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Taaltip: ‘O/Oh, kom er eens kijken’ 

De voorkeur gaat uit naar ‘O, kom er eens kijken’. 

 

Er is vaak twijfel over de schrijfwijze van de uitroep o/oh. Volgens de 

naslagwerken schrijf je o (zonder h) als het om de heldere o-klank gaat, die 

ook in het woord roos zit. Om die klank gaat het in het liedje ‘O, kom er eens 

kijken’. Dit o kan verbazing of verrassing uitdrukken, maar ook schrik of 

verdriet. Verder komt het voor in vaste combinaties zoals o ja, o nee, o jee, o 

wee en o zo. 

 

Het woord oh geeft een wat doffere klank weer, zoals in ‘Oh, dat mag helemaal 

niet’; deze klank lijkt op de o die in roze zit. Waarschijnlijk is invloed van het 

Engels er de oorzaak van dat oh ook vaak gebruikt wordt voor de andere o-

klank. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Wat is het meervoud van staf? (De Taalstaat) 

 Vlaamse universiteiten omzeilen strenge taalwetten met spookvakken 

en andere creatieve oplossingen. (Veto) 

 Experts zijn somber over de vraag of het Bildts wel als taal erkend zal 

worden door de overheid. (Bildtse Post) 

 Bereid u voor op het Groot Dictee met een nieuwe spellingkwelling. 

(Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/384537-het-taalloket-staf-staffen
http://www.veto.be/artikel/universiteiten-omzeilen-vlaamse-taalwetten
http://www.bildtsepost.nl/nieuws/2515-bildts-is-mengtaal-maar-experts-somber-over-toekennen-status
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-2
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Kunstmatig intelligente computers kunnen beter liplezen dan de mens. 

(Le Monde) 

 Taaltrends kennen een mysterieuze cyclus van veertien jaar. (New 

Scientist) 

 Het project ‘Begrijpelijke taal’ heeft de taal van de overheid en het 

bedrijfsleven begrijpelijker gemaakt. (Neerlandistiek) 

 Wim Berends heeft de scriptieprijs van het ANV gewonnen voor zijn 

scriptie over het Surinaams-Nederlands. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 De week van de francofonie is geopend. (24 heures) 

 Xenophobia is het woord van het jaar voor Dictionary.com. 

(Dictionary.com) 

 Er is een Friese vertaling voor geletterd bedacht in een prijsvraag. 

(Facebook-pagina Anne Tjerk Popkema) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Sintcadeautips 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/25/des-intelligences-artificielles-lisent-desormais-sur-les-levres_5038185_4408996.html
https://www.newscientist.com/article/2114286-language-trends-run-in-mysterious-14-year-cycles/
https://www.newscientist.com/article/2114286-language-trends-run-in-mysterious-14-year-cycles/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/begrijpelijke-taal/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/scriptieprijs-anv-voor-wim-berends/
http://www.24heures.ch/monde/sommet-francophonie-s-ouvert/story/23800813
http://blog.dictionary.com/xenophobia/?param=DcomHP
https://www.facebook.com/annetjerk.popkema
https://onzetaalwebwinkel.nl/roald-dahl-woordenboek


 

  

 

Cadeau-abonnement Onze Taal 

keuze uit 5 of 10 nummers 

Spellingstick Onze Taal 

de spellingregels van het Nederlands leren en 

ermee oefenen op de computer 

Taal als een jas 

avonturenboek voor kinderen over taal 

5000 venijnige dicteewoorden 

om te oefenen voor het Groot Dictee 

Dat hoor je mij niet zeggen!  

over 1500 veelgebruikte taalclichés 

Roald Dahl Woordenboek 

over de kleurrijkste woorden uit Roald Dahls boeken 

 

Rijmelarij 

gezelschapsspel waarbij het aankomt op rijmvaardigheid  

Kijk voor andere taalboeken in de webwinkel. Met elke aankoop steunt u Onze 

Taal. 

Alles wat u vóór donderdag 1 december bestelt, hebt u vóór 5 december in 

huis.  

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 

 

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/spellingcursus-op-usb-stick-354
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/spellingcursus-op-usb-stick-354
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/taal-als-een-jas
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/taal-als-een-jas
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/dat-hoor-je-mij-niet-zeggen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/roald-dahl-woordenboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/roald-dahl-woordenboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/rijmelarij
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/rijmelarij
http://www.onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Wedstrijd Met hartelijke groente 

 

  

 

In Met hartelijke groente vertelt de Zuid-Koreaan Vinnie Ko 

over zijn belevenissen met de Nederlandse taal als hij in 

Groningen in een studentenhuis belandt. We mogen drie 

exemplaren van het boek weggeven. Wilt u hiervoor in 

aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: waar woont 

Vinnie Ko nu? Stuur uw antwoord vóór 7 december naar 

redactie@taalpost.nl. 

 

Op de website van Onze Taal vindt u een interview met de 

schrijver. 

Stuur uw antwoord in 

 

 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Welk woord wilt u nooit meer horen? De verkiezing is begonnen. (Weg 

met dat woord!) 

 Soasjoemelaar is het neologisme van de week bij het Instituut voor de 

Nederlandse Taal. (IvdNT) 

 Er zijn steeds minder inwoners van Peking die het authentieke dialect 

van het stadscentrum spreken. (Today) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/van-korea-naar-nederland
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/van-korea-naar-nederland
mailto:redactie@taalpost.nl
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.todayonline.com/chinaindia/china/disappearing-dialect-heart-chinas-capital
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/met-hartelijke-groente


  

Opinie 

 Moet de oproepbrief voor inburgeringscursussen in het Nederlands 

gesteld worden? Of mag dat ook in een taal die de immigrant kan 

lezen? Geef uw mening. (Onze Taal) 

 Martin ter Denge pleit er in het Engels voor om het Saksisch relevant te 

houden. (LinkedIn) 

 Schrijver en voormalig VRT-journalist Bavo Claes sprak deze week elke 

dag zijn eigen middagjournaal in, onder meer over de moeilijke 

verhouding tussen Vlaanderen en het Algemeen Nederlands en over het 

(niet) vervrouwelijken van beroepsnamen. (Radio 1) 

 Elisabeth Wening, een Duitse taalwetenschapper die in de Verenigde 

Staten werkt, zegt dat Duitse politici beter moeten nadenken over hun 

woordkeuze, net als hun populistische collega’s. (Welt) 

 We hebben geen racismepolitie nodig, maar taalpolitie. Dat is de 

stelling van ondernemer Carlo Strijk, die een oproep doet aan de 

taalelite van Nederland. (NRC) 

 

  

  

  

En verder 

 Verstaat u het Züritüütsch (het dialect van Zürich)? (20 Minuten) 

 Stapt u fluitend het weekend in? Wetenschappelijk onderzoek naar 

gefloten talen kan ons veel leren over hoe de hersenen met taal 

omgaan. (Scientific American) 

 Of bent u meer van het zingende type? Dan kunt u voortaan tijdens het 

zingen een vreemde taal leren. (LyricsTraining) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Sintcadeautip: Kindertaalkalender 2017 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
https://www.linkedin.com/pulse/elephant-room-dutch-german-communication-martin-ter-denge
https://radio1.be/tag/middagjournaal
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159691528/Politiker-treiben-Waehler-mit-falscher-Wortwahl-zu-Populisten.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/23/racisme-wortelt-in-onze-taal-5431462-a1533236
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/14806347
https://www.scientificamerican.com/article/ldquo-whistled-languages-rdquo-reveal-how-the-brain-processes-information/
http://lyricstraining.com/nl


 

  

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er weer de 

Kindertaalkalender, gemaakt door Onze Taal 

in samenwerking met Kidsweek. Boordevol 

raadsels, taalkronkels en uitdrukkingen. 

Bijvoorbeeld: waarom heet een tank eigenlijk 

‘tank’? En zie jij de twee betekenissen van ‘De 

politie denkt dat de dieven gestoord zijn’? 

 

Korting 

Als u de Kindertaalkalender en de ‘gewone’ 

Taalkalender samen bestelt, krijgt u korting. 

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/kindertaalkalender-2017
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender-2206
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2017
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/kindertaalkalender-2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/kindertaalkalender-2017
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Taaltip: onder beschermde/beschermende 
atmosfeer 

‘Dit product is verpakt onder beschermende atmosfeer’ is juist. Dit is een 

wettelijk vastgelegde aanduiding; er wordt mee aangegeven dat in de 

verpakking van het product geen ‘gewone’ lucht zit maar een aangepast lucht- 

of gasmengsel, bijvoorbeeld met weinig zuurstof, waardoor het product langer 

houdbaar is. Dit omringende gasmengsel, de atmosfeer, beschermt het 

product tegen bederf; daarom is het een ‘beschermende atmosfeer’. 

 

‘Verpakt onder beschermde atmosfeer’ zou uitdrukken dat het de atmosfeer 

zélf is die beschermd wordt en dat het verpakken in die atmosfeer heeft 

plaatsgevonden. Dat is wel voorstelbaar: het zou kunnen gaan om de 

atmosfeer in de fabriek, die bijvoorbeeld beschermd is tegen ziektekiemen of 

schadelijke bacteriën. Maar dat is niet wat er wordt bedoeld: het gaat om de 

‘atmosfeer’ in de verpakking. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 De jaarlijkse wedstrijd ‘Nederland Vertaalt’ is van start gegaan. Er zijn 

vijf vertaalopgaven, waarvan een specifiek voor scholieren. (Verstegen & 

Stigter) 

 Je taalgebruik kun je verbeteren door veel goede romans te lezen, zegt 

de taalraadsman van een krant. (Trouw) 

 De app Chert maakt het mogelijk om in twintig inheemse talen uit 

Alaska digitaal te communiceren. Dat was nog niet mogelijk vanwege 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://verstegenstigter.nl/nv/vertaalwedstrijd
http://verstegenstigter.nl/nv/vertaalwedstrijd
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/4418600/2016/11/19/Als-een-fout-maar-vaak-genoeg-wordt-gemaakt-wordt-het-vanzelf-Nederlands.dhtml
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


het gebrek aan karaktersets met de juiste lettertekens. (KTOO) 

 Bijsluiters van geneesmiddelen zijn vaak opgesteld in moeilijke taal. De 

‘kijksluiter’ lost het probleem op. (IVDNT) 

 De Oilsjtersen Diksjoneir bevat een lijst met Standaardnederlandse 

woorden die uit het Aalsters zouden komen. (Taalfluisteraar) 

 In de aanloop naar het Groot Dictee der Nederlandse taal presenteert 

Onze Taal vier dicteetests. Elke week een spellingkwelling. Vandaag de 

eerste: ou of au. (Onze Taal) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Jan Stroop stelt vast: ‘De leraar in de moedertaal heeft ’t moeilijker dan 

iemand die anderstaligen Nederlands moet onderwijzen.’ 

(Neerlandistiek) 

 Het Bildts is een mengtaal die bestaat uit een overwegend Zuid-

Hollandse woordenschat met latere bijmenging van Friese leenwoorden. 

(Fryske Akademy) 

 Drie taalkundigen van de University of York beantwoorden in de 

bioscoop vragen over hun vak naar aanleiding van de film Arrival. (The 

Press) 

 Onder Mediadoctoren, een podcast van mediawetenschappers, buigt 

zich over het fenomeen internettaal. (Onder Mediadoctoren) 

 

  

  

  

En verder 

 Fly sein is het Duitse jeugdwoord van het jaar. (Der Tagesspiegel) 

 De World Sanskrit Awards zijn uitgereikt aan een Thaise prinses en een 

Amerikaanse professor. (OneIndia) 

 De jonge cineast Kayla Briët maakte een korte film over haar vader. Hij 

is een van de tien overgebleven sprekers van het Potawatomi, een 

http://www.ktoo.org/2016/11/18/kotzebue-brothers-make-first-app-20-alaska-native-languages/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://taalfluisteraar.be/2016/11/18/recensie-oilsjtersen-diksjoneir/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/de-leraar-nederlands-en-zn-spagaat/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/News/is-het-bildts-een-zelfstandige-taal/
http://www.yorkpress.co.uk/leisure/film/14914882.University_of_York_linguists_to_host_Q_and_A_on_alien_movie_Arrival_at_City_Screen/
http://www.yorkpress.co.uk/leisure/film/14914882.University_of_York_linguists_to_host_Q_and_A_on_alien_movie_Arrival_at_City_Screen/
http://ondermediadoctoren.nl/afl-46-internettaal/
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/junge-sprache-fly-sein-ist-jugendwort-des-jahres/14863492.html
http://www.oneindia.com/india/thailand-princess-us-professor-conferred-world-sanskrit-awards-2268893.html


inheemse Amerikaanse taal. (LA Weekly) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Onze Taal als sinterklaascadeau  

 

  

 

Doe iemand een half jaar lang (5 keer) plezier met 

Onze Taal. Dat kost slechts € 19,75. Een héél jaar 

Onze Taal (10 keer) is € 36,-. 

 

Als u uiterlijk 27 november bestelt, dan kunnen wij u 

het eerste exemplaar nog voor 5 december toesturen, 

zodat u het met Sinterklaas als cadeau kunt 

overhandigen.  

Bestel direct 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 

 

  

  

 

 Facebook 

 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 

 Google+ 

 

 Doorsturen 
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http://www.laweekly.com/film/a-native-american-filmmaker-captures-her-father-s-language-before-it-vanishes-7627345
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
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https://onzetaal.nl/adverteren
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Brief van Paulien Cornelisse 

Beste Taalpostlezers,  

 

Meer dan driehonderd mensen hebben gereageerd op de 

prijsvraag waarbij de titel van mijn boek De verwarde 

cavia moest worden vertaald in een taal naar keuze. Ik ben hier 

ontzettend blij mee. Mijn vorige boeken zijn onvertaalbaar 

(‘Language is, like, really my thing’), maar voor Cavia heb ik 

goede hoop. Want dat er mondiaal steeds meer cavia’s op 

kantoren werken, staat natuurlijk buiten kijf.  

 

Al uw suggesties helpen Cavia alvast een stukje over de grens.  

 

Omdat er zo veel ingestuurd is, hier een kleine bloemlezing (let op, sommige 

vertalingen zijn heel vrij!): 

 

Mestreechs: De brölste kuusj  

Zuid-West-Drents: ’t Wierige guinese keugien 

Engels: The wavy cavy 

Sranantongo: A bruja djinipi 

Italiaans: La cavia confusa 

Fries: It bargemotsje yn ferbjustering 

Turks: Şaşkın kobay  

Afrikaans: Die deurmekaar marmotjie 

Welsh: Y mochyn cwta mewn penbleth  

Spaans: El cobayo confuso 

Papiamentu: UN KAVIA KONFUNDÍ 

Japans: Konran morumotto 

Swahili: Kuchanganyikiwa kungele 

Lets: Apjukusī jūrascūciņa 

Grieks: Το σύγχυσπο ινδικό χοιρίδιο 

Latijn: Guinea porcum Confusius 

Servisch: збуњен морско прасе 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


Russisch: Свинка путанаяа 

IJslands: Radvilltur naggris 

Achterhoeks: ’n Cavia den kats van ’t rabat was 

 

Maar de winnaar is …: Ingeborg Nienhuis uit Vierhuizen, die de oplossing in 

het Gronings opstuurde:  

 

“’t Guinees swientje dat roeg ien de kop wer” 

 

Gefeliciteerd Ingeborg, en wat een mooie uitdrukking: ‘roeg ien de kop’.  

 

Aan alle anderen: dank voor de inspiratie en het plezier.   

 

En: stemmen voor de NS Publieksprijs kan nog steeds! 

 

Hartelijke groet,  

 

Paulien Cornelisse 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Nieuwe website geeft uitgebreide informatie over de 

(wetenschappelijke) namen van Europese vogels. (WNVE) 

 Er is een subtiel verschil tussen de woorden maatschappij en 

samenleving. (Neerlandistiek) 

 Kennen we een taal of spreken we een taal? (Onze Taal) 

 De liefde bedrijven is fijolieteren in het Aalsters dialect. (Het 

Nieuwsblad) 

 Sara en Luuk zijn de populairste babynamen van 2015. (de Volkskrant) 

 

  

  

  Opinie 

https://www.nspublieksprijs.nl/boek/de-verwarde-cavia
https://www.wnve.nl/index.php/nl/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/maatschappij-samenleving/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-kennen-of-een-taal-spreken
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161115_02573199?utm_content=bufferf2241&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161115_02573199?utm_content=bufferf2241&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.volkskrant.nl/magazine/sara-en-luuk-verslaan-emma-en-liam-als-populairste-babynamen~a4414581/


 Max Verstappen vindt dat het grove taalgebruik dat tijdens Formule 1-

races te horen is, eigenlijk niet moet worden uitgezonden. (NOS) 

 Taalkundigen zijn dankzij de film Arrival ‘bijna cool’. (The Washington 

Post) 

 Dat de Nederlandse minister-president Mark Rutte een klassieke 

opleiding heeft genoten, blijkt uit zijn gebruik van woorden als 

epitheta en modus operandi. (Siemon Reker) 

 

  

  

  

En verder 

 Het eerste Engelse woord van het jaar is bekend: post-truth. (Onze 

Taal) 

 De website Taalbank.nl is vernieuwd, maar biedt nog steeds iedere dag 

een analyse van een gloednieuw woord. (Taalbank.nl) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Leestekens 

 

  

 

Hét boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk 

leesteken gebruikt. 

 

Leestekens is de volledigste interpunctiegids van het 

Nederlands, gemaakt door de taaladviseurs van Onze Taal. Er 

wordt uitgebreid in beschreven welke leestekens er allemaal 

zijn, wanneer je welk leesteken gebruikt en hoe je ze kunt 

combineren. Dit alles overzichtelijk gerangschikt en in 

duidelijke taal, met veel voorbeelden. Een must voor elke 

(tekst)schrijver, redacteur en corrector!  

Bestel nu 

 

 

 

 

  

http://nos.nl/artikel/2142418-verstappen-grof-taalgebruik-niet-uitzenden.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/its-all-in-the-wording-arrival-raises-profile-of-linguists-making-them-almost-cool/2016/11/11/9ac60a14-a773-11e6-ba59-a7d93165c6d4_story.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/its-all-in-the-wording-arrival-raises-profile-of-linguists-making-them-almost-cool/2016/11/11/9ac60a14-a773-11e6-ba59-a7d93165c6d4_story.html
http://siemonreker.nl/2016/11/17/epitheta/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/engels-woord-van-het-jaar-post-truth
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/engels-woord-van-het-jaar-post-truth
https://www.taalbank.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/leestekens
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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: met z’n/zijn/hun tweeën 

‘De Taalpostredacteuren zijn met z’n tweeën’ en ‘De Taalpostredacteuren zijn 

met hun tweeën’ zijn allebei juist. ‘Met zijn tweeën’ kan ook, maar zijn is wat 

te nadrukkelijk voor zo’n informele zin. 

 

In constructies van het type ‘met + bezittelijk voornaamwoord + telwoord 

+ -en’ kan als bezittelijk voornaamwoord altijd z’n gebruikt worden, ongeacht 

waar het naar verwijst. Daarnaast is, afhankelijk van het onderwerp, ons, 

jullie of hun mogelijk. Een paar voorbeelden: 

 Mijn zussen en ik waren altijd met z’n/ons drieën. 

 Tennissen jullie altijd met z’n/jullie vieren? 

 De rovers waren met z’n/hun veertigen. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Praktisch 

 Hoeveel lettergrepen heeft het woord Italianen? (YouTube) 

 Zwolse gemeenteraad wil een ‘boost’ (jawel) voor de Nederlandse taal. 

(De Stentor) 

 Bossche ambtenaren winnen de Nationale Schrijfwedstrijd met een 

goede brief. (Nationale Schrijfwedstrijd) 

 De stichting Verder met Taal wint een Veenendaalse prijs voor 

vrijwilligers. (Veenendaalse krant) 

 Nederlanders spreken beter Engels dan inwoners van andere landen 

die het Engels niet als moedertaal hebben. (De Volkskrant) 

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.youtube.com/watch?v=6f0PicbtOBo&feature=youtu.be
http://www.destentor.nl/regio/zwolle/zwolse-gemeenteraad-wil-boost-voor-nederlandse-taal-1.6637587
http://www.nationaleschrijfwedstrijd.nl/
http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/stichting-verder-met-taal-winnaar-vrijwilligersprijs-2016-184507
http://www.volkskrant.nl/binnenland/engelse-taal-heeft-minste-geheimen-voor-nederlanders~a4415218/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Wetenschap 

 Tom Wolfe heeft een boek geschreven over Noam Chomsky’s 

taaltheorieën – maar een ‘magisch slotakkoord’ ontbreekt. (De 

Volkskrant) 

 Dat Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen gewonnen heeft, komt 

wellicht door de retorische tics waar hij eerder om is uitgelachen. (The 

Guardian) 

 Franse kinderen van tien jaar maken meer spelfouten dan hun 

leeftijdgenoten van acht jaar geleden. (Express.live) 

 Voor het eerst bedient een verlamde ALS-patiënt thuis een 

spraakcomputer met haar hersenactiviteit. (UMC Utrecht) 

 Mark Rutte gebruikt ‘come on!’ in plaats van ‘kom op!’ (Siemon Reker) 

 Doofblinden in Amerika ontwikkelen hun eigen taal. (Neerlandistiek) 

 Claire Goriot onderzoekt de effecten van Engelse les vanaf groep 1 van 

de basisschool en heeft hulp nodig van leerkrachten, intern begeleiders 

en directeuren. (Radboud Universiteit) 

 

  

  

  

En verder 

 Er komen nieuwe ‘officiële’ emoji’s: onder andere een vrouw met een 

hoofddoek en een afbeelding van een vampier. (Onze Taal) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Taalagenda 

http://www.volkskrant.nl/boeken/magisch-slotakkoord-ontbreekt-bij-taaltheorie-van-wolfe~a4413400/
http://www.volkskrant.nl/boeken/magisch-slotakkoord-ontbreekt-bij-taaltheorie-van-wolfe~a4413400/
https://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2016/nov/11/winning-words-the-language-that-got-donald-trump-elected
https://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2016/nov/11/winning-words-the-language-that-got-donald-trump-elected
https://fr.express.live/2016/11/10/enfants-francais-ne-savent-plus-ecrire/
http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2016/Verlamde-ALS-patient-bedient-spraakcomputer-met-ge.aspx
http://siemonreker.nl/2016/11/15/come-on/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/gevoelde-taal/
https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eajmZQeLTWgHjXT
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-emojis-in-gebruik-genomen
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2017


 

  

 

In de Taalagenda van Onze Taal, een handige 

bureau-agenda in een stevige ringband, vindt u 

taaltests, taalkronkels, en informatieve stukjes over 

maandnamen en bijzondere woorden.  

 

Nu met gratis Onze Taal-agenda-elastiek!  

 

Bekijk een voorproefje.  

Bestel direct 
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https://onzetaal.nl/uploads/editor/Taalagenda2017_voorproefje.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2017
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Win een cavia-T-shirt 

 

  

 

Paulien Cornelisse is met De verwarde cavia genomineerd 

voor de NS Publieksprijs (2016). U kunt bij de NS op haar 

boek stemmen. 

 

De auteur stuurde Taalpost een T-shirt (zie foto) en u kunt 

dat winnen. Om kans te maken, dient u de volgende vraag 

te beantwoorden: hoe zou u de titel De verwarde 

cavia vertalen in een andere taal (naar keuze)? Stuur uw 

suggestie vóór 16 november naar redactie@taalpost.nl. 

Doe mee 

 

 

 

 

  

  

  

Op het scherm 

 Nu in de bioscoop: de film Arrival, waarin een taalkundige de opdracht 

krijgt met een buitenaards wezen te praten. (Onze Taal) 

 In Vlaamse bioscopen zie je geen ondertitelde kinderfilms meer, want 

alles wordt ingesproken door Vlaamse stemmen. (De Standaard) 

 Het is nu mogelijk via de smartphone te betalen met je stem. (Numrush) 

 Zin in een nieuwe achtergrond voor uw computerscherm? Bekijk de 

wallpapers van taalkundigen. (Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.nspublieksprijs.nl/boek/de-verwarde-cavia
mailto:redactie@taalpost.nl
http://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalkundige-redt-de-wereld
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161108_02563329?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e0d0eb613c49046b1a91fc244cbf5b991cfc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9&utm_content=buffer9d310&utm_m
http://numrush.nl/2016/11/10/he-siri-voortaan-maken-we-geld-paypal-stemherkenning/
https://onzetaal.nl/tijdschrift-nieuw/wallpapers-van-taalkundigen
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.nspublieksprijs.nl/boek/de-verwarde-cavia


  

Weetjes 

 Taalhelden is een nieuw, interactief taalspel met een rapper in de 

hoofdrol. (Taalhelden) 

 Taalanalyse kan suïcidale aanleg vaststellen. (Onze Taal) 

 Wat betekent Trump in uw dialect? (L1) 

 

  

  

  

En verder 

 Renata Flores is 14 en zingt het liedje ‘The way you make me feel’ van 

Michael Jackson in het Quechua, een van de 47 nog bestaande inlandse 

talen van Peru (PRI). 

 

  

  

  

Winnaars Met zoveel woorden 

In Taalpost 1879 vroegen we: welk Engels boek was het grote voorbeeld voor 

de auteur van Het juiste woord? Het antwoord was de Thesaurus of English 

Words and Phrases van Peter Mark Roget. De exemplaren van Met zoveel 

woorden van Rik Schutz en Ludo Permentier gaan naar Roger Roger, Sandy 

Westerveld en Gijs Ornée. 

 

  

  

  

Winnaars Het eb en vloed van taal 

Maar liefst 513 lezers van Taalpost deden mee aan de wedstrijd in Taalpost 

1881. Vraag: hoeveel talen bestaan er op dit moment volgens Marten van der 

Meulen? Dat zijn er 7097. Lees ook de relativerende uitleg die hij bij dat getal 

geeft. De winnaars van het boek Het eb en vloed van taal zijn: Maria Franssens, 

http://game.taalhelden.org/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/tekstanalyse-kan-sucidale-aanleg-vaststellen
http://www.l1.nl/nieuws/331362-wat-betekent-trump-jouw-dialect
http://www.pri.org/stories/2015-10-13/how-indigenous-girl-making-quechua-cool-peru-little-help-michael-jackson
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/met-zoveel-woorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/met-zoveel-woorden
http://taalmuseumleiden.nl/hoeveel-talen-zijn-er
https://onzetaalwebwinkel.nl/het-eb-en-vloed-van-taal


Agnes Boelhouwer, Rob Grössl, Thei Bex en Eva Vanherp. Vanochtend 

publiceerde Van der Meulen trouwens een blogpost over zijn boek. 

 

  

  

  

Rectificatie 

Dinsdag stond in Taalpost de volgende vraag: “‘Ei es no’t schoul geweist in de 

vakanse.’ Wat betekent die Brusselse uitdrukking?” De link erbij ging naar de 

contactpagina van Be.Brusseleir, waardoor we de suggestie wekten dat het om 

een prijsvraag ging. Dat was niet de bedoeling. De betekenis van de 

uitdrukking staat op de homepage van de site, waar we u naartoe hadden 

willen leiden: www.bebrusseleir.be. 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

De nieuwste grote Van Dale  

  

 

Tijdelijk in prijs verlaagd. 

 

De jongste papieren editie (oktober 2015) van de 

grote Van Dale is ten opzichte van die uit 2005 

ingrijpend vernieuwd: maar liefst 18.000 nieuwe 

trefwoorden, plus veel meer betekenissen, uitleg en 

voorbeeldzinnen – en ook de allernieuwste 

uitdrukkingen staan erin (zoals een stip aan de 

horizon zetten). In deze editie worden voor het 

eerst vijfhonderd lastige lemma’s met illustraties verduidelijkt, en zijn er 

kaderteksten met taalweetjes toegevoegd, over onderwerpen als nadruktekens, 

alliteratie en taalvariatie. 

 

Als extra bij dit papieren woordenboek ontvangt u een jaar lang toegang tot de 

online versie. Hierin vindt u veel samenstellingen die niet in het papieren 

woordenboek staan, en andere extra’s, zoals de vervoeging van werkwoorden. 

 

https://milfje.blogspot.nl/2016/11/martens-nieuwe-boek-het-eb-en-vloed-van.html
http://www.bebrusseleir.be/nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/nieuwe-uitgaven/van-dale-groot-woordenboek-van-de-nederlandse-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/nieuwe-uitgaven/van-dale-groot-woordenboek-van-de-nederlandse-taal


 

Tijdelijk in prijs verlaagd: van € 179,- voor € 149,-.  

Bestel nu 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/nieuwe-uitgaven/van-dale-groot-woordenboek-van-de-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: ineen of in één 

In een zin als ‘De pen is een gewone pen en een styluspen ineen/in één’ is 

zowel ineen als in één juist. De spelling in één heeft de voorkeur, omdat zo 

duidelijker wordt dat iets bedoeld wordt als ‘in één exemplaar’. Ook in 

bijvoorbeeld ‘Met deze verzekering hebt u alles in één’ en ‘Deze printers 

hebben alle gewenste functies in één’ ligt in één iets meer voor de hand. Ineen 

is echter ook mogelijk; Van Dale geeft het voorbeeld “een oven en magnetron 

ineen”. 

 

De spelling ineen is ook juist in de betekenis ‘in elkaar’. Ineen vormt dan 

doorgaans één geheel met een werkwoord, zoals ineenstorten of ineenduiken: 

‘Het huis stortte ineen’, ‘De kat zat ineengedoken onder een struik.’ 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Moet je vandaag de dag grofgebekt zijn om het als politicus te maken? 

(NPO Radio 1) 

 Het tijdschrift Fons biedt informatie voor leraren Nederlands over 

didactiek (in Vlaanderen), en kan gratis worden geraadpleegd. (Issuu) 

 Onze Taal heeft een dossier samengesteld over het woord allochtoon. 

(Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/381688-marc-van-oostendorp-over-grof-taalgebruik-van-politici
https://issuu.com/tijdschriftfons/docs/fons3_lowres2
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/dossiers/het-woord-allochtoon
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Cora Pots onderzoekt aan de KU Leuven wat voor Nederlandstaligen 

mogelijk en onmogelijk is in hun moedertaal. Ze nodigt u uit om mee te 

doen aan een online enquête. 

 Nederlandse taaltechnologen ontwikkelen een computerprogramma dat 

uit je tweets kan afleiden wat voor persoon je bent. (Radboud 

Universiteit) 

 Studenten onderzoeken hoe hun opleiding beter kan. Bijvoorbeeld door 

meer ‘spelruimte’ voor taalfouten. (Omroep West) 

 De Vlaamse taalwetenschapper Steven Delarue is genomineerd voor de 

jaarprijs wetenschapscommunicatie. (Eos Wetenschap) 

 Taalkundige Frens Bakker ontdekt dat de grens tussen de noordelijke 

en zuidelijke dialecten in Limburg anders ligt dan tot nu toe gedacht. 

(Radboud Universiteit) 

 

  

  

  

Agenda 

 10 november: rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het 

eindexamen Nederlands. (Nederlandse Grondwet) 

 10 november: landelijke Dag van de Franse taal. (RTF) 

 17 november: Groot Zutphens Dictee. (Zutphens Persbureau) 

 27 november: presentatie D’r Kirchröadsjer Dieksiejoneer, 672 pagina’s 

dik. (Gemeente Kerkrade) 

 

Meer taalevenementen 

  

  

  

  

En verder 

 Van Dale verloot een BookPouf onder de inzenders voor het woord van 

het jaar. (Van Dale Nederland, Van Dale Vlaanderen) 

https://websurvey.kuleuven.be/index.php/16141/lang-nl
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2016/bent-tweet/
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2016/bent-tweet/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3275173/SERIE-MBO-Meer-spelruimte-voor-taalfouten-geeft-mbo-ers-betere-kansen
https://www.eoswetenschap.eu/communicatieprijs2016
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2016/dialect-limburg-grens/
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vk7uo9vpmfzr?ctx=vh8lnhrpmxv8&tab=1
http://tablerondepourlefrancais.nl/dagvandefransetaal/
http://www.zutphenspersbureau.nl/nieuwsbericht/Josha-Zwaan-leest-Groot-Zutphens-Dictee-voor
https://www.kerkrade.nl/nieuws_en_publicaties/persberichten/03.11.16__dr_nuie_kirchroadsjer_dieksiejoneer/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalagenda
http://woordvanhetjaar.vandale.nl/nl/
http://woordvanhetjaar.vandale.be/nl/


 ‘Ei es no’t schoul geweist in de vakanse.’ Wat betekent die Brusselse 

uitdrukking? (Be.brusseleir) 

 Striptekenaar Marc Sleen is chemin. (Onze Taal) 

 In de volgende Taalpost zit een cavia. 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Training ‘Zakelijk schrijven’  

 

  

 

Nieuw! 

 

Schrijft u veel teksten voor uw werk? En wilt u uw 

schrijfvaardigheid verbeteren? Volg dan onze nieuwe 

training ‘Zakelijk schrijven’, op 24 november in 

Amsterdam. 

 

Bij deze training leert u hoe u een effectieve tekst schrijft, die afgestemd is op 

de doelgroep. Daarbij gaan we in op vragen als: wat is een goede structuur van 

de tekst, en hoe formuleert u doelgericht en toch prettig leesbaar? 

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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http://www.bebrusseleir.be/nl/kontact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/striptekenaar-marc-sleen-is-chemin
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
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Wedstrijd Het eb en vloed van taal 

Voor het Taalmuseum in Leiden schreef Marten van der Meulen het boekje Het 

eb en vloed van taal. Er liggen hier vijf exemplaren te wachten op lezers van 

Taalpost. Wilt u kans maken om te winnen? Beantwoord deze vraag: hoeveel 

talen bestaan er op dit moment volgens Van der Meulen? We zoeken een exact 

getal. Stuur ons uw antwoord vóór woensdag 9 november via 

redactie@taalpost.nl. 

 

Doe mee 

  

  

  

  

Weetjes 

 Waar komt de uitdrukking een haar van de hond vandaan? (Onze Taal) 

 De term testikel danken we aan een bijzonder gebruik in de oudheid. 

(Historiek) 

 Het neologisme van de week: genitaal zelfbeeld. (IvdNT) 

 Is plascontract ‘het meest trieste nieuwe woord ooit’? (Taalbank) 

 Nieuwe editie Taalunie:Bericht verschenen. (Taalunie) 

 De genomineerden voor de Philip Bloemendal Prijs zijn bekendgemaakt. 

(Villamedia) 

 Wat bedoelt Mark Rutte als hij iets ergens in fietsen zegt? (Siemon 

Reker) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaalwebwinkel.nl/het-eb-en-vloed-van-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/het-eb-en-vloed-van-taal
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Het%20eb%20en%20vloed%20van%20taal
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Het%20eb%20en%20vloed%20van%20taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-haar-van-de-hond
http://historiek.net/testikel/64849/?utm_content=buffera037f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2016/11/03/plascontract/
http://taaluniebericht.org/
https://www.villamedia.nl/artikel/genomineerde-philip-bloemendal-prijs-2016-bekend?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+villamedia/tctJ+(Villamedia+Nieuwsbrief)
http://siemonreker.nl/2016/11/03/fietsen-en-van-de-gekke/
http://siemonreker.nl/2016/11/03/fietsen-en-van-de-gekke/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Opinie 

 Marc Reynebeau: ‘Zeg niet gewoon, het is weer een allochtoon.’ (De 

Standaard) 

 MaartenJan de Woordenman: ‘Zal allochtoon zomaar verdwijnen?’ 

(YouTube) 

 Marc van Oostendorp: ‘De discussie over allochtoon leert ons iets over 

de macht van de taal.’ (Neerlandistiek) 

 Maurice de Hond: ‘Wijzig de regels en maak mij opiniepijler.’ (de 

Volkskrant) 

 Sterre Leufkens: ‘Voer de discussie over spelling op een serieuze 

manier.’ (Milfje) 

 Marcel Plaatsman: ‘Het voorstel van De Hond zal het niet halen.’ (Marcel 

Plaatsman) 

 Poll: ‘Moet de spelling veranderen?’ (Onze Taal) 

 Stemcoach Maria Punch: ‘Brabants spreken moet aangemoedigd 

worden.’ (Omroep Brabant) 

 

  

  

  

En verder 

 Leer gebarentaal tijdens de GebarenChallenge 2017. 

(GebarenChallenge) 

 Een korte videocursus Twi (taal van Ghana) voor Nederlandstaligen. 

(YouTube) 

 

  

  

  

Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel 
 

Fris uw spellingkennis op met onze digitale 
spellingcursus! 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161102_02552593?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e0afa0ea2eed312baecfd5620aa5202db0fc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9&utm_content=buffer8fd43&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161102_02552593?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e0afa0ea2eed312baecfd5620aa5202db0fc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9&utm_content=buffer8fd43&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.youtube.com/watch?v=OpaSoWMXheM&feature=youtu.be
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/de-allochtoon-en-de-macht-van-taal/
http://www.volkskrant.nl/opinie/wijzig-de-regels-en-maak-mij-opiniepijler~a4406842/
http://www.volkskrant.nl/opinie/wijzig-de-regels-en-maak-mij-opiniepijler~a4406842/
http://milfje.blogspot.nl/2016/11/een-serieuze-discussie-over.html
http://marcelplaatsman.nl/spelling-de-hond-een-nieuw-voorstel/
http://marcelplaatsman.nl/spelling-de-hond-een-nieuw-voorstel/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2569191253/Stemcoach+Brabants+spreken+moet+juist+aangemoedigd+worden.aspx
http://www.gebarenchallenge.nl/
https://www.youtube.com/channel/UClD22dzhtVZUPtGdCHXP79g/videos
https://onzetaalwebwinkel.nl/spellingcursus-op-usb-stick-352
https://onzetaalwebwinkel.nl/spellingcursus-op-usb-stick-352


 

  

 

De spellingregels van het Nederlands leren en 

ermee oefenen op uw computer: dat kan 

met onze spellingstick. In korte modules frist 

u uw kennis over de belangrijkste 

spellingregels op. De cursus bevat ook veel 

oefeningen en een eindtoets. 

De spellingcursus staat op een usb-stick van 

4 GB en is geschikt voor alle 

besturingssystemen. Er is veel 

geheugenruimte over, zodat u ook andere 

bestanden op de stick kunt opslaan.  

De spellingstick is ontwikkeld door communicatiebureau Hendrikx Van der 

Spek en het Genootschap Onze Taal. 

De spellingstick is te koop in de webwinkel van Onze Taal. 

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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Taaltip: kennisgeving en kennisneming 

Kennisgeving betekent ‘het bekendmaken/mededelen van iets’. Met 

bijvoorbeeld ‘Het voorstel werd ter kennisgeving naar iedereen gemaild’ wordt 

bedoeld dat het voorstel naar alle betrokkenen werd gemaild om iedereen op 

de hoogte te brengen. Het uitgangspunt is dat er iemand is die iets wil 

meedelen (de brenger van de boodschap staat centraal). 

 

Kennisneming lijkt sterk op kennisgeving, maar betekent iets anders: ‘het zich 

ergens van op de hoogte stellen’. Nu staat niet de brenger van de boodschap 

centraal, maar de ontvanger. ‘Na kennisneming van het voorstel’ betekent 

‘nadat de ontvanger van het voorstel de inhoud daarvan heeft gelezen’. 

 

In de vaste uitdrukking iets voor/ter kennisgeving aannemen past alleen 

kennisgeving. Deze uitdrukking geeft weer dat iets wordt gezien als een 

mededeling die de zender van de boodschap kennelijk kwijt moest. De 

bijbetekenis is: en we doen verder niets met deze mededeling; we leggen de 

inhoud naast ons neer. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 De Standaard en de VRT komen met een nieuwe, voorlopig gratis 

schrijfhulp: de Schrijfassistent. (De Standaard) 

 Wat is juist: hardlopen of hard lopen? (Onze Taal) 

 Een nieuwe tool helpt bij het lezen van oude handschriften. (Historiek) 

 Hoe kan de overheid nóg effectiever communiceren? (Begrijpelijke taal) 

 Door aanmaningsbrieven vriendelijker en directer te maken, heeft de 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161029_02546399
https://onzetaal.nl/taaladvies/hardlopen-hard-lopen
http://historiek.net/online-oefentool-voor-lezen-oude-handschriften/64610/
http://bt.ruhosting.nl/digidilemma/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


Vlaamse fiscus miljoenen meer kunnen innen. (De Standaard) 

 18 november, Bilthoven: studiedag over terminologie in de 

gezondheidszorg (NL-Term). 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Een Amerikaanse taalkundige wil de Miami-taal nieuw leven 

inblazen. (National Science Foundation) 

 Wetenschappelijk staat niet vast dat Donald Trump een vrouwelijke stijl 

van spreken heeft. (Debuk) 

 Taalkundige George Lakoff over de taal van Donald Trump en ‘framing’. 

(Golden Gate XPress) 

 Een tiener zou na een klap op zijn hoofd ineens Spaans spreken. Kan 

dat wel? (de Volkskrant) 

 Het boek Biografie van het Gronings. De taal van Groningen in 1001 

stukken van Siemon Reker heeft de prijs gewonnen voor ‘het beste 

Groninger boek’ in de categorie non-fictie. (RTV Westerwolde) 

 In de zestiende eeuw werd het Nederlands een belangrijke 

wetenschapstaal. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Weblogduo Milfje Meulskens zoekt naar vieze woorden in het 

woordenboek en doet een schokkende ontdekking. (Milfje) 

 De vrijdag in Taalpost 1879 aangekondigde wedstrijd verschijnt in 

Taalpost 1881. 

 

  

  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161030_02548578?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e01c4dacda176fbc9021f241cf4d36142dfc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9&utm_content=buffer5078c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.nlterm.org/pages/68
https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=190174
https://debuk.wordpress.com/2016/10/28/donald-trump-talks-like-a-woman-and-the-moon-is-made-of-green-cheese/#like-9390
http://goldengatexpress.org/2016/10/26/linguist-frames-presidential-debate/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/amerikaanse-tiener-spreekt-plots-spaans-na-forse-klap-tegen-hoofd~a4402169/
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/10/30/tonnus-oosterhoff-en-siemon-reker-winnaars-beste-groninger-boek-2016/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/10/nederlands-als-wetenschapstaal-in-de-zestiende-eeuw/
http://milfje.blogspot.nl/2016/10/neuken-in-woordenboeken.html


  

(Aanbod van Onze Taal) 

Kindertaalkalender 2017 

 

  

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er weer de 

Kindertaalkalender, gemaakt door Onze Taal in 

samenwerking met Kidsweek. Boordevol raadsels, 

taalkronkels en uitdrukkingen. Waarom heet een 

tank eigenlijk ‘tank’? Wat zijn de twee betekenissen 

van ‘De politie denkt dat de dieven gestoord zijn’? 

 

Als u de Kindertaalkalender en de ‘gewone’ 

Taalkalender samen bestelt, krijgt u korting.  

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender-2017
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