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Taaltip: met wijdopen ogen
In de zin ‘Hij stond met wijdopen ogen op de foto’ kan wijdopen prima aan
elkaar worden geschreven; dat doen we dan ook op onze spellingwebsite
Spellingsite.nu. Wijdopen is hier één geheel, dat als bijvoeglijk naamwoord
wordt gebruikt bij ogen.
Het is niet duidelijk of wijdopen ook juist is volgens de officiële spelling. Het
stond wel in het Groene Boekje van 1995, maar de editie van 2005 vermeldde
juist wijd open (met een spatie dus); de huidige editie (uit 2015) vermeldt geen
van beide vormen. In de Dikke Van Dale komt wijdopen niet voor, maar
wijdgeopend wel (in het voorbeeld “met wijdgeopende, glazige ogen”). In
sommige oude woordenboeken is wijdopen al te vinden, zoals het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Het WNT meldt dat “wijd en open
dusdanig als eenheid zijn gevoeld dat zij aaneengeschreven worden”.
In zinnen als ‘Ze sperde haar ogen wijd open’ en ‘De deur stond wijd open’ ligt
een spatie voor open het meest voor de hand. Het gaat namelijk om ‘een
bepaalde manier van opensperren/openstaan’, namelijk: wijd. Wijd is dan een
bijwoordelijke bepaling bij het werkwoord.

Meer taaladvies

Praktisch



Wat is correct: ‘Zowel de pannenkoeken als de taart bevat/bevatten
gluten’? (Taaltelefoon)
Het talencentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen bestaat 25
jaar, en levert inmiddels taalcursussen op maat. (Voxweb)





Steeds meer Vlaamse scholen bieden vakken aan in een andere taal. (De
Morgen)
Zwitserse piloten mogen geen Reto-Romaans meer gebruiken. (HLN)
Amsterdamse scholen laten leerlingen bijzondere talen kiezen. (Het
Parool)

Wetenschap





Een nieuw soort software zal mogelijk automatische vertalingen maken
naar en van kleine talen. (Technology Review)
Hoe kan het dat mensen na een ongeluk soms met een vreemd accent
gaan praten? (NRC Handelsblad)
De Groningse taalkundige Siemon Reker schrijft een serie(tje) over taal
op het randje in het parlement. (Siemon Reker)
Het Engels heeft maar één voorzetsel voor ‘op’ en ‘aan’: on. En in het
Nederlands kun je op en aan soms door elkaar gebruiken (‘een
schilderij op/aan de muur’). Wat zegt dat over ons idee van ruimte?
(Neerlandistiek)

C. Buddingh’-prijs
Donderdag wordt tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam de
dertigste C. Buddingh’-prijs uitgereikt, een prijs voor het beste poëziedebuut
van het afgelopen jaar. Ter gelegenheid van dertig jaar Buddingh’-prijs koos
de gelauwerde dichteres Hester Knibbe uit alle acht bundels die in 1988
genomineerd werden één gedicht, speciaal voor de poëzie-nieuwsbrief
Laurens Jz. Coster. Deze gedichten vormen samen de e-bloemlezing De eerste
Buddingh’-prijs, die u hier gratis kunt downloaden.

Lees meer

En verder
De chef van de Wereldbank moet het veld ruimen vanwege zijn kruistocht voor
beter taalgebruik. (de Volkskrant)

(Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel)

Vaderdagcadeau: Mijn vader zei altijd
Het vervolg op de bestseller Mijn moeder zei altijd.
Wat zei vader als je met grote argwaan naar het eten
keek? “Wat je niet lust, slik je maar door.” En als je
uitgeput was na een lange fietstocht? “Als je aan het eind
van je krachten bent, ben je aan het begin van je
reserve.”
Na het overweldigende succes van Mijn moeder zei
altijd verzamelde Jaap Toorenaar nog meer wijze,
hilarische en ontroerende uitspraken die vaak alleen in
kleine kring bekend zijn. Dit is de geschiedenis van ons gezinsleven,
samengevat in familiespreuken.

Mijn vader zei altijd is tot stand gekomen in samenwerking met en onder
redactie van Onze Taal. Bij elk boek zit een kaartje waarop u uw eigen
favoriete spreuk kunt schrijven.

Bestel nu
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Taaltip: beide(n)
In ‘De school en de bijleslerares vinden beide dat het goed gaat’ is beide juist.
Er komt hier geen -n achter beide, omdat er niet verwezen wordt naar twee
concrete personen, maar naar een organisatie (de school) en een persoon (de
lerares).
In een zin als ‘De mentor en de bijleslerares vinden beiden dat het goed gaat’
is beiden wél juist: nu is voldaan aan de voorwaarde dat het om twee concrete
personen moet gaan. In zinnen als ‘De gasten eten beiden vegetarisch’ en
‘Beiden eten vegetarisch’ maakt het gebruik van beiden duidelijk dat de
vegetarische eters twee mensen zijn. Uit dit alles volgt bovendien dat in ‘Anky
en haar paard zijn beide goed aangekomen’ weer gekozen moet worden voor
beide. Alleen Anky is immers een persoon.

Meer taaladvies

Praktisch






Je kunt heel goed Nederlands leren uit de Donald Duck. (EditieNL)
Tamara Stojakovic is de ‘Beste Leraar Nederlands’ van 2017. (Onze Taal)
Lodewijk van Noort van de gemeente Den Haag is ‘Ambassadeur
Heldere Taal voor de Overheid 2017’. Wat is zijn geheim? (Binnenlands
Bestuur)
Wat is correct: ‘U maakt zich zorgen om niets?’ of ‘U maakt u zorgen
om niets?’ (Taaltelefoon)

Wetenschap






Wie wil werken in de kunstmatige intelligentie, doet er goed aan eerst
taalwetenschap te studeren. (CIO)
Bert Vaux, hoogleraar in Cambridge, onderzoekt het meest
conservatieve Armeense dialect. (Armenian Weekly)
Drietalig onderwijs (Engels, Fries, Nederlands) is goed voor de
beheersing van de Nederlandse taal, blijkt uit onderzoek van het
Centrum Meertaligheid van Cedin. (Drachtster Courant)
Het spinaapje heeft een van de ingewikkeldste communicatiesystemen
ter wereld. (Le Monde)

En verder
Er zijn veel klachten over het vwo-eindexamen Nederlands in Nederland. Maar
ook met het vwo-examen Frans is het een en ander mis. (Neerlandistiek)

Doe met ons mee aan de eci Letterenloop!
Op zondag 11 juni is het tijd voor hét sportieve taalevenement van het jaar:
de eci Letterenloop. Speciaal voor alle taalliefhebbers die ook van hardlopen

houden, hebben we een sportief aanbod: een lidmaatschap van Onze Taal plus
een hardloopshirt voor slechts € 26,-*. Van dit bedrag schenken we € 2,50 aan
Run4schools, het goede doel van de eci Letterenloop.
Let op: als u wilt meedoen aan de eci Letterenloop, dient u zich zelf in te
schrijven. Vanuit het Genootschap Onze Taal doen diverse medewerkers mee.
*Dit aanbod geldt t/m woensdag 31 mei. U ontvangt dit jaar zeven nummers
van Onze Taal en krijgt een hardloopshirt in een maat naar keuze (hiervoor
nemen wij na uw bestelling contact met u op). Lidmaatschappen lopen per
kalenderjaar en worden automatisch verlengd.

Word lid en krijg een hardloopshirt

Geen Taalpost op 26 mei
Aanstaande vrijdag (26 mei) is het kantoor van Onze Taal gesloten. Taalpost
verschijnt die dag daarom niet. De eerstvolgende aflevering ontvangt u op
dinsdag 30 mei.

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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Weetjes


Misschien heeft uw telefoon binnenkort geen aanraakscherm meer,
maar ‘knijpbediening’. Het is het nieuwe woord van de week bij het
Instituut voor de Nederlandse Taal. (IvdNT
)





Het Guido Gezelleproject gaat 7700 brieven van de priester-dichter
digitaal toegankelijk maken. Gezelle had het daarin vaak over taal.
(Focus WTV)
In Oekraïne verhardt de strijd tegen het Russisch. (Trouw)

Opinie




Het verbaast Ton den Boon dat veel Nederlanders het Engels zo cool
vinden. (Trouw)
Waarom zouden kinderen geen woorden mogen leren schrijven die een
negatieve betekenis hebben? (Bolswards Nieuwsblad)
De meningen over het vmbo-examen Duits zijn verdeeld. (Nu.nl)

Winnaars wedstrijd Als dan dus daarom

In Taalpost 1930 stelden we deze vraag over Als dan dus
daarom van Sjoerd van der Niet: waarom staan de vier
woorden als, dan, dus en daarom in de titel van het boek?
Antwoord: het zijn vier woorden waarmee we redeneren.
De winnaars van het boek zijn Martine Klaassen, Elly-Ann
van Luxemburg, Andre Roosma, Frans Wentholt en Edwin
Van Wesemael. Zij hebben hierover bericht gekregen.

Nieuwe wedstrijd: Zeg het met emoji
Emoji vormen de snelstgroeiende – universele – taal in
onze maatschappij, maar hoe zet je ze effectief in? Die
vraag beantwoordt Mischa Coster in Zeg het met emoji.
We mogen vijf exemplaren van het boek weggeven. Wilt u
in aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag:
wanneer werden voor het eerst emoticons gebruikt? Stuur
uw antwoord in vóór 1 juni via dit formulier.

Doe mee

En verder



Nieuw: het tweetalige boek Olla Vogala over de taal van Vlamingen in
Frankrijk en elders. (Widopedia)
Hoe komt het toch dat we zo verschillend tegen taal aan kunnen kijken?
(Taalunie:Bericht)

Aanbod van Onze Taal

Check je tekst
Check je tekst is een handzaam boekje met tal van tips
om beter te schrijven.
Het boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat
in op de structuur van een tekst: het behandelt onder
meer het kiezen van een onderwerp, het opstellen van
een plan en het maken van een goede indeling. Het
tweede deel bevat praktische kwesties op het gebied
van stijl, spelling en woordkeus. Achterin staat een
checklist om een tekst nog eens goed na te lopen.

Check je tekst kost € 16,50 (excl. verzendkosten).

Bestel nu
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Taaltip: niet kunnen instaan voor
De volgende zin is juist: ‘Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld,
kunnen we niet instaan voor de afwezigheid van fouten.’ Niet kunnen instaan
voor betekent ‘niet kunnen garanderen’. En datgene wat men niet kan
garanderen, is de afwezigheid van fouten.
Sommige taalgebruikers twijfelen bij dit soort zinnen: zou er niet moeten
staan ‘we kunnen niet instaan voor de aanwezigheid van fouten’? Maar juist
dan krijgt de zin een niet-bedoelde betekenis. Dan staat er namelijk dat men
niet met zekerheid durft te zeggen of er wel genoeg fouten in de brochure
staan. Iets als ‘we kunnen er niet voor instaan dat alles 100 procent klopt’ zou
wel juist zijn.
Kortom: pas op met de combinatie niet kunnen instaan voor. Dat is voor veel
lezers een ingewikkelde constructie. In combinatie met een woord als
afwezigheid, waarin een ontkenning verborgen zit (‘het niet aanwezig zijn’),
kan er onduidelijkheid ontstaan over wat er bedoeld is.

Meer taaladvies

Praktisch





Vlaanderen licht zwerfvuil een voetje met duizend ‘peukentegels’.
(Taaltelefoon)
Een dag geen nieuw woord genoteerd is een dag niet geleefd, zegt Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon. Maar het is nog altijd mogelijk te
‘ontdwangen’. (Taalbank)
Schrijf je de naam van een nieuwe toren in Wormer met of zonder een

tussen-s? De Taaladviesdienst van Onze Taal geeft antwoord. (De
Orkaan)

Wetenschap



Taaldeskundigen stellen in een brief dat het Limburgs door de Taalunie
wordt genegeerd en miskend. (Onze Taal)
Is het echt zo dat het Nederlands niet bedreigd wordt? (De taalpassie
van Milfje)

En verder




Redacteur Jos Huysmans roept op: “Laat slashy een wake-up-call zijn
om via out-of-the-box-denken de redding van het Nederlands vorm te
geven.” (Het Nieuwsblad)
Een goede taalkundige die kan fungeren als koninklijk vertaler, dat is
een uitstekend idee. Zeker als hij tien talen perfect beheerst. Maar wat
is zijn moedertaal? (TopAnimationTV)

(Advertentie)

“Je wordt hier opgeleid tot docent, niet tot
neerlandicus!”

De grote liefde van docente Nederlands Eveline
Langendam? Literatuurgeschiedenis! Omdat je
dit vak alleen kunt geven in de bovenbouw
havo/vwo, is ze de master Leraar Nederlands
gaan doen. Bij de HAN.
Langendam koos voor deze opleiding vanwege
de duale opzet: je volgt de master naast je
werk. “Alle onderzoeken en opdrachten voer ik
direct uit in de klas. Een verrijking voor mij én
voor de school. Twijfel je of je je verder wilt
specialiseren als docent of als neerlandicus? Mijn tip: ga het gesprek aan, loop
mee, beslis dan.
Een dagje meelopen? Meld je aan!

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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Taaltip: niet kunnen instaan voor
De volgende zin is juist: ‘Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld,
kunnen we niet instaan voor de afwezigheid van fouten.’ Niet kunnen instaan
voor betekent ‘niet kunnen garanderen’. En datgene wat men niet kan
garanderen, is de afwezigheid van fouten.
Sommige taalgebruikers twijfelen bij dit soort zinnen: zou er niet moeten
staan ‘we kunnen niet instaan voor de aanwezigheid van fouten’? Maar juist
dan krijgt de zin een niet-bedoelde betekenis. Dan staat er namelijk dat men
niet met zekerheid durft te zeggen of er wel genoeg fouten in de brochure
staan. Iets als ‘we kunnen er niet voor instaan dat alles 100 procent klopt’ zou
wel juist zijn.
Kortom: pas op met de combinatie niet kunnen instaan voor. Dat is voor veel
lezers een ingewikkelde constructie. In combinatie met een woord als
afwezigheid, waarin een ontkenning verborgen zit (‘het niet aanwezig zijn’),
kan er onduidelijkheid ontstaan over wat er bedoeld is.

Meer taaladvies

Praktisch





Vlaanderen licht zwerfvuil een voetje met duizend ‘peukentegels’.
(Taaltelefoon)
Een dag geen nieuw woord genoteerd is een dag niet geleefd, zegt Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon. Maar het is nog altijd mogelijk te
‘ontdwangen’. (Taalbank)
Schrijf je de naam van een nieuwe toren in Wormer met of zonder een

tussen-s? De Taaladviesdienst van Onze Taal geeft antwoord. (De
Orkaan)

Wetenschap



Taaldeskundigen stellen in een brief dat het Limburgs door de Taalunie
wordt genegeerd en miskend. (Onze Taal)
Is het echt zo dat het Nederlands niet bedreigd wordt? (De taalpassie
van Milfje)

En verder




Redacteur Jos Huysmans roept op: “Laat slashy een wake-up-call zijn
om via out-of-the-box-denken de redding van het Nederlands vorm te
geven.” (Het Nieuwsblad)
Een goede taalkundige die kan fungeren als koninklijk vertaler, dat is
een uitstekend idee. Zeker als hij tien talen perfect beheerst. Maar wat
is zijn moedertaal? (TopAnimationTV)

(Advertentie)

“Je wordt hier opgeleid tot docent, niet tot
neerlandicus!”

De grote liefde van docente Nederlands Eveline
Langendam? Literatuurgeschiedenis! Omdat je
dit vak alleen kunt geven in de bovenbouw
havo/vwo, is ze de master Leraar Nederlands
gaan doen. Bij de HAN.
Langendam koos voor deze opleiding vanwege
de duale opzet: je volgt de master naast je
werk. “Alle onderzoeken en opdrachten voer ik
direct uit in de klas. Een verrijking voor mij én
voor de school. Twijfel je of je je verder wilt
specialiseren als docent of als neerlandicus? Mijn tip: ga het gesprek aan, loop
mee, beslis dan.
Een dagje meelopen? Meld je aan!

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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Arabisch in Israël
We berichtten er dinsdag al over: de Israëlische regering wil het Arabisch
schrappen als officiële taal. Al sinds de oprichting van de staat Israël is het
Arabisch een officiële taal van dat land. Maar de regering-Netanjahoe wil daar
dus verandering in aanbrengen. Dat heeft tot felle discussies in het land
geleid. In een filmpje voor de krant Haaretz legt de journaliste Janan Bsoul uit
waarom volgens haar de officiële status van het Arabisch nooit veel heeft
voorgesteld, en waarom ze blij is met de nieuwe wet.

Bekijk het filmpje

Weetjes





Maastricht krijgt meer straatnamen in dialect. (De Limburger)
Het is helemaal niet zo efficiënt om basisschoolleerlingen al Engels te
leren. (Le Figaro)
Het neologisme van de week: vlasbak. (IvdNT)
Nog een mooi nieuw woord: aflaatboom. (Taalbank)

Opinie


Politicologen: “Engels kan na de brexit een succesvoller Esperanto
worden.” (The Conversation)





Makers van de taalatlas: “We moeten vooral niet zeuren over taal.” (NOS)
Scholieren: “Nederlands voor het vwo was een waardeloos examen vol
‘apocalyptisch geschreeuw’.” (NRC Handelsblad)
Taalunie: “Het Nederlands is springlevend, maar ...” (Taalunie:Bericht)

Deelnemers gezocht
Nienke Oldehinkel doet voor haar masterscriptie onderzoek naar
de verstaanbaarheid van de Friese taal onder niet-Friese Nederlanders. Ze is
op zoek naar deelnemers voor haar online onderzoek.
Bent u tussen de 18 en 33 jaar, hoogopgeleid, is uw moedertaal Nederlands én
bent u niet in Friesland geboren/getogen/woonachtig? Dan kunt u haar helpen
door enkele vragen te beantwoorden (u hebt daar 5 tot 10 minuten voor
nodig).
Let op: de website werkt alleen met de juiste versie van Adobe Flash.

Doe mee

En verder



U kunt nog steeds stemmen voor de verkiezing van de beste leraar
Nederlands. (Onze Taal)
U kunt zelf het veelbesproken eindexamen Nederlands-vwo proberen,
en uw antwoorden vergelijken met die van taalkundige Marc van
Oostendorp. (Neerlandistiek)

Aanbod van Onze Taal

Filmpje: Complete training spelling
Wilt u uw spellingkennis opfrissen? Er zijn nog
enkele plaatsen vrij voor de training van
donderdag 8 juni in Utrecht.
Dit filmpje geeft u een indruk van de training.

Lees meer

Trainingskalender Onze Taal
Download onze brochure voor meer informatie.
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.

JUN.

08

Complete training spelling
Utrecht (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of
los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters,
werkwoordspelling, enzovoort.
Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op donderdag 28 september en
dinsdag 28 november (beide in Amsterdam).

JUN.

22

Opfristraining taalregels
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling,
grammatica en leestekens op.

Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in
Amsterdam.

OKT.

NIEUW! Training zakelijk schrijven

05

Amsterdam (1 dag)
Hebt u een functie waarin u veel teksten schrijft (zoals brieven, emails, rapporten, offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? Bent u
benieuwd hoe u uw teksten effectiever kunt maken en hoe u er meer
structuur in kunt aanbrengen? Volg dan de training Zakelijk
schrijven bij Onze Taal.

TAAL

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?
Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis
van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook
incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen
graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende
training op maat te verzorgen.

10

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: tel. 070 - 217 16 25.

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: bestaan uit/in
In een zin als ‘Mijn werk bestaat uit het schrijven en corrigeren van teksten’ is
het voorzetsel uit juist. Bestaan uit betekent ‘samengesteld zijn uit’; daarop
volgen meestal meerdere onderdelen.
De combinatie bestaan in bestaat ook, maar is tegenwoordig minder
gebruikelijk. Ze betekent meestal ‘inhouden’ of simpelweg: ‘zijn’. In ‘Mijn werk
bestaat in het schrijven van teksten’ zou in dus goed passen: er wordt in feite
verteld wat het werk ís. Toch klinkt uit voor de meeste mensen waarschijnlijk
ook dan gewoner. Bestaan uit betekent dan niet ‘samengesteld zijn uit
verscheidene onderdelen’, maar meer in het algemeen ‘gevormd worden door,
zijn’.

Meer taaladvies

Praktisch





Wat is het meervoud van expert? (Taaltelefoon)
De Israëlische regering wil het Arabisch als officiële taal schrappen. (De
Standaard)
Van vloeken gaat je pijngrens omhoog. (Nieuwsblad)
U kunt stemmen op de genomineerden voor de ‘Beste leraar
Nederlands’. (Onze Taal)

Wetenschap




De Nederlandse taal bezwijkt niet onder het Engels. (Trouw)
Joods-Arabisch maakt een revival door. (Jüdische Allgemeine)
P.C. Hooft liet soms op opvallende plaatsen het onderwerp van een zin
weg. (Neerlandistiek)

En verder




De redactie van de VPRO Gids wil graag uw mening hebben over de
uitspraak van tv-presentatoren. (VPRO)
De redactie van Le Figaro opent een online forum voor liefhebbers van
de Franse taal. (Le Figaro)
Het meinummer van Onze Taal vraagt Erik van Muiswinkel hoe zijn
liefde voor taal begon, leert u praten met buitenaardse wezens,
bespreekt de toekomst van het Nederlands en toont de mogelijkheden
van de gebiedende wijs in de verleden tijd. (Onze Taal)

(advertentie)

Is mijn aanpak van leesvaardigheid wel goed?

Na twintig jaar voor de klas zelf weer student.
Yvette Tijssen, tweedegraadsdocente Engels,
volgde de HAN-master Leraar Engels: “Ik voelde
me een nieuwe docent! Je investeert in
persoonlijke, professionele groei. Nieuwe
inzichten. Nieuwe vragen. Is mijn aanpak van
leesvaardigheid wel de goede? Hoe nodig ik
leerlingen uit mee te denken?” Tijssen vóélt zich
niet alleen een andere docent, ze ís het ook.
“Waar ik eerst aannam dat iets werkte, trek ik
nu pas die conclusie na degelijk onderzoek.”
De master Leraar Engels zelf ervaren? Loop een keer mee!

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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Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

1930 | 2 mei 2017

Taaltip: een prinsesselijk vestje
Het vestje van een prinses kun je een prinsesselijk vestje noemen: ‘een vestje
(als) van een prinses’. Net zoals van prins het bijvoeglijk naamwoord prinselijk
af te leiden is, kun je op basis van prinses het woord prinsesselijk vormen. De
hedendaagse woordenboeken vermelden prinsesselijk echter niet expliciet. Het
historische Woordenboek der Nederlandsche Taal doet dat wel, maar noemt
het ‘verouderd’.
Samenstellingen als prinsessenjurk en prinsessentiara zijn in de praktijk veel
gewoner. Prinsessenvestje is op zichzelf dan ook een goed gevormd woord,
alleen lijkt prinsessen- dan weer wat minder goed te passen bij het huiselijke
(‘gewone’) begrip vestje. Dat bezwaar geldt minder voor een prinsesselijk
vestje.

Meer taaladvies

Praktisch



Werk deze week niet te lang. Zo voorkomt u ‘karoshi’. (Taaltelefoon)
Het woord schil doet steeds meer de ronde, onder meer in yuppenschil.
(Taalbank)

Wetenschap






Google Translate zou sinds kort veel betere vertaalresultaten afleveren.
Taal- en spraaktechnoloog Antal van den Bosch analyseert en
relativeert. (Neerlandistiek)
De taalkundige David J. Peterson gaat aan de universiteit van Berkeley
een vak doceren over het Dothraki, de fictieve taal die hij bedacht voor
de tv-serie Game of Thrones. (De Redactie)
In een uitgebreid interview zegt taalwetenschapper Pieter Muysken
omder meer dat het Fries een ‘zondagmiddagtaal’ dreigt te worden.
(Trouw)

Wedstrijd Als dan dus daarom
Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van
een hond of een wekker die afgaat? In zijn boek Als dan
dus daarom buigt taalfilosoof Sjoerd van der Niet zich
over dergelijke vragen.
We mogen vijf exemplaren weggeven. Wilt u in
aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag:
waarom staan de vier woorden als, dan, dus en daarom
in de titel van het boek? Stuur uw antwoord vóór 17 mei
in via dit formulier.

Doe mee

En verder



De Bijbel is momenteel integraal in 248 talen vertaald. (Kerknet)
Als we de accenten in televisieprogramma’s koesteren, is het helemaal



niet nodig iedereen te ondertitelen. (AD)
Wat vindt u: moeten we positievere woorden gebruiken als we het over
de belasting hebben? (Onze Taal)

(Advertentie)

Taal mooi? Maak dat de bovenbouw wijs!
Je liefde voor taal delen met havo-/vwobovenbouwers … Hoe kun je deze
zelfstandige, kritische leerlingen boeien en
binden? Hen stimuleren in
zelfverantwoordelijk leren? Daarvoor is
vakexpertise nodig, net als flexibiliteit en
creativiteit.
Start bij de HAN met de master Leraar Engels of Leraar Nederlands. Je
onderzoekt en innoveert je eigen lespraktijk en vergroot je vakkennis. Twee
duale masters met de praktijk als rode draad. Leren door te doen. De
lerarenmaster Engels of Nederlands zelf ervaren? Loop een keer mee!

Lees meer

Geen Taalpost op 5 mei
Aanstaande vrijdag (5 mei) verschijnt Taalpost niet, vanwege Bevrijdingsdag in
Nederland. De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 9 mei.

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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