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1 goede kerstgedachte 

Dit is de laatste Taalpost van 2016; de volgende verschijnt op dinsdag 3 

januari 2017. Wij hopen dat u genoten hebt van de 123 afleveringen die we dit 

jaar voor onze abonnees gemaakt hebben. 

 

Taalpost is gratis en dat willen we volgend jaar graag zo houden. We hopen 

dat ook u het een goede kerstgedachte vindt om ons te steunen door eenmalig 

en vrijblijvend een donatie te doen aan Onze Taal (o.v.v. ‘Donatie Taalpost’). 

Bij voorbaat hartelijk dank! We wensen u prettige feestdagen. 

 

Doneer 

  

  

  

  

3 liedjes uit Vlaanderen 

Maurits Pauwels (artiestennaam van Mauro Pawlowski) bezingt ‘Een mooie tijd’, 

Bazart doet alle harten van ‘Goud’ smelten en Van Echelpoel is rijk aan het 

worden in ‘Ziet em duun’. 

 

  

  

  

3 toptaaltransfers 

Antal van den Bosch werd directeur van het Meertens Instituut, Frieda 

Steurs directeur van het Instituut voor de Nederlandse taal (dat ook nog eens 

van naam is veranderd) en Hans Bennis algemeen secretaris van de 

Nederlandse Taalunie. 

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren/
http://onzetaalwebwinkel.nl/doneren/
https://www.youtube.com/watch?v=gRyq7BJwB1Q
https://www.youtube.com/watch?v=2m0Cl3MDjRo
https://www.youtube.com/watch?v=jo-aHfmeOVY
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/231-2016/145077-antal-van-den-bosch-directeur-meertens-instituut
http://www.ivdnt.org/nieuws/1312
http://www.ivdnt.org/nieuws/1312
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hans-bennis-over-zijn-benoeming-bij-de-taalunie
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

3 gedichten 

Dichteres des Vaderlands Anne Vegter legt aan de hand van een gedicht 

uit wat haar aanspreekt in het werk van Anneke Brassinga, Marc van 

Oostendorp zegt ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot op, en Ilja Leonard Pfeijffer 

draagt voor uit zijn eigen prijswinnende bundel Idyllen. 

 

  

  

  

Nóg een liedje uit Vlaanderen 

Het Zesde Metaal stelt hoopvol vast dat alles nog niet ‘Naar de wuppe’ is. 

 

  

  

  

3 taaltwitteraars 

De docent Nederlands en schrijver Michelle van Dijk, de altijd scherpe 

taaljournalist Gaston Dorren, en het dagelijkse taalplezier van Opperlands. 

 

  

  

  

3 colleges 

Professor Henkjan Honing vertelt over de relatie tussen muziek en taal, weblog 

The Ling Space gaat in op de taalkunde achter de film Arrival, en de Nijmeegse 

hoogleraar Asifa Majid praat over de relatie tussen taal, cultuur en zintuigen. 

 

  

  

  3 dialectfilmpjes 

https://www.youtube.com/watch?v=1WUTNKEukE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1WUTNKEukE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D3hC7aosO7M
https://www.youtube.com/watch?v=UjfdD0gUEtE
https://www.youtube.com/watch?v=eZIC55v4fSs
https://twitter.com/vdijkmichelle
https://twitter.com/taaljournalist
https://twitter.com/Opperlands
https://www.youtube.com/watch?v=YebZPHr3g5c
https://www.youtube.com/watch?v=AkZzUWSiyn8
https://www.youtube.com/watch?v=enq21coqIB0


Roodkapke in het Gronings, een gesprekje in het Frans-Vlaams, en reclame 

voor Susteren in het Susterens. 

 

  

  

  

Nooit genoeg van taal 

Hebt u écht nooit genoeg van taal? Neem dan alles op wat u in uw slaap zegt. 

Helaas valt daar vaak geen touw aan vast te knopen. 

 

  

  

  

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://www.youtube.com/watch?v=V5D5x-YB2EA
https://www.youtube.com/watch?v=1sMNfdox2pE
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_ZKodi4fE
http://www.metronieuws.nl/xl/raar/2016/12/man-praat-in-zijn-slaap-neemt-alles-op
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: een karbonaadje en een chocolaatje 

In karbonaadje zit een d, omdat karbonade ook een d bevat. Maar toch is het 

chocolaatje. Dat komt doordat de korte vorm chocola het uitgangspunt is voor 

de verkleinvorm, en niet chocolade. Chocolaatje is dus vergelijkbaar met laatje, 

waarbij ook wordt uitgegaan van de korte vorm la (en niet van lade). De a 

wordt dan verdubbeld, net als bij andere woorden op een -a: colaatje, slaatje, 

spaatje, pastaatje. 

 

Overigens bestaat naast karbonaadje de vorm karbonadetje – voor wie het 

verkleinwoord op die manier uitspreekt. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Bent u de enige die nog niet aan het Groot Dictee heeft meegedaan? In 

tien stappen ontdekt u hoe sterk u gescoord zou hebben. (De 

Standaard) 

 Of bent u behept met een flinke dicteekater? Jeremieer over de lastige 

woorden uit het Groot Dictee. (Onze Taal) 

 Het spellingdebat is nog niet uitgewoed. De Vlaamse schrijver 

Christophe Vekeman houdt een vurig pleidooi om eerbiedig met taal, en 

vooral geschreven taal, om te gaan. (De Morgen) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161219_02634289?_section=62098987
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161219_02634289?_section=62098987
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-2016
http://www.demorgen.be/opinie/taal-is-alles-wat-we-hebben-alles-wat-we-zijn-bfb5c662/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Mensen die een tweede taal spreken, hebben een hogere 

tolerantiegraad. (The Conversation) 

 Het Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten staat online. 

(e-WLD) 

 Taal bestaat niet alleen uit vorm en betekenis. Er is nog een derde 

dimensie: die van de gebaren. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

Uitslag wedstrijd Kickass content in 60 
minuten 

 

  

 

In Taalpost 1891 vroegen we u te voorspellen hoeveel 

mensen aan onze prijsvraag zouden meedoen om het 

boekje Kickass content in 60 minuten te winnen. Dat waren 

er 316. Johnny Brock had dit goed voorspeld, Adri Nijsen 

(314), Peter Zuijdgeest (320), Marrit Meintema (321) en 

Hermine de Vaal (328) zaten er dichtbij. Allemaal winnen ze 

een exemplaar van het boek. 

 

  

  

  

En verder 

 Engelse moedertaalsprekers moeten zich bijscholen om doeltreffend in 

hun eigen taal met niet-moedertaalsprekers te communiceren. (HP/De 

Tijd) 

 Meer dan 100 vertegenwoordigers van 25 Europese minderheidstalen 

hebben het Donostia-protocol ondertekend om de rechten van die talen 

te beschermen. (EurActiv) 

 Dab is door de kijkers van de Vlaamse televisiezender Ketnet 

uitgeroepen tot kinderwoord van het jaar. (De Redactie) 

https://theconversation.com/how-learning-a-new-language-improves-tolerance-68472
http://e-wld.nl/
http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/gebaren-als-de-bron-van-taal/
http://www.haystack.nl/index.php/boeken/item/kickass-content-in-60-minuten
http://www.hpdetijd.nl/2016-12-19/waarom-moedertaalsprekers-van-het-engels-moeten-bijscholen/
http://www.hpdetijd.nl/2016-12-19/waarom-moedertaalsprekers-van-het-engels-moeten-bijscholen/
https://www.euractiv.com/section/languages-culture/news/new-language-protocol-seeks-to-level-linguistic-playing-field/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2848881
http://www.haystack.nl/index.php/boeken/item/kickass-content-in-60-minuten


 Treitervlogger (in Nederland) en samsonseks (in Vlaanderen) zijn het 

woord van het jaar volgens Van Dale. (NOS) 

 Surreal is voor de woordenboekmakers bij Merriam-Webster het woord 

van het jaar. (Time) 

 Nog tot 31 december 11.00 uur kunt u stemmen op het woord van het 

jaar van Onze Taal. De uitslag wordt vlak daarna bekendgemaakt in het 

radioprogramma De Taalstaat. (Onze Taal) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Nieuw boek van Onze Taal: Grammatica 

 

  

 

In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht 

wordt een breed scala aan grammaticale termen 

uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ tot 

‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot ‘bepaling 

van gesteldheid’. De uitleg bij elk grammaticaal begrip is 

kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra 

duidelijkheid. Bovendien zijn er kaders toegevoegd 

waarin je het antwoord vindt op veelgestelde 

grammaticale vragen. 

 

Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om (weer) 

thuis te raken in de grammatica van het Nederlands. Grammatica is onmisbaar 

voor scholieren, studenten én hun docenten! 

 

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de 

Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal.  

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

http://nos.nl/artikel/2149264-treitervlogger-is-het-woord-van-het-jaar.html
http://time.com/4605401/merriam-webster-word-of-the-year-2016/
https://onzetaal.nl/woord-van-het-jaar
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaalwebwinkel.nl/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht


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

Het wordt nu echt tijd dat u gaat beginnen met de voorbereidingen voor het 

Groot Dictee, dat morgenavond wordt uitgezonden. De afgelopen weken 

publiceerde de Taaladviesdienst van Onze Taal in totaal vier pittige 

‘spellingkwellingen’: daarmee kunt u toetsen in hoeverre u de finesses van de 

Nederlandse spelling onder de knie hebt: 

1. Ou of au? 

2. Ei of ij? 

3. C of k? 

4. Los, aan elkaar of een streepje? 

Wie deze spellingkwellingen foutloos maakt, doet het gegarandeerd 

morgenavond ook goed! 

 

Lees meer 

 

  

  

  

Weetjes 

 Premier Rutte gebruikt het werkwoord plakken nooit zonder een 

ontkenning. (Siemon Reker) 

 Sneeuwbalwolk had best het weerwoord van 2016 kunnen worden. 

(Taalbank) 

 Pizzagate is het neologisme van de week. (IvdNT) 

 Cliënt en klant betekenen hetzelfde, maar kunnen verschillende 

associaties oproepen. (Neerlandistiek) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-2
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-3
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-4
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen
http://siemonreker.nl/2016/12/15/plakken-en-niet/
https://www.taalbank.nl/2016/12/14/sneeuwbalwolk/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/client-klant/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Opinie 

 Peiling: wat was het mooiste omslag van Onze Taal in 2016? (Onze Taal) 

 ‘Emoji zijn belangrijk, maar kunnen taal niet vervangen.’ (RTLZ) 

 ‘Geen schoolse woorden op de universiteit!’ (7Days) 

 

  

  

  

En verder 

 Anders dan we dinsdag meldden, was het teken ß al officieel Duits. 

Alleen de hoofdlettervariant is nu aan de officiële letterverzameling 

Unicode toegevoegd. 

 Van Kooten en De Bie weten nog niet of ze blij zijn met het Haagse plan 

om straten te vernoemen naar hun typetjes. (de Volkskrant) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Geef Onze Taal als kerstcadeau  

 

  

 

Een taalliefhebber verrassen met een 

origineel kerstcadeau? Geef een abonnement 

op Onze Taal. Al vanaf € 19,75!  

Bij bestellingen voor 19 december kunnen we 

u het eerste exemplaar toesturen om in te 

pakken als kerstcadeau. Voor lastminute-

beslissers is er een uitprintbare cadeaubon. 

Bestel nu 

 

 

 

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
http://www.rtlz.nl/tech/emoji-zijn-belangrijk-maar-kunnen-taal-niet-vervangen-en-dit-is-waarom
http://www.sevendays.nl/school-nieuws/huiswerk-les-tilburg-university-wil-schoolse-woorden-niet-meer-horen
http://www.volkskrant.nl/binnenland/haagse-straatnamen-naar-typetjes-van-kooten-en-de-bie-zullen-we-over-moeten-nadenken~a4434053/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaal.nl/uploads/editor/cadeaubon2.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement


  

  

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://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/
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http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: opzien/opkijken tegen Kerstmis 

Van oudsher zijn ertegen opzien en ertegen opkijken synoniemen van elkaar. 

Ze betekenen allebei ‘zich er zorgen over maken, ertegenaan hikken’. Ook 

tegen iemand opkijken en tegen iemand opzien betekenen volgens de 

woordenboeken hetzelfde: ‘ontzag voor iemand voelen’. 

 

In de praktijk blijkt echter ertegen opzien het gebruikelijkst in de betekenis 

‘ertegenaan hikken’. Daarom ligt ‘Ik zie op tegen Kerstmis’ het meest voor de 

hand. In een zin als ‘Ik kijk/zie erg op tegen mijn succesvolle neef’ is opkijken 

juist weer het gewoonst. Opkijken tegen iemand wordt in de praktijk namelijk 

veel vaker gebruikt in de betekenis ‘ontzag voor iemand voelen’ dan opzien 

tegen iemand. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Lees de spellingregels nog eens na voor u zaterdag weer meeschrijft 

met het Groot Dictee. (Spellingsite) 

 Wie weet komen daar ook wel hiphop-woorden in voor: oefenen! (3 

voor 12) 

 Los, met streepjes of aan elkaar? Test uw kennis met de vierde en 

laatste spellingkwelling. (Onze Taal) 

 Het teken ß (de ‘ringel-s’ of, in het Duits, ‘Eszett’) mag voortaan ook in 

ambtelijke Duitse stukken gebruikt worden. (Typografie) 

 10 Italiaanse uitdrukkingen met het woordje freddo (‘kou’). (Ciao tutti) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2016/December/woordenboek-Nederlandse-hiphop-2016.html
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2016/December/woordenboek-Nederlandse-hiphop-2016.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-4
http://www.typografie.info/3/artikel.htm/wissen/eszett-rechtschreibrat-2016/
http://ciaotutti.nl/italiaanse-taal/italiaans-in-beeld/che-freddo-10-ijskoude-italiaanse-uitdrukkingen/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Wordt een mens toleranter van vreemde talen leren? (The Conversation) 

 Twee Oostenrijkse wetenschappers hebben een reconstructie gemaakt 

van hoe Homerus geklonken moet hebben. (Realm of History) 

 Apen (of in ieder geval makaken) hebben spraakorganen die op die van 

mensen lijken; en toch kunnen ze niet praten. (Science Magazine) 

 Het woord kiezel is in het Nederlands terechtgekomen via de Limburgse 

dialecten. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Oei: de gemeente Almere spelde de naam van een naar oud-premier 

Den Uyl genoemd pad als ‘Den Uilpad’. (Omroep Flevoland) 

 De aflevering van De Taalstaat van afgelopen zaterdag stond in het 

teken van ‘vergeetwoorden’. (De Taalstaat) 

 ‘Zit je haircut’ is de slechtste slogan van het jaar. (Sloganverkiezing) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Verras relaties of medewerkers met een 
taalcadeau 

  

 

Het Genootschap Onze Taal is vooral bekend 

vanwege het tijdschrift Onze Taal en de taaladviezen 

op de website. Maar we doen nog veel meer. Onze 

Taal schrijft ook boeken over taal en verzorgt 

jaarlijks enkele speciale taalpublicaties, zoals de 

Taalagenda, de Taalkalender en de Kindertaal-

kalender. Dit zijn ideale cadeaus voor de 

taalliefhebbers onder uw medewerkers of uw relaties, 

http://theconversation.com/how-learning-a-new-language-improves-tolerance-68472
http://www.realmofhistory.com/2016/12/09/homer-odyssey-song-ancient-greek/
http://www.sciencemag.org/news/2016/12/why-monkeys-can-t-talk-and-what-they-would-sound-if-they-could
http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/etymologie-kiezel/
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142460/almere-foutje-almere-schrijft-den-uilpad
http://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/uitzendingen/419498-2016-12-10Taalstaat
http://www.sloganverkiezing.nl/
https://onzetaal.nl/cadeausuggesties


 

bijvoorbeeld in kerstpakketten, als relatiegeschenk of eindejaarscadeautje.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

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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Wedstrijd Kickass content in 60 minuten 

 

  

 

Rutger Steenbergen schreef een boekje met ideeën voor 

ondernemers die aan de slag gaan met websites, 

nieuwsbrieven en sociale media. We mogen vijf exemplaren 

van Kickass content in 60 minuten weggeven. Wilt u in 

aanmerking komen? Voorspel dan hoeveel mensen er aan 

deze prijsvraag zullen meedoen. Stuur uw antwoord vóór 

woensdagavond 14 december naar redactie@taalpost.nl.  

Stuur uw antwoord in 

 
 

 

  

  

  

Winnaars Met hartelijke groente 

 

  

 

In Taalpost 1891 vroegen we waar Vinnie Ko, de schrijver van 

Met hartelijke groente, nu woont. Het juiste antwoord is Oslo. 

Uit de 684 inzendingen haalden we drie winnaars: Mireille 

Kwak, Klaes en Naomi Hylkema-Vos en Margo Bruininkx. 

 

  

  

  Weetjes 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.haystack.nl/index.php/boeken/item/kickass-content-in-60-minuten
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=wedstrijd%20Kickass%20content
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=wedstrijd%20Kickass%20content
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/met-hartelijke-groente
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/4428763/2016/12/06/Koreaanse-wiskundige-smult-van-kroketten-en-taal.dhtml
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
http://www.haystack.nl/index.php/boeken/item/kickass-content-in-60-minuten
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/nieuwe-uitgaven/met-hartelijke-groente


 Nederlandstaligen willen ‘diervriendelijk vlees’ nooit meer horen. (Weg 

met dat woord!) 

 ‘Tiet voor een goede BH’, ‘Wij spelen open taart’ en ‘Zit je haircut’ zijn 

enkele van de genomineerde slogans voor de verkiezing van slechtste 

slogan van het jaar. (Sloganverkiezing) 

 De Vlaamse weervrouw Jill Peeters wint de Wablieft-prijs voor duidelijke 

taal. (Wablieft) 

 Hans Bennis wordt de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse 

Taalunie. Hij wil dat mensen weer plezier in taal hebben. (Onze Taal) 

 Vanaf 1 januari 2017 is er geen Groningse streektaalfunctionaris meer. 

(Groninger Krant) 

 

  

  

  

Opinie 

 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt dat taal de sleutel is 

om de kloof tussen de zwakste en sterkste leerlingen in het Vlaamse 

onderwijs te dichten. (De Morgen) 

 Anderstaligheid is niet de verklaring voor onderpresteren op school. (De 

Morgen) 

 Een taal is dood wanneer er niets meer te mopperen valt. (de 

Volkskrant) 

 

  

  

  

En verder 

 Vanaf april 2017 wordt het tweede seizoen van de NTR-taalquiz ‘De 

Tafel van Taal’ uitgezonden. Ter versterking zoekt de redactie van het 

programma een stagiair, liefst een student Nederlandse Taal en Cultuur 

of andere taalwetenschap. (TINCAN) 

 West-Vlaamse landbouwers kunnen taallessen Roemeens volgen om 

beter met seizoensarbeiders uit Roemenië te communiceren. (De 

Redactie)  

http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.sloganverkiezing.nl/
http://wablieft.be/wablieft/nieuws/jill-peeters-wint-de-wablieft-prijs-2016/196
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hans-bennis-over-zijn-benoeming-bij-de-taalunie
http://www.groningerkrant.nl/2016/12/hoe-wordt-gronings-gepromoot-zonder-streektaalfunctionaris/
http://www.demorgen.be/binnenland/crevits-de-kloof-in-ons-onderwijs-dichten-taal-vormt-de-sleutel-b39353bc/
http://www.demorgen.be/opinie/-anderstaligheid-is-niet-de-verklaring-voor-onderpresteren-op-school-bd39e931/
http://www.demorgen.be/opinie/-anderstaligheid-is-niet-de-verklaring-voor-onderpresteren-op-school-bd39e931/
http://www.volkskrant.nl/opinie/weg-met-diervriendelijk-vlees-in-klagen-over-taal-klinkt-het-verlangen-jezelf-te-verheffen~a4430271/
http://www.volkskrant.nl/opinie/weg-met-diervriendelijk-vlees-in-klagen-over-taal-klinkt-het-verlangen-jezelf-te-verheffen~a4430271/
http://www.tincan.nl/jobs
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47765?video=1.2837466
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47765?video=1.2837466


 Jolanda Ammon heeft een roman uit het Bernduits (een variant van het 

Zwitserduits) naar het Nederlands vertaald om er een luisterboek van te 

maken. Ze is nog op zoek naar iemand die haar kan helpen Bernduitse 

namen fonetisch weer te geven. Kunt u dat? Mail dan naar de redactie 

van Taalpost: redactie@taalpost.nl. 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Oefenen voor het Groot Dictee?  

 

  

 

Wie meeschrijft met het Groot Dictee, heeft het niet 

makkelijk. Voor iedereen die zich goed wil 

voorbereiden is er 5000 venijnige dicteewoorden. Dit 

boek is samengesteld door de taaladviseurs van het 

Genootschap Onze Taal en bevat:  

 vijfduizend dicteewoorden, mét uitleg 

 een overzicht van de belangrijkste spellingregels 

 honderd leuke weetjes over bijzondere woorden 

 tientallen oefenzinnen, barstensvol instinkers 

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 

 

 

mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/5000-venijnige-dicteewoorden
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/boeken/5000-venijnige-dicteewoorden
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Taaltip: kennis van/over 

In de zin ‘Mariannes kennis van de spellingregels is bijzonder groot’ is van het 

juiste voorzetsel. 

 

Het woord kennis kan met van en met over worden gecombineerd. Als het gaat 

om datgene wat iemand van een bepaald onderwerp weet, wordt kennis 

van gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘Voor deze functie is diepgaande kennis van 

technische installaties vereist.’ En dus ook: ‘Mariannes kennis van de 

spellingregels is bijzonder groot.’ 

 

Bij kennis over gaat het om dat wat er in het algemeen bekend is over een 

bepaald onderwerp (vaak in wetenschappelijk opzicht): ‘De kennis over 

zwaartekrachtgolven is het afgelopen jaar flink toegenomen’, ‘In de 

negentiende eeuw stond de kennis over medische onderwerpen nog in de 

kinderschoenen.’ Overigens is kennis van hier ook mogelijk; het is alleen wat 

minder gebruikelijk. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Laat u niet temmen door een spelling die u wil kwellen: doe mee aan de 

derde spellingkwelling. (Onze Taal) 

 Maak indruk door beroemde filmcitaten in het Duits, het Frans of het 

Spaans uit uw mouw te schudden. (De Redactie) 

 Die irritante autocorrectie op iPhone en iPad uitschakelen, hoe moet 

dat? (iCulture) 

 Een parochie in Den Bosch experimenteert met een eucharistieviering in 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen-3
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/1.2836456
http://www.iculture.nl/tips/autocorrectie-uitschakelen/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


het Engels. (Brabants Dagblad) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Aan de Universiteit van Hasselt laat een onderzoekster kinderen teksten 

met variabele lettertypes lezen. (De Redactie) 

 Is het Algemeen Puur (of Plat) Texels (APT) van de ‘bademeisters’ een 

grap of een taalkundig interessant fenomeen? (Neerlandistiek) 

 Het asomtavroeli, een schriftsoort die het Georgische alfabet afbeeldt, 

is zo afwijkend dat het nog niet helemaal goed door computers kan 

worden weergegeven. (Georgia Today) 

 Google heeft enkele automatische suggesties van zijn zoekmachine 

gewijzigd, omdat deze antisemitisch, seksistisch of racistisch 

waren. (The Guardian) 

 

  

  

  

En verder 

 Eén Klaas maar geen Piet bij de BN’ers en BV’s die deelnemen aan het 

Groot Dictee. (NTR) 

 Hoe is het verontwaardigde pardon ontstaan? (Taalbank) 

 Op Amsterdamse scholen is er een acuut tekort aan leraren Duits. (AT5) 

 Een Pools reclamefilmpje vertelt waarom een man Engels begint te 

leren. (YouTube) 

 

  

  

  (Aanbod van Onze Taal) 

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/eerste-engelstalige-viering-in-de-bossche-sint-jan-1.6708149
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47754?video=1.2836816
http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/apt-een-grap-of-taalkundig-interessant/
http://georgiatoday.ge/news/5321/INTERVIEW%3A-Michael-Everson-Publisher-and-Owner-of-Evertype
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/05/google-alters-search-autocomplete-remove-are-jews-evil-suggestion
http://grootdictee.ntr.nl/2016/12/03/prominenten-groot-dictee-bekend-2/
https://www.taalbank.nl/2016/12/05/wanneer-zeg-je-pardon/
http://www.at5.nl/artikelen/163104/lerarentekort-blijft-stijgen-soms-wekenlang-geen-duits-door-zieke-leraar
https://www.youtube.com/watch?v=zO6AUFdgcgU&t


Nieuw: online spellingtraining over los of aan 
elkaar schrijven van woorden  

 

  

 

Twijfelt u vaak of u bepaalde woorden 

los of aan elkaar moet schrijven? Wilt u 

hier meer duidelijkheid over? Volg dan 

de online training (‘e-learning’) van 

Onze Taal: ‘Spelling: los of aan elkaar’. 

 

Deze training biedt u: 

 inzicht in verschillende typen 

woorden en woordcombinaties; 

 een overzicht van de regels voor het aan elkaar of juist los schrijven van 

deze verschillende typen woorden; 

 extra uitleg over twijfelgevallen; 

 veel oefeningen, waarmee u wat u leert direct in praktijk kunt brengen.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

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://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/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/elearning
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Decembernummer Onze Taal 

 

  

 

Dit weekeinde ligt het decembernummer van Onze Taal bij 

leden in de – al dan niet digitale – brievenbus. In dat nummer 

aandacht voor de taalbonbondozen van het Meertens Instituut, 

voor de vraag of de computer het Groot Dictee zou kunnen 

winnen, voor het verdwijnen van de tweede naamval, en voor 

een terugblik van prominente taalgebruikers op het taaljaar. 

De volledige inhoudsopgave staat op de website van Onze 

Taal.  

 

Cadeautip: geef in de decembermaand iemand een proefabonnement. 

 

  

  

  

Weetjes 

 Jongens met meisjesnamen misdragen zich vaker op school. (Vernoeming) 

 Wat bedoelt Mark Rutte als hij winstwaarschuwing zegt? (Siemon Reker) 

 Het neologisme van de week: toetsenbordterrorist. (IvdNT) 

 Een nieuwe rage en een nieuw woord: flanking. (Taalbank) 

 

  

  

  

Opinie 

 De verengelsing maakt het onderwijs slechter. (De Standaard) 

 Noam Chomsky’s taaltheorie is nooit door een meerderheid van 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/december-2016
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/december-2016
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/tijdschrift-cadeau-geven
http://www.vernoeming.nl/jongens-met-meisjesnamen
http://siemonreker.nl/2016/12/01/winstwaarschuwing/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2016/12/01/flanking/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161130_02601640?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e00f3dc9584d3d39bf2b06d081f81a48dafc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/december-2016


taalkundigen onderschreven, maar is ook niet weerlegd. (Scientific 

American) 

 De Franse taal is groter dan Frankrijk. (TRT Net) 

 De beste overheidsbrief is een brief die de overheid niet verstuurt. 

(Taalunie:Bericht) 

 Meertaligheid is een oer-Nederlandse traditie. (Neerlandistiek) 

 Poll: is het zinvol om beladen termen ter discussie te stellen? (Onze Taal) 

 

  

  

  

En verder: taalkronkels 

 

  

 

Een klein verzoek aan allemaal 

Deze Sint wil graag viraal. 

Was getekend, Onze Taal. 

                                                                                              

                                  

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 

Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen. 
   

  

 

JAN 

26 
 

Training zakelijk schrijven (meer informatie)  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training wordt u zich bewust van de eisen die hedendaagse lezers 

stellen aan teksten. Veel lezers zijn gehaast en lezen teksten ‘scannend’. Hoe kunt 

u daar bij het schrijven van een tekst rekening mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat 

uw boodschap duidelijk overkomt en u uw doel bereikt met uw tekst?   
  

  

https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/is-chomskys-theory-of-language-wrong-pinker-weighs-in-on-debate/
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/is-chomskys-theory-of-language-wrong-pinker-weighs-in-on-debate/
http://www.trt.net.tr/francais/afrique-asie/2016/11/29/la-langue-francaise-a-echappe-a-la-france-expert-619404
http://taaluniebericht.org/artikel/taalbeleid/denk-aan-mij-niet-aan-uw-manager%E2%80%99
http://www.neerlandistiek.nl/2016/11/de-oer-nederlandse-traditie-van-meertaligheid/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalkronkels-op-rijm-1
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/2554/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalkronkels-op-rijm-1


  

 

FEB 

2 
 

Complete training spelling (meer informatie)  

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan elkaar of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. De training wordt ook gegeven op 21 maart (Arnhem) en op 8 juni 

(Utrecht).  

Bekijk het filmpje over deze training. 

  

  

  

 

MRT 

11 
 

Opfristraining taalregels (meer informatie) 

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, grammatica en 

leestekens op. De training wordt ook gegeven op 11 april (Amsterdam).   

Bekijk het filmpje over deze training. 

  

  

  

 

MRT 

30 
 

Training praktische grammatica en leestekens (meer 

informatie)  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en leestekens. Kwesties 

zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat passeren 's morgens de revue. 's 

Middags staat het juiste gebruik van komma's, dubbele punten, aanhalingstekens, 

enzovoort centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

  

  

  

 

10 
 

 Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

 Binnen een organisatie is er soms behoefte om de taalkennis van meerdere 

medewerkers te verbeteren. Onze Taal kan een training op maat geven in uw 

organisatie.  

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk schrijven. Combinaties 

van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

 Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

 Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: paula@onzetaal.nl. 
  

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/opfristraining-taalregels
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/training-leestekens
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/training-leestekens
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/training-leestekens
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://www.youtube.com/watch?v=PaA7VC3HK_g&feature=youtu.be
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=Offerte%20incompanytraining
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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