekend is alweer/weeral
voorbij' drukt het bijvoorbeeld vooral uit dat de spreker vindt dat het
weekend snel voorbij is gegaan. Over het gebruik van alweer staat een

advies op onze website.

Meer taaladvies

Waar komt schrikkeljaar vandaan?
29 FEBRUARI. De datum van vandaag komt alleen in een schrikkeljaar voor.
Deze dag is goed voor uw etymologische kennis, want Laura van Eerten,
medewerkster van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, heeft opgezocht
waar de schrikkel-benamingen vandaan komen.
Hebt u vandaag wat extra tijd? Los de nieuwste woordsudoku van Onze Taal
op. Tip bij de opgave: knijpt u de ogen een beetje dicht, dan ziet u het getal
29.

Lees meer

19de Gouden Veer
WEDSTRIJD VERKOOPBRIEVEN. Mensen persoonlijk en met respect via een brief
overtuigen is de essentie van de Gouden Veer. Deze wedstrijd voor
Nederlandstalige verkoopbrieven van bedrijven en andere organisaties die in
België gevestigd zijn (dat kan dus ook een vestiging van een Nederlands
bedrijf zijn), beleeft zijn negentiende editie en verwelkomt inzendingen tot 11
maart. Er is ook een wedstrijd voor studenten, hogescholen en universiteiten.

Lees meer

Nu in prijs verlaagd!






De Kindertaalkalender, van Kidsweek en Onze Taal, is
speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Van € 14,99 voor € 10,-.
De Taalkalender van Onze Taal, vol met leuke en
verrassende taalweetjes.
Van € 14,99 voor € 10,-.
De Taalagenda van Onze Taal: handige bureauagenda in ringband met taal als thema.
Van € 13,99 voor € 10,-.

Bestel direct

Taalpost brengt u drie keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Taaltrainingen

Gegevens wijzigen

Tijdschrift

Uitschrijven

Webwinkel

Doorsturen

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Online lezen | Afmelden

1796 | 26 februari 2016

Taalnieuws
Britten zeggen gemiddeld acht keer per dag 'sorry'. Sommigen zeggen het
zelfs wel twintig keer op een dag.
(Bron: BNR)
Van alle Nederlandse universiteiten heeft die van Groningen de domste slogan.
Dat zegt het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten na verkiezingen.
(Bron: RTV Noord)
IJslandse taalkundigen willen dat bij het komende EK voetbal niet de
achternamen van IJslandse spelers op de shirts staan, maar de voornamen.
(Bron: Metro)
Een taalkundige duikt in de wereld van de expres gemaakte typfout !!1!.
(Bron: Neder-L)

Websèt van De Haag innut Haags
DIALEK. Gisteren werd in het centrum van Den Haag een standbeeld onthuld
van Haagse Harry, het stripfiguurtje van de twee jaar geleden overleden
tekenaar Marnix Rueb. Een korte reportage over de onthulling staat op de
website van De Telegraaf.
Voor de strips ontwierp Rueb ook een spelling voor het Haags, die heel
populair is geworden. Ter ere van Rueb hebben de makers van de cultureeltoeristische website van Den Haag een computerprogramma gemaakt dat alle
Nederlandse teksten automatisch in Haagse Harry-spelling kan omzetten.

Daardoor is sinds gisteren de site ook in een plat Haagse versie te lezen:
dehaag.com. Meer toelichting (in het Haags) vindt u hier. De vertaalmachine
zelf staat sinds gisteren ook online.

Naah de sèt

Vlaams schoon gekalligrafeerd
EXPOSITIE. De Vlaamse kalligrafe Gin Van Nerom en de bekende taalpublicist
(en geëmeriteerd Taalpostbode) Ludo Permentier hebben de handen
ineengeslagen: zij verzamelen gekalligrafeerde typisch Vlaamse woorden die
door mensen in heel Vlaanderen worden gemaakt. Op deze manier willen ze
meer bekendheid geven aan de eigen Vlaamse woordenschat. Van 11 tot 28
maart is er een expositie in cultuurcentrum De Kruisboog in Tienen.

Lees meer
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Taalnieuws
Dialectvereniging Veldeke vindt dat de Limburgse gedeputeerde Koopmans te
weinig oog heeft voor het dialect. Volgens Koopmans is de streektaal juist een
'speerpunt' van het beleid.
(Bron: L1)
In het CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) van Aalst start overmorgen
de cursus Oilsjters. "In plosj van op maroede te goon in 't stad, keije ook
Oilsjters Iieren in d'Handelsschool op de Vesten."
(Bron: Radio1.be)
ROC Friese Poort biedt vanaf komend schooljaar een keuzevak Fries aan. De
school hoopt zo studenten beter voor te bereiden op de praktijk.
(Bron: Drachtster Courant)
Er kunnen nominaties worden ingestuurd voor de (Vlaamse) Language Industry
Awards.
(Bron: Language Industry Awards)

Klinkend Nederlands
VIDEOVERSLAG. Het nieuwe nummer van Onze Taal staat voor een groot deel
in het teken van het congres 'Klinkend Nederlands', dat eind 2015 plaatsvond
in Breda. Op de website van het blad staan video-opnamen van alle lezingen
van de dag en van de optredens van Sanne Wallis de Vries en The Kik. Beleef
het hele congres (nog een keer)!

Bekijk de video's

Krullen uit de werkplaats
FONDSE. In de jaren tachtig publiceerde de vertaler Marko Fondse (1932-2009)
een reeks artikelen in het literaire tijdschrift De tweede ronde over de kunst
van het vertalen. Deze artikelen zijn nu gebundeld als een e-book (Krullen uit
de werkplaats) te vinden op de, toch al heel aanbevelenswaardige,
vertalerswebsite VertaalVerhaal. De, ook al van harte aanbevolen,
poëzienieuwsbrief Laurens Jz. Coster (elke dag gratis een klassiek of modern
gedicht in uw mailbox) besteedt deze week ook aandacht aan de vertalingen
van Fondse.

Lees meer

Het woord: een belangrijk wapen
INTERVIEW. Elsevier heeft deze week een uitgebreid interview met Jaap de
Jong, hoogleraar journalistiek en nieuwe media in Leiden én redacteur van
Onze Taal. Het interview, dat ook online staat, bespreekt onder andere zijn
jeugd en zijn fascinatie voor toespraken: "We leven in een beeldcultuur, maar
ik ben ervan overtuigd dat woorden het belangrijkst blijven wanneer het gaat
om ideeën en plannen. Het woord is zo subtiel, heeft zo veel lagen. De precisie
van woorden kun je nooit met beelden evenaren. Het is een enorm belangrijk
wapen."

Lees meer
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Taalnieuws
Rechtszaken met Friese burgers moeten in Friesland plaatsvinden, vindt de
Fryske Beweging. Dan kan iedereen tenminste Fries praten.
(Bron: It Nijs)
Amazonepapegaaien in Costa Rica hebben hun eigen dialecten, ontdekte een
Amerikaanse onderzoeker. "Als je hetzelfde klinkt, kun je immers duidelijk
maken dat je bij de groep hoort."
(Bron: National Geographic)
De Limburgse taal is veerkrachtig en taai. Dat blijkt uit een jubileumboek van
de Vereniging Veldeke, die zich inzet voor de Limburgse dialecten.
(Bron: De Limburger)

Taaltip: 4500 kinderen, 4.500 kinderen of
4,500 kinderen?
PRAKTISCH. In getallen van vier cijfers is de punt niet verplicht: zowel 4500 als
4.500 is dus juist. Pas vanaf vijf cijfers is de punt echt nodig: 10.000,
4.500.000. In teksten met veel (grote) getallen kan het wenselijk zijn om in
alle getallen van vier cijfers of meer consequent een punt te zetten. In
technische teksten worden veelal spaties gebruikt: 10 000, 45 000 000.
In de notatie van getallen wordt de komma als decimaalteken gebruikt: 38,7
graden, € 4400,98. De komma als scheidingsteken in duizendtallen,
miljoentallen, enz. komt alleen in Engelstalige teksten voor; in andere talen
wordt hiervoor de punt gebruikt.

Meer taaladvies

5 Good Reasons to Watch Eigen Kweek
ENGELS. Gisterenavond begon op de Vlaamse tv-zender Een een nieuwe reeks
van de dramaserie Eigen kweek, over een West-Vlaamse boerenfamilie die in
cannabis gaat. De eerste reeks werd onder andere populair vanwege de
curieuze mix van West-Vlaams dialect en Engels die sommige personages erin
spreken.
In een filmpje op YouTube geeft de acteur Wim Willaert een voorproefje:
5 'good reasons you have to watch Eigen Kweek'.
Er zijn overigens ook kijkers die zich ergeren aan het feit dat de reeks zonder
ondertitels wordt uitgezonden.

Kijken

Spellingwijzer Onze Taal

In oktober 2015 is bij Prisma de nieuwe
Spellingwijzer Onze Taal verschenen. In deze
actuele en praktische gids vindt u de spelling
van 70.000 lastige woorden, woordvormen en
eigennamen van mensen, instellingen, steden
en landen, zoals vind-ik-leuken, peshmerga,
start-up en Eyjafjallajökull.
Bij elk woord wordt verwezen naar de
achterliggende spellingregel(s), en alle
spellingregels worden duidelijk en zeer volledig
uitgelegd. Bij sommige woorden wordt ook een
veelvoorkomende alternatieve (maar niet
officiële) schrijfwijze gegeven.

De Spellingwijzer Onze Taal is samengesteld
door de Taaladviesdienst van Onze Taal.
Prijs: € 17,50.

Bestel direct
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Taalnieuws
Rockband De Staat geeft taalles: "Moet het met een -d of met een -t?"
(Bron: 3FM)
Hoe Vlaams mag het Nederlands van de Vlaming nu eigenlijk zijn? Sarah Van
Hoof stelt een stand van zaken op.
(Bron: Vooys)
Een blogger verwijdert alle woorden uit zijn favoriete romans en houdt alleen
de interpunctie over. En dat levert interessante resultaten op.
(Bron: NRC)

Vlaams liedboek (10)
DELLA BOSIERS. Niemand bezingt Vlaamse plaatsnamen zo stijlvol als Della
Bosiers. In 'Jefke' reist ze haar heimwee naar Vlaanderen achterna,
stoptreinpassagiers tussen Mechelen en Brussel herkennen 'Fleur de Buda' en
Leuvense studenten horen plots het Ladeuzeplein verschijnen in het liedje
'Heverlee'.
Luister ook naar 'Mensen van 18', een duet met Wim De Craene, 'Toeternitoe'
en 'Horizontaal'.

Winnaars Harder praten helpt niet
UITSLAG WEDSTRIJD. De vraag in Taalpost 1787 luidde: waarom kon Roger
Boisjoly het NASA-management niet overtuigen om de lancering van de
Challenger uit te stellen? Het antwoord is: zijn argumenten waren veel te
rationeel om het management te overtuigen. De volgende Taalpostlezers
winnen het boek Harder praten helpt niet: Chantal Noppe, Herma van den
Brand en Johanna Collinge.

Lees meer

Wedstrijd De nieuwe woorden van 2015
PRIJSVRAAG. Nog even terugblikken op de neologismen van het voorbije jaar?
Dat kan met De nieuwe woorden van 2015 van Tanneke Schoonheim, Rob
Tempelaars en Vivien Waszink. We mogen vijf exemplaren van het boekje
weggeven. Wilt u bij de kanshebbers horen, beantwoord dan deze vraag: naar
welk eiland verwees het woord prexit? Stuur uw antwoord in voor 3 maart.

Antwoord nu
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Taalnieuws
Komende vrijdag wordt de aanvraag voor erkenning van het Bildts als
minderheidstaal officieel ingediend.
(Bron: de Bildtse Post)
Op Pennel, een Friese app, kunnen schrijvers en dichters hun werk door
andere app-gebruikers laten beoordelen.
(Bron: Pennel.frl)
Het Fries wordt morgen opgenomen in de vertaaldienst Google Translate.
(Bron: De Telegraaf)
Gisteren was het twintig jaar geleden dat zanger Jules de Corte overleed. VRTmedewerker Harry Viaene pleit ervoor meer naar De Corte te luisteren, want
"dat is goed voor een mens".
(Bron: Radio 1)

Gloednieuw nummer Onze Taal
CONGRESVERSLAG. Het februari-maartnummer van het
tijdschrift Onze Taal brengt verslag uit van het
publiekscongres 'Klinkend Nederlands', dat in november
plaatsvond. Daarnaast zijn er een interview met
Boekenweekauteur Esther Gerritsen, beschouwingen over
woorden als privé, plofkip en geitenwollen sok, en een
overpeinzing over de uitspraak van het jaartal 2016.
Bekijk de inhoudsopgave en lees de eerste pagina's van de hoofdartikelen op
de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalkunde Olympiade
ZESTIENDE EDITIE. Op zaterdag 5 februari namen in Leiden
honderdvijfentwintig scholieren uit 4, 5 en 6 vwo deel aan de
zestiende editie van de Taalkunde Olympiade. Ze kregen
vragen voorgeschoteld over onder meer het Orchonschrift en
het Ojibwe. De vier besten mogen komende zomer naar India
voor de Internationale Taalkunde Olympiade. Of het moeilijk was? Anika van
der Klis polste het bij deelnemers en docenten. In haar blogpost vindt u een
link naar een pdf met alle opdrachten.

Lees meer

Een half jaar Onze Taal
Deze week verschijnt het nieuwe nummer van Onze Taal.
Nog geen lid-abonnee?
Trakteer uzelf nu op een halfjaarabonnement:
5 nummers voor € 18,-.

Bestel nu
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Taalnieuws
Niet alle woordgrapjes op restaurantmenu's zijn even smaakvol.
(Bron: Het Parool)
Er zijn 1 miljoen Friese woorden in Google Translate ingevoerd. Nu hebben
vrijwilligers de krachten gebundeld om die woorden na te kijken en goed te
keuren.
(Bron: Fryslan.frl)
Kortduits wint terrein: Duitssprekenden gebruiken minder voorzetsels en
daardoor ook minder naamvallen.
(Bron: AD)
Hoewel spreken voor hem erg moeilijk is, heeft Sourena Vasseghi een carrière
als professioneel spreker opgebouwd.
(Bron: BBC)

Taaltip: een vreemd(e) persoon
PRAKTISCH. Je kunt van iemand zeggen dat hij een vreemde persoon is, maar
je kunt hem ook een vreemd persoon noemen.

Persoon wordt gecombineerd met het lidwoord de, net als bijvoorbeeld de
vrouw en de toestand. Vóór de-woorden wordt het bijvoeglijk naamwoord
meestal verbogen: het is een vreemde vrouw en een vreemde toestand, mét
buigings-e. In een vreemd(e) persoon kan de buigings-e echter ook prima
wegblijven. Dat gebeurt vaker bij persoonsaanduidingen: bij een goed(e) man
hebben we bijvoorbeeld ook de keuze.

Is er misschien een betekenisverschil tussen een vreemde persoon en een
vreemd persoon? Helaas, dat is niet of nauwelijks het geval. Voor sommige
mensen is een vreemd persoon subjectiever: het vreemd-zijn wordt daarin als
een iets opvallender eigenschap gepresenteerd dan in een vreemde persoon.
Maar dat voelt lang niet iedereen zo aan.

Meer taaladvies

Op-en-Top Nederlands
TOEP. Er zijn in onze taal veel Engelse leenwoorden waarvoor Nederlandse
vervangers bestaan. Het project Op-en-Top Nederlands verzamelt zulke
vervangwoorden. De initiatiefnemers doen dat in een boek en in een app, of
zoals zij het noemen: een toep. Daarin staan nu ongeveer 15.000 Nederlandse
vervangers van zo'n 7000 Engelse leenwoorden. In de toep is het niet alleen
mogelijk vervangers te zoeken, maar ook om ze toe te voegen. Voor de
fans/bewonderaars is er ook nog een Facebookgroep Anglomanie.

Lees meer

Nu in prijs verlaagd!






De Kindertaalkalender, van Kidsweek en Onze Taal,
is speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
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De Taalkalender van Onze Taal, vol met leuke en
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Taalnieuws
De meeste Nederlanders kunnen raden dat het Japanse woord kibikibi
'energiek' betekent, en niet 'futloos'. Zulke woorden waarvan de klank iets
weggeeft over de betekenis, zijn bovendien makkelijker te onthouden, blijkt
uit Nijmeegs onderzoek.
(Bron: Radboud Universiteit)
Wie in België een parkeerschijf gebruikt waarop (ook) Engels gebruikt wordt,
riskeert een boete. Alleen de drie landstalen mogen gebruikt worden.
(Bron: HLN)
(Ook) in het Duits worden samenstellingen steeds vaker los geschreven: Korn
Flocken, Steinofen Pizza, Allgemein Bildung. Wordt het verbindingsstreepje
bedreigd?
(Bron: Die Welt)

Queen's English steeds ordinairder?
TAALVERANDERING. De taal van koningin Elizabeth van Engeland verandert
langzaam maar zeker, net zoals die van haar onderdanen. Het gevolg is dat zij
inmiddels spreekt zoals mensen uit de middenklasse van vijftig jaar geleden
spraken. De taalkundige Jonathan Harrington heeft tientallen uren aan
toespraken van de vorstin onderzocht, uit bijna alle perioden van haar bewind.
De Engelse krant Daily Mail licht zijn bevindingen toe, met veel voorbeelden op
video.

Lees meer

Online-boekpresentatie Vakantie in eigen taal
TAALBOEKEN. Begin volgende maand verschijnt het nieuwe boek van de ook
internationaal gevierde taaljournalist (en medewerker van Onze Taal) Gaston
Dorren. In dat boek, Vakantie in eigen taal, heeft hij allerlei interessante en
enthousiasmerende stukken over taal verzameld.
Op 29 februari wordt het boek op een bijzondere manier gepresenteerd,
namelijk online. Iedereen kan dit taalevenement gratis bijwonen. Er is een
interview met Dorren door de bloggers Sterre Leufkens en Marten van der
Meulen, en voor de kijkers zijn er diverse taalboeken te winnen. Inschrijven
kan via het weblog van Dorren.

Direct inschrijven

Cadeau-abonnement op Onze Taal
Doe een vriend of familielid (of uzelf) een plezier met een
half jaar lang Onze Taal. Een halfjaarabonnement (5
nummers) kost slechts € 18,-.

Bestel nu
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Taalnieuws
Bij wolven zijn verschillende dialecten in hun gehuil te herkennen.
Onderzoekers uit Cambridge konden meer dan 2000 verschillende soorten
gehuil onderscheiden bij 13 soorten wolven.
(Bron: Metro)
'Waarom stoor ik mij zo aan de uitspraak 'auwto' in plaats van 'oto'?', vraagt
een lezer aan 'moderne manieren'-deskundige Beatrijs Ritsema.
(Bron: Trouw)
Opschudding in Spanje: de inzending voor het Eurovisie-songfestival is
helemaal in het Engels.
(Bron: BBC)
Canadese parlementariër vraagt een vertaling 'in het Engels' van een
Engelstalig antwoord van de minister van Defensie. Deze minister is in India
geboren.
(Bron: Toronto Sun)

Taal in het periodiek systeem
De afkorting voor goud (Latijn: aurum) in het periodiek systeem der elementen
is Au; de afkorting voor helium is He. Maar au en he zijn ook gewone
Nederlandse woorden. En zo zijn er meer, stelde de Haagse natuurkundeleraar
Arjan van der Meij deze week vast op zijn weblog: Al, Am, Ar, As, Au, Be, Bi, Br,
Co, Er, Es, Ga, Ge, He, Ho, In, La, Li, Na, No, O, Os, Pa, Po, Pu, Ra, Re, Si, Te, Ti
en U. Welke zinnen kunt u met die woorden maken? Van der Meij vond zelf al
'Ho, ga er in na pa!'

Lees meer

Kommakoningin
Mary Norris is eindredacteur van het Amerikaanse tijdschrift The New
Yorker. Voor de website van dat tijdschrift maakt ze sinds enige tijd een serie
video's waarin ze ingaat op allerlei taalkwesties. De serie is nu een tweede
'seizoen' ingegaan met een aflevering over het belang van komma's voor en, of
en andere voegwoorden in opsommingen.

Bekijk de video

Cadeau-abonnement op Onze Taal
Doe een vriend of familielid (of uzelf) een plezier met een
half jaar lang Onze Taal. Een halfjaarabonnement (5
nummers) kost slechts € 18,-.
Meld u aan via deze link.

Bestel nu
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Taalnieuws
De meerderheid van de (Nederlandse) Limburgers hoort carnavalsliedjes liefst
in het dialect. Brabanders hebben in meerderheid liever Nederlandstalige
liedjes.
(Bron: Dichtbij Roermond)
Ook in Amerika verruwt het politieke taalgebruik. Presidentskandidaat Donald
Trump gebruikte onlangs het woord fuck in een toespraak.
(Bron: RTL Z)
Een rector van een kleine Duitse universiteit komt met het voorstel om
Arabisch verplicht te stellen op Duitse scholen, om zo de integratie te
bevorderen. "Der Mann glaubt an Zauberei."
(Bron: F.A.Z.)

Taaltip: een hele pief/piet
PRAKTISCH. 'Hij voelt zich een hele piet' betekent: 'hij voelt zich heel wat, hij
denkt dat hij een belangrijk man is'. Heel heeft hier de betekenis 'belangrijk',
net als in bijvoorbeeld 'Het was voor hem een heel besluit om als zzp'er verder
te gaan.' Op zichzelf is zich een hele pief voelen niet 'fout', maar zich een hele
piet voelen is nu eenmaal de vaste uitdrukking.

Pief is gebruikelijk in bijvoorbeeld een rare pief ('een vreemde persoon, een
rare snuiter'); hier is piet minder gewoon. In een hoge pief/piet ('een belangrijk
iemand') zijn pief en piet wel geheel inwisselbaar.
In een hele piet krijgt piet overigens een kleine letter, omdat er niet naar een
concrete persoon met de naam Piet wordt verwezen. (Zie ook de uitleg

hierover op onze website.) De herkomst van pief is onduidelijk, maar zeker is
wel dat dit woord niet teruggaat op een eigennaam.

Meer taaladvies

Hoe goed is uw kennis van de nieuwe Franse
spelling?
TEST. In Taalpost 1787 berichtten we al over het tumult dat in Frankrijk is
ontstaan nu schoolboekuitgevers de 'nieuwe' (feitelijk al decennia geleden
ingestelde) spelling willen invoeren. Hoe goed is uw kennis van die moderne
Franse spelling eigenlijk? U kunt het toetsen op de website van Le Monde.

Doe de test

(Advertentie)

Neem een abonnement op Kidsweek voor
maar 15 euro
En krijg de Kindertaalkalender 2016 cadeau!
Kidsweek is dé krant voor kinderen tussen de 7 en
12 jaar, met elke donderdag het laatste nieuws uit
binnen- en buitenland. Zo blijven kinderen op de
hoogte van wat er in de wereld gebeurt en ervaren
ze hoe leuk lezen is!
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Taalnieuws
Bij het protest tegen het verbod om de spellingcontrole op het eindexamen te
gebruiken zijn kanttekeningen te plaatsen, onder meer omdat alle leerlingen
wel een woordenboek mogen gebruiken. Dieper gaat de stelling dat dyslexie
fictie is.
(Bron: De Alfabetcode)
Frankrijk zou vanaf september een spellinghervorming doorvoeren. Onder
meer het gebruik van het accent circonflexe wordt aangepast. Echt nieuw is de
nieuwe spelling niet, want ze is al in 1990 goedgekeurd door de Académie
française.
(Bron: DeRedactie.be)
Elk jaar ontstaan er duizenden nieuwe woorden. Daar bestaan dertien
mechanismen voor.
(Bron: The Guardian)

Muziek klinkt minder af bij moeilijke
grammatica
ONDERZOEK. Leg je proefpersonen grammaticaal moeilijke zinnen voor en laat
je ze tegelijkertijd naar muziek luisteren? Dan beoordelen ze de muziek als
'minder af' dan wanneer ze grammaticaal makkelijke zinnen voorgelegd
krijgen. De reden is dat taal en muziek hetzelfde hersengebied delen om orde
te scheppen, waardoor er een overbelasting optreedt. Dat ontdekten taal- en
neurowetenschappers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut
voor Psycholinguïstiek.

Lees meer

Wedstrijd Harder praten helpt niet
PRIJSVRAAG. Taalstrateeg Sarah Gagestein en psycholoog Job Boersma
presenteren in Harder praten helpt niet zeven praktische strategieën om
mensen te overtuigen. We mogen drie exemplaren van dit boek weggeven,
waarvan u de eerste pagina’s online kunt lezen. Wilt u in aanmerking komen
om er eentje te winnen, beantwoord dan deze vraag: waarom kon Roger
Boisjoly het NASA-management niet overtuigen om de lancering van de
Challenger uit te stellen? Stuur uw antwoord in voor 17 februari.

Antwoord nu

Opfristraining taalregels
Op dinsdag 16 februari verzorgt de Taaladviesdienst van
Onze Taal in Amsterdam een opfristraining taalregels, waarin
onder meer de belangrijkste spellingkwesties en
grammaticale struikelblokken de revue passeren. Schrijf u nu
in.
Wilt u een voorproefje van wat er tijdens de training aan de
orde komt? Doe de opfris-taalquiz!

Doe de taalquiz
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Taalnieuws
Adam was vorig jaar in Amsterdam de populairste jongensnaam, bij de meisjes
was dat Olivia. Per stadsdeel zijn er wel grote verschillen te zien.
(Bron: Het Parool)
Dankzij moderne onderwijsprogramma's op tablets presteren leerlingen beter
in taal en rekenen.
(Bron: Onze Taal)
De Oostenrijkse politie is op zoek naar een schrijvende bankovervaller die al
jaren actief is. Na twee van zijn elf bankovervallen stuurde hij de politie een
ansichtkaart met de mededeling dat hij zou terugkomen. De man wordt de
ansichtkaartenrover genoemd.
(Bron: Waar Maar Raar)

Honderdste verhaal op VertaalVerhaal
PLATFORM. Vertalers hebben een verhaal te vertellen. Daarom verzamelt de
VertalersVakschool Amsterdam allerlei verhalen over vertalen op het platform
VertaalVerhaal, dat nu vier jaar actief is. De initiatiefnemers nodigen vertalers
uit op dit platform hun gedachten en bespiegelingen over hun vak te delen. Op
20 februari zal er het honderdste verhaal over vertalen verschijnen. Later dit
jaar wil VertaalVerhaal een heruitgave publiceren van het in vertalerskringen
geruchtmakende proefschrift van Peter Verstegen uit 1993, Vertaalkunde
versus vertaalwetenschap.

Lees meer

Geen spellingcontrole meer tijdens examen
op school
PETITIE. Spellingvaardigheid op school telt dit jaar weer mee in het
examencijfer. Bovendien mag niemand nog een spellingcontrole tijdens het
examen gebruiken. Dat geldt ook voor leerlingen met dyslexie. Daarom is het
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) samen met de oudervereniging
Balans een petitie gestart. Hun doel is leerlingen met dyslexie weer de
mogelijkheid te geven tijdens het examen met een spellingcontrole te werken.

Naar de petitie

(Advertentie)

Neem een abonnement op Kidsweek voor
maar 15 euro
En krijg de Kindertaalkalender 2016 cadeau!
Kidsweek is dé krant voor kinderen tussen de 7 en
12 jaar, met elke donderdag het laatste nieuws uit
binnen- en buitenland. Zo blijven kinderen op de
hoogte van wat er in de wereld gebeurt en ervaren
ze hoe leuk lezen is!
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Taalnieuws
Dasja Abresch gaf de Speech van het Jaar 2015 met een 'weloverwogen
pleidooi voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Steenbergen'.
(Bron: De Spraakmakers)
De Lof- en Sofprijs van de stichting Nederlands gaan naar twee Vlamingen:
hoogleraar Filip Devos van de Universiteit Gent kreeg een pluimpje, rector Rik
Torfs van de Katholieke Universiteit Leuven wordt verweten dat hij zich niet
druk maakt over "de nogal blinde verengelsing van het Vlaamse universitaire
onderwijs".
(Bron: De Standaard)
De taal van de standwerkers herleeft op YouTube dankzij vloggers, de makers
van videoweblogs. Hoe praat je als een échte vlogger? Dat wordt hip uitgelegd
in een vlog.
(Bron: Neder-L).

Taaltip: met lede/leden ogen aanzien
PRAKTISCH. De juiste uitdrukking is iets met lede ogen aanzien. Daarmee
wordt bedoeld: iets zien gebeuren waar je het niet mee eens bent en waar je
zelfs boos of verdrietig van wordt, terwijl je weet dat je er niets aan kunt
veranderen. Iets met leden ogen aanzien is niet juist; alleen lede past in deze
uitdrukking.

Leed is een oud bijvoeglijk naamwoord dat betekenissen als 'onaangenaam',
'droevig' en 'spijtig' heeft. Iets met lede ogen aanzien betekent letterlijk: 'iets
met verdrietige ogen aanzien', 'iets zien wat je verdrietig maakt'.

Het bijvoeglijk naamwoord leed komt buiten deze uitdrukking nauwelijks nog
voor. Wél bekend is het bijbehorende zelfstandig naamwoord leed ('droefheid,
narigheid').

Meer taaladvies

Belgistan en Kapputistan
ACHTERVOEGSEL. Het laatste stukje van Kazachstan, Oezbekistan en
Tadzjikistan maakt school sinds de tweede helft van de twintigste eeuw. Het
achtervoegsel -stan kent een Indo-Europese oorsprong en heeft in CentraalAzië de betekenis 'plaats van'. In veel talen is -stan een populair woorddeel
geworden om te verwijzen naar een fictief land, denk aan Verweggistan of
Absurdistan. Deze verzonnen namen hebben dan vaak een negatieve bijklank,
aldus het weblog over de Nederlandse taal en cultuur van de Vrije Universiteit
van Berlijn.

Lees meer

Gegespt
OPROEP. Op een laat-middeleeuwse fibula (een gesp of
speld) staat een tekst. Heeft iemand een idee wat er
geschreven staat?

Lees meer

Trainingskalender
FEB

Opfristraining taalregels

16

Amsterdam (1 dag)
Nog slechts 5 plaatsen! Meer informatie

MRT

Complete training spelling

12

Amsterdam (1 dag)
Nog 10 plaatsen! Meer informatie
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