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Taaltip: veertig procent / 40 procent / 40%
Percentages kunnen op drie manieren worden weergegeven. Helemaal voluit
(veertig procent), alleen met procent voluit (40 procent) en in cijfers met een
procentteken (40%; geen spatie voor het %-teken).
De notatie 40% is vooral wenselijk als er in de tekst verscheidene percentages
staan die met elkaar worden vergeleken: ‘Van de ondervraagden stemde 60%
voor en 40% tegen.’ In de meeste andere contexten is het gewoner het woord
procent te gebruiken. Daarbij worden de getallen tot twintig en de tientallen
bij voorkeur voluit geschreven (bijvoorbeeld zestien procent en veertig
procent) en de overige (bijvoorbeeld 41 procent en 63 procent) in cijfers.

Meer taaladvies

Praktisch




Is verwittigen een goed Nederlands woord? (Taaltelefoon)
Waalse politici kunnen in Vlaanderen alleen populair worden als ze het
Nederlands beheersen én willen spreken. (Knack, De Redactie)
Dankzij virtuele assistenten groeit de markt voor spraakherkenning
snel. (Smart Business)

Wetenschap






Publiekslezing (in het Fries): waarom zeggen we niet wat we bedoelen?
(YouTube)
Een Amerikaanse taalkundige heeft de tweets van Donald Trump
gecategoriseerd. (WNYC)
Een parodie-account zet Trumps tweets om in een ‘meer presidentiële’
stijl. (PresidentialTrump)
Bij noordelijke dialecten praat je meer ‘achter in de mond’, beweren
Groningse onderzoekers. (Neerlandistiek)

En verder





In een rapport van de Taalunie staat dat het onderwijs zich moet richten
op ‘taalcompetentie’. (Taalunie)
Kabinet-Rutte II krijgt de Sofprijs voor de Nederlandse taal; de
Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen de Lofprijs. (Stichting
Nederlands)
De nieuwe Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, vertelde een
paar jaar geleden in Onze Taal over de taal van de gevangenis.
Taalkundige Marc van Oostendorp gaat in een filmpje van dit weekeinde
in op de woorden nou ja in haar gedicht ‘Amsterdamned’. (YouTube)

(Aanbod van Onze Taal)

Nieuw: Beter spellen

Het eerste boekje van de makers van de website Beter
Spellen.
Met behulp van dit boekje kunt u oefenen met de
spelling van alledaagse woorden die u in het
Nederlands kunt tegenkomen en waarmee toch
regelmatig fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld oude
vaste combinaties zoals te allen tijde, verkleinwoorden
en meervouden. In het boekje staan 22 series van
telkens 10 meerkeuzevragen. Achterin staan de goede
antwoorden met een korte toelichting, waardoor u
direct leert wat de juiste spelling is.
Als u meer dan tien exemplaren van Beter spellen bestelt, krijgt u korting.
Neem hiervoor contact op met Paula Vrolijk (via paula@onzetaal.nl of 070 - 21
71 625).

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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Weetjes





In Nederland en Vlaanderen zijn honderden gedichten in de openbare
ruimte te vinden. Ze zijn verzameld op een interactieve landkaart.
(Straatpoëzie)
Gedurende tien weken publiceert Raadgedicht elke maandag een nog
ongepubliceerd gedicht waarin één woord ontbreekt. (Raadgedicht)
Ruffurendum, rulluvant en ruzzultaat zijn Ruttiaanse woorden. (Siemon
Reker)

Opinie




Waarom zet je een punt tussen Normaal en Doen? (Adformatie)
Veel taalmethoden die politiekorpsen wereldwijd toepassen om leugens
te ontdekken, zijn uiterst onbetrouwbaar. (de Volkskrant)
Laat kinderen ook Tolstoj en Murakami voor het vak Nederlands lezen.
(Neerlandistiek)

Oproep
In het vorige nummer van Taalpost besteedden we aandacht aan het
Combinatiewoordenboek. Ook Woordkompas verzamelt combinaties van
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. De initiatiefnemers zoeken nog

een partij die helpt een definitieve versie tot stand te laten komen.
Geïnteresseerd? Mail naar ssalto@me.com.

Uitslag wedstrijd Een meerkoet in mijn oog
Met welke bekende persoon associeert Henk Wolf de meerkoet? Die vraag
stond in Taalpost 1899.
“Het Friese woord voor meerkoet is merkel. De associatie met de Duitse
premier Angela Merkel ligt daarom voor de hand, Henk Wolf maakt ze ook zelf
rond de elfde minuut in een interview bij Omrop Fryslân (het derde
geluidsfragment op de pagina).”
Dat schreef Thom Binksma. Hij wint Een meerkoet in mijn oog en dat doen ook
Kees Berger, Rob Grössl, Machteld Stilting en Frederic Van Bossuyt.

Wedstrijd ‘Ik ben van boom roos vis’: leren

lezen in Nederland

Sinds 1960 hebben miljoenen leerlingen Nederlands leren lezen met de
methode Veilig leren lezen. In ‘Ik ben van boom roos vis: leren lezen in
Nederland’ schetst Ger Janssen het leesonderwijs in de twintigste en
eenentwintigste eeuw. Het boek is bestemd voor een breed publiek en bevat
ook afbeeldingen van heel wat taalleermiddelen.
We mogen er drie exemplaren van weggeven. Wilt u in aanmerking komen?
Beantwoord deze vraag: vroeger begon Veilig leren lezen met ‘boom, roos,
vis’, maar wat zijn de drie beginwoorden in de allernieuwste versie? Stuur uw
antwoord vóór 8 februari naar redactie@taalpost.nl en vermeld ook uw
postadres.

Doe mee

En verder




Stichting Bildts Aigene vraagt de Tweede Kamer via een petitie de
Bildtse taal te erkennen. (Leeuwarder Courant)
Bieryoga is een wereldwijd succes én het is het neologisme van de week
bij het Instituut voor de Nederlandse taal. (IvdNT)
Cadeautip: halsketting met alle talen ter wereld. (Smithsonian)

aanbod van Onze Taal

Bekijk het filmpje van de training Spelling
In dit filmpje ziet u trainer
Linda den Braven met een
groep cursisten.
Wilt u uw spellingkennis
opfrissen?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de training van
donderdag 2 februari.

Lees meer

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

FEB

02

MRT

11

Complete training spelling (nog 5 plaatsen vrij!)
Amsterdam (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of
los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters,
werkwoordspelling, enzovoort.
Deze training staat ook gepland op 21 maart in Arnhem.
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 staat ook gepland op 11 april in Amsterdam.

MRT

30

Training praktische grammatica en leestekens
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.
Deze training wordt ook gegeven op 11 mei in Amsterdam.

APR.

04

NIEUW! Training zakelijk schrijven
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 een training Zakelijk schrijven bij Onze Taal.
De deskundige taaladviseurs van Onze Taal verzorgen een
praktijkgerichte cursus waar u écht iets aan hebt.
Deze training staat ook gepland op 5 oktober in Amsterdam.

TAAL

10

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.
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: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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Taaltip: beschikken over
In een zin als ‘Dit appartement beschikt over een woonkamer met open
keuken’ betekent beschikken over ‘voorzien zijn van’. Dat is een tamelijk
nieuwe betekenis, die nog niet in de woordenboeken terug te vinden is.
Oorspronkelijk konden alleen levende wezens over iets beschikken. Beschikken
over betekent dan ‘op elk moment gebruik (kunnen) maken van’, ‘altijd tot zijn
dienst hebben’. Bijvoorbeeld in: ‘Zodra uw gegevens verwerkt zijn, kunt u over
uw rekening beschikken.’ Vaak is beschikken over overigens te vervangen door
hebben, zoals in over veel kwaliteiten beschikken en over een goede
gezondheid beschikken. De stap van ‘levende wezens die iets hebben’ naar
‘instanties die iets hebben’ of ‘gebouwen die ergens van voorzien zijn’, is dan
nog maar klein – het is een vorm van figuurlijk taalgebruik. Zinnen als ‘Grote
bedrijven beschikken over een ict-afdeling’ en ‘Dit appartement beschikt over
een woonkamer met open keuken’ zijn dan ook erg gebruikelijk.

Meer taaladvies

Praktisch




Sinds 1620 was er in het Nederlands eeuwenlang geen combinatiewoordenboek meer gepubliceerd. Piet de Kleyn bracht daar in 2003
verandering in. Hij verzamelde 2800 Nederlandse zelfstandige
naamwoorden en hun combinaties met werkwoorden. In totaal kon hij
56.623 werkwoorden combineren. Zijn werk is nu gratis online te
doorzoeken in het Combinatiewoordenboek.
Wat betekent het als je ‘iemand bij de lurven grijpt’? (Reformatorisch
Dagblad)



Van Angola tot Zwitserland: een overzicht van Woorden van het Jaar
2016. (Roger Abrahams)

Wetenschap
Gisteren ging er veel aandacht naar het overlijden van Gorden Kaye, de acteur
die in ’Allo ’Allo! de rol van René Artois vertolkte. Hij sprak Engels met een
zwaar Frans accent, wat op de lachspieren werkte. René is een goedaardig
figuur. Dat zou misschien niet zo zijn als hij Received Pronunciation (RP)
Engels had gesproken. De taalkundige Chi Luu meent dat acteurs met dat
accent erg geschikt zijn om de slechterik te spelen, hoewel ze in eerste
instantie intelligent overkomen.

En verder






Er heerst onrust in Kameroen. Engelstaligen staken er al een tijdje
omdat ze vinden dat het overwicht van het Frans in het land te groot is.
(VOA News)
Donderdag is het Gedichtendag en begint de Poëzieweek. Dan wordt
ook de VSB-prijs uitgereikt. Stel dat het nu 1917 was, wie zou dan de
prijs voor de beste bundel van 1916 winnen? Vorige week besteedde de
Laurens Jz. Coster-gedichtenmailing aandacht aan vijf in 1916
verschenen bundels, inclusief toelichting door een vakkundige jury. U
kunt nu stemmen op de vijf kandidaten. De winnaar wordt donderdag
bekendgemaakt.
Een Vlaamse hacker manipuleerde een tweet van Donald Trump en
voegde er een carnavalslied in het dialect van Aalst aan toe. (De
Redactie)

(Aanbod van Onze Taal)

Organiseert u een dictee?
Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie
een dictee organiseren en bent u op zoek naar
een vermakelijke en uitdagende tekst?
Daarvoor kunt u bij de Taaladviesdienst van
Onze Taal terecht.
We bieden enkele dictees als kant-enklaarpakket aan, elk met een eigen thema en
moeilijkheidsgraad.
Een dicteepakket kost € 95,- (inclusief btw) en
bestaat uit:




de dicteetekst
een uitleg bij de lastigste woorden
een toepasselijk cadeautje voor de winnaar: het boek 5000 venijnige

dicteewoorden
Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien:




een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal
een Onze Taal-pen
een Onze Taal-schrijfblok

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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De onduidelijke taal van Mark Rutte
De taalgebruiker van het afgelopen weekeinde was volgens cabaretier Frank
van Pamelen Mark Rutte. Op onnavolgbare manier wist hij de taal voortdurend
creatief te draaien: wat is een kans, en wat is een populist? Van Pamelen
analyseerde het taalgebruik deze week als lid van het Taalteam van het NPO
Radio 1-programma De Ochtend. Een video ervan staat op YouTube.

Bekijk het filmpje

Opinie





‘Britten moeten Pools of Urdu leren om integratie te bevorderen.’
(Cambridge News)
‘Het Italiaans is in gevaar vanwege een toename aan Engelse woorden.’
(The Telegraph)
‘Weg met de uitdrukking zet die-en-die centraal.’ (NH Spitstijd)
‘Het Luxemburgs ligt niet op sterven.’ (Luxemburger Wort)

Weetjes



In sommige culturen praat je helemaal niet met je schoonmoeder: ook
een strategie. (HP/De Tijd)
Als Mark Rutte zegt dat we ‘hebben te werken’, moeten we dan werken?





(Siemon Reker)
Er is een subtiel verschil tussen een negatie en een ontkenning.
(Neerlandistiek)
Waar komt de uitdrukking iets met de dood moeten bekopen vandaan?
(Onze Taal)
Het neologisme van de week is regenwaterbier. (IvdNT)

En verder
Volgende week is het de week van het handschrift. (Platform
Handschriftontwikkeling)

(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

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+

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Taaltrainingen

Gegevens wijzigen

Tijdschrift

Uitschrijven

Webwinkel

Doorsturen

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

1900 | 17 januari 2017

Taaltip: twee à/á drie dagen
In de zin ‘Het duurt twee à drie dagen’ heeft à een accent grave: een streepje
van linksboven naar rechtsonder. Deze spelling is overgenomen uit het Frans;
in die taal staat op een a nooit een accent aigu. In het Nederlands kan dat wel,
als het om het klemtoon- of nadrukteken gaat: dát, wáár, enz. Meer uitleg over
dit teken is te vinden op de website van Onze Taal.
In ‘Het duurt twee à drie dagen’ heeft à de betekenis ‘tot’. Daarnaast kan het
gebruikt worden in zinnen als ‘We leveren 25 exemplaren à € 12,50’; dit houdt
in dat de exemplaren € 12,50 per stuk kosten. Verder komt à voor in enkele
uit het Frans overgenomen woordcombinaties, zoals à la minute, à propos, à
raison van en tête-à-tête.

Meer taaladvies

Praktisch






Een nieuwe online tool helpt om Russische namen in het Nederlands te
schrijven. (Radboud Universiteit)
In de Rooms-Katholieke Kerk ontstaat steeds meer weerstand tegen de
nieuwe tekst van het Onze Vader. (NOS)
Moeten vrouwen op het werk worden aangeduid als mevrouw of mag
iets als lieftallige juffrouw ook? (Onze Taal)
Wat is het meervoud van raad in de zin ‘Hij heeft genoeg van al je
goedbedoelde raad’? (Taaltelefoon)
Waar komt het woord toestel vandaan? (Taaladviesdienst)

Wetenschap






Biografie van dialectologe Jo Daan (1910-2006) opgenomen op website
over 1001 vooraanstaande Nederlandse vrouwen van de twintigste
eeuw. (Huygens Instituut)
De wetenschapper die bedacht hoe je Chinees met Romeinse letters
kunt schrijven, is op 101-jarige leeftijd overleden. (BBC)
De beroemde taalkundige Jan Stroop schrijft voor een
volkstuinvereniging een serie artikelen over tuinwoorden. (De Orkaan)
Aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt de komende weken een
lezingenreeks plaats over taal en retorica in de politiek.
(Neerlandistiek)

En verder
Mark Ingelaere zet al geruime tijd filmpjes op YouTube met gesprekken met de
laatste sprekers van Vlaamse dialecten in Frankrijk. (YouTube)

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

FEB

02

Complete training spelling (nog 5 plaatsen vrij!)
Amsterdam (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 staat ook gepland op 21 maart in Arnhem.
APR

04

NIEUW! Training zakelijk schrijven
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 een training Zakelijk schrijven bij Onze Taal.
De deskundige taaladviseurs van Onze Taal verzorgen een
praktijkgerichte cursus waar u écht iets aan hebt.
Deze training staat ook gepland op 5 oktober in Amsterdam.

MRT

11

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 staat ook gepland op 11 april in Amsterdam.

TAAL

10

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.
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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Weetjes











Hoe werkt luistertaal of ‘lingua receptiva’? (Taalunie)
Waarom kregen er in 1916 zoveel kinderen maar één naam?
(Neerlandistiek)
Hoe vragen hardlopers hun geliefde ten huwelijk? (Sport.be)
Bericht uit Charleroi: officiële huwelijksplechtigheden mogen alleen in
het Frans plaatsvinden. Een tolk is wel toegestaan. (La Gazette)
Bavianen zijn in staat vijf klanken te produceren die lijken op onze
klinkers. Dat zou kunnen wijzen op een evolutie naar taal die 25
miljoen jaar geleden begon. (The Independent)
Cognitieve assistenten en sensoren in allerlei apparaten zullen in de
toekomst op ons taalgebruik letten om na te gaan hoe het met onze
mentale gezondheid gaat. (Dutch Cowboys)
De uitdrukking ‘zijn verantwoordelijkheid nemen’ krijgt een steeds
fletsere betekenis. (Siemon Reker)
Blowprotest is het neologisme van de week. (IvdNT)

Lees meer

Opinie




Vrouwen worden binnen een professionele context nog altijd op een
ongepaste manier voorgesteld of aangesproken. (Knack)
Juridische taal is ingewikkeld. En de juristen zelf maken er een potje
van. (Omroep West)
In het Duitse bedrijfsleven wordt steeds meer du (‘jij’) in plaats van
Sie (‘u’) gebruikt. Hoe zit dat? (Reformatorisch Dagblad)

Oproep
Een mars draaien, kaarten hebben als knuppels, jouw kak is troef, de bijbel
van 52 bladen: het zijn kaarttermen of zegswijzen die aan het kaartspel zijn
ontleend. Rien van den Broek en Ad Kerstens bereiden een woordenboek voor
met dergelijke termen en uitdrukkingen. Kent u voorbeelden (die niet te vinden
zijn in spreekwoordencollecties of dialectwoordenboeken)? Stuur ze met
vermelding van bron en/of ontstaansgeschiedenis naar m.a.broek@planet.nl.

Stuur voorbeelden in

Wedstrijd
De taalkundige Henk Wolf kreeg in 2015 een meerkoet
in zijn gezicht. Over de ingrijpende gevolgen schreef hij
Een meerkoet in mijn oog. We mogen 5 exemplaren van
dit boek weggeven. Wilt u in aanmerking komen?
Beantwoord dan de volgende vraag: met welke bekende
persoon associeert Henk Wolf de meerkoet?
Mail uw antwoord vóór woensdag 25 januari (en vermeld
daarbij ook uw postadres): redactie@taalpost.nl.

Doe mee

En verder


Dave is een Amerikaanse jongeman die in Korea woont. Samen met zijn
vrienden maakt hij vlotte filmpjes die vaak gaan over



uitspraakverschillen tussen talen. Neem eens een kijkje op het
YouTubekanaal ‘The World of Dave’.
Op 24 februari vindt in Leiden een symposium plaats over ‘goede
redenen voor foute taal’. (Universiteit Leiden)

(Aanbod van Onze Taal)

Taalkalender en Taalagenda
Nog geen scheurkalender of agenda voor 2017 in
huis? De Taalkalender en Taalagenda van Onze Taal
zijn nog te koop, zolang de voorraad strekt.
Bij bestelling van de Taalagenda ontvangt u gratis een
Onze Taal-agenda-elastiek!

Bestel nu

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: wie gaat/gaan er naar de

nieuwjaarsborrel?

Het is het gewoonst om wie met een enkelvoudige werkwoordsvorm te
combineren: ‘Wie gaat er naar de nieuwjaarsborrel?’ Deze vraag laat in het
midden of verwacht wordt dat er één persoon naar de borrel zal gaan of dat er
meer personen zullen gaan. In de praktijk is dit meestal geen probleem:
degene die zo’n vraag stelt, informeert in het algemeen naar het aantal
geïnteresseerden. Dat kán er één zijn, al zullen het er vaak meer zijn.
Het meervoud is zeker ook mogelijk. ‘Wie gaan er naar de nieuwjaarsborrel?’
past in situaties waarin er al van uit wordt gegaan dat er meer mensen naar de
borrel zullen gaan.

Meer taaladvies

Praktisch







Is de term code oranje wel duidelijk? Vroeger was het gewoon glad.
(NPO Radio 1)
Koos van Delzen (87) was veertig jaar leraar Engels. Hij maakt nu niet
alleen digitale boeken over Engelse literatuur en grammatica maar ook
een app om Engels te leren spreken: “Als alle Chinezen deze app
ontdekken, weet ik niet waar ik het geld moet laten.” (Ede Stad)
De Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, zag het
aantal bezoekers van zijn website in 2016 met 89 percent stijgen.
(Taaltelefoon)
Wat is de herkomst van het populaire zinnetje ‘Keep calm and carry on’?

(Upworthy)

Wetenschap




Canadees onderzoek lijkt aan te tonen dat het brein van tweetalige
ouderen efficiënter werkt dan dat van eentalige ouderen. (ScienceDaily)
De Leidse taalkundige Eithne Carlin legt uit waarom in de volgende
honderd jaar 6000 talen zullen verdwijnen. (Scientias)
Wie zich wil oefenen in het lezen van oude handschriften, kan sinds
vorig jaar terecht op Wat staat daer? De website is nu een van de vele
kandidaten voor de Geschiedenis Online Prijs.

Spraaktechnologie






Vorige week vond in Las Vegas de technologiebeurs CES (Consumer
Electronics Show) plaats. Opvallend waren de talrijke toepassingen met
stembesturing. Vooral Alexa, de spraakassistent van Amazon,
verbaasde de bezoekers met toepassingen voor onder meer robots,
stofzuigers, koelkasten, wasmachines, auto’s en polshorloges.
(Tweakers)
Luisteren de machines nog niet goed naar uw stem? Misschien komt dat
door uw manier van praten. Met euh … stopwoordjes en zo. Geen nood,
hier kunt u aan werken met de app Ummo.
Ondertussen staan ergens anders in Amerika twee robots al dagen met
elkaar te spreken. Als ze geen slaande ruzie gekregen hebben, zijn ze
nog altijd bezig. (Trouw)

En verder
Als een inwoner uit de Vlaamse stad Aalst naar IKEA gaat, is het dolle pret.
IKEA klinkt hetzelfde als het Aalsters voor ‘hier kan je je’. Dat leidt bij een
wandelingetje door de meubelwinkel tot constructies zoals ‘IKEA neerleggen’
(hier kun je je neerleggen), ‘IKEA wassen’ (hier kun je je wassen) of ‘IKEA
schmink doen’ (hier kun je je make-up doen). Bekijk het filmpje.

(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.
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De tweetstijl van Donald Trump
Over twee weken zal Donald Trump de eerste Amerikaanse president zijn die
enorm actief is op Twitter. Hij heeft de afgelopen jaren bovendien dat medium
al op een krachtige manier ingezet. De Amerikaanse vlogger Nerdwriter nam
daarom de tweetstijl van Trump onder de loep. Hij concludeert: het is net alsof
Trump alleen voor zichzelf tweet, alsof hij geen rekening houdt met zijn
publiek. En misschien is hij daarom zo succesvol. Op het weblog
Neerlandistiek wordt dan weer de twitterstijl van Geert Wilders onder de loep
genomen, of eigenlijk met name de vraag: waarom twittert de PVV’er als enige
Nederlandse politicus vaak in het Engels?

Opinie





VVD: ‘Schaf misleidende namen als vega-worstenbroodje en vegaschnitzel af.’ (NOS)
Taaljournalist Gaston Dorren: ‘Het voorstel van de VVD is vooral
grappig.’ (Taaljournalist)
Canadese columnist: ‘Pogingen om stervende talen te redden zijn
weggegooid geld.’ (Toronto Sun)
Nijmeegse hoogleraar: ‘Het is belachelijk dat de universiteitsbibliotheek
haar catalogus alleen nog in het Engels aanbiedt.’ (Neerlandistiek)

Weetjes







De Engelstalige nieuwjaarspuzzel van de officiële partijkrant van de
Chinese Communistische Partij staat vol vieze woorden. (BBC)
Het bedrijf Campervan in Colorado verhuurt mini-caravans met namen
als VANny DeVito, VAN Halen en NirVANa. (9 News)
De betekenis van het woord ellende is sterk afhankelijk van wie het
gebruikt. Waar staat Mark Rutte? (Siemon Reker)
Er is een betekenisverschil tussen hernieuwen en
vernieuwen. (Neerlandistiek)
Een gepensioneerde Italiaanse arts vertaalt de Divina Commedia in het
Latijn. (La Stampa)

En verder
Cabaretier André Manuel vertaalde ‘The Times They Are a-Changin’’ van Bob
Dylan in het Twents: Veranderende Tieden. (Tubantia)

Wie wordt de beste leraar Nederlands van
2017?
Voor de vierde keer op rij gaan radioprogramma De Taalstaat en het
Genootschap Onze Taal op zoek naar de beste leraar Nederlands van het jaar.
De verkiezing is deze week van start gegaan: docenten uit Nederland en België
kunnen zichzelf aanmelden, of aangemeld worden door bijvoorbeeld
leerlingen of collega’s (via taalstaat@kro-ncrv.nl).
Uit de inzendingen kiest een vakjury (Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en
Frans Daems) een aantal kanshebbers, die zich vervolgens in De
Taalstaat mogen presenteren. Hierna selecteert de jury de finalisten, op wie
gestemd kan worden door het publiek. De winnaar wordt op 20 mei
bekendgemaakt.

Meld een docent aan
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Taaltip: gelukkig nieuwjaar
In ‘We wensen u een gelukkig nieuwjaar’ zijn de kleine letters juist. Bedoeld is
in feite ‘een gelukkig 2017’. Met nieuwjaar wordt verwezen naar ‘het net
begonnen jaar’, en niet naar een feestdag.
Feestdagen krijgen hoofdletters. De feestdag 1 januari wordt dus geschreven
als Nieuwjaar. In samenstellingen vervalt die hoofdletter weer. Zo is het ‘Met
Nieuwjaar kijken we altijd naar het nieuwjaarsconcert - een nieuwjaarsduik is
ons te koud.’
Het bijvoeglijk naamwoord nieuw wordt vast geschreven aan jaar. Dat gebeurt
vaker bij vaste combinaties van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.
Denk aan nieuwbouw, hogeschool en laagwater. In bijvoorbeeld ‘Een nieuw
jaar betekent ook nieuwe kansen’ staat nieuw los van jaar, omdat het niet om
een vaste combinatie gaat; een nieuw jaar is een ‘gewone’ omschrijving.

Meer taaladvies

Woorden van het jaar







Brexit is het woord van 2016 volgens Onze Taal. (Onze Taal)
Plascontract en pokémonterreur behoren tot de woorden die 2016
karakteriseerden volgens taaljournalist Ewoud Sanders. (NRC
Handelsblad)
Lânskipspine is het Friese ‘nijswurd’ van 2016. (Leeuwarder Courant)
Onder andere transparantie en democratie kregen in 2016 een nieuwe
betekenis. (Trouw)
NRC Handelsblad zoekt naar het jeukwoord van 2016. (NRC






Handelsblad)
In het buitenland is de verkiezing van het woord van het jaar een
serieuze zaak. (De Standaard)
Blactivist en divorce beers zijn enkele van de woorden die tv-series in
2016 aan het Engels hebben toegevoegd. (TVLine)
Onze Taal heeft een dossier met woorden van het jaar sinds 2000.
(Onze Taal)
Woordvanhetjaarmoeheid is het woord van het jaar volgens De
Speld. (De Speld)

Wetenschap






De Duitse taalkundige Martin Haase bestudeerde het eigen taalgebruik
van de nieuwrechtse beweging. (FAZ)
De Vlaamse taalkundige Steven Delarue kijkt terug op het jaar. (Steven
Delarue)
Aan de stijl van schrijvers kun je, in ieder geval achteraf, een naderende
dementie aflezen. (De Redactie)
Hoe kan een rapper als Kraantje Pappie zo snel praten? (Kennislink)
Lachen is ook een soort taal. Dat bewijst onderzoek in de rechtszaal.
(Neerlandistiek)

Januarinummer Onze Taal

Als er van iets gezegd wordt dat het “soms giftig kan
uitbreken”, “scherp aan het gas hangt” en dat “het
onderstel” niet “slap gedempt” is, waarover gaat het
dan? Over auto’s. De autowereld kent een heel eigen
insiderstaal, waar Guus Middag uitvoerig bij stilstaat
in het nieuwe nummer van Onze Taal.
In dit nummer ook een royaal interview met Hans
Bennis, die in december afscheid nam van het
Meertens Instituut en tot veler verrassing benoemd
werd tot de nieuwe algemeen secretaris van de
Nederlandse Taalunie. Verder een achtergrondartikel
over Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs, en een reportage over
cursussen voor laaggeletterden. En nog veel meer.
Het nummer valt vandaag bij de leden op de mat. De - volledig vernieuwde digitale editie staat al online. (Alle leden krijgen deze week een e-mail met
instructies om in te kunnen loggen.) Nog geen lid? Meld u aan.

Bekijk de inhoudsopgave

En verder




Op 9 januari aanstaande houdt Ton den Boon in Geldermalsen een
lezing over taal in de Bijbel. (Nieuwsblad Geldermalsen)
Sinds gisteren is iedere werkdag op NPO Radio 1 een ‘taalteam’ actief.
Frits Spits deed de aftrap. (NPO Radio 1)
De neiging van allochtone romanschrijvers om moeilijke woorden te
gebruiken is een “typische allochtonenziekte”. (de Volkskrant)

Trainingskalender Onze Taal

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

JAN

26

Training zakelijk schrijven
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?

FEB

Complete training spelling

2

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

Amsterdam (1 dag)
schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling,
enzovoort.

Bekijk het filmpje over deze training.
MRT

11

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.
MRT

21

Complete training spelling
Arnhem (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan elkaar of los
schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, werkwoordspelling,
enzovoort.

Bekijk het filmpje over deze training.
MRT

30

Training praktische grammatica en leestekens
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.
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