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Taaltip: hoog op de agenda / hoog in het 

vaandel 

Als iets hoog op de agenda staat, wordt bedoeld dat het hoge prioriteit heeft. 

‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda’ betekent dus dat duurzaamheid 

voorrang krijgt: het krijgt prioriteit, omdat het als een van de belangrijkste 

punten wordt gezien. 

 

Iets hoog in het vaandel hebben betekent ook dat iets zeer belangrijk wordt 

gevonden: het is een ‘kernwaarde’ van een organisatie of bedrijf. 

‘Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel’ wil dus zeggen dat er bij 

alles wat er gebeurt, rekening wordt gehouden met duurzaamheid. 

 

De uitdrukkingen hoog op de agenda staan en hoog in het vaandel hebben 

overlappen elkaar grotendeels. Het verschil is dat hoog op de agenda ‘slechts’ 

uitdrukt dat iets een van de belangrijkste punten is, terwijl hoog in het vaandel 

meer omvat: het gaat dan om iets wat als een van de uitgangspunten voor het 

beleid kan worden gezien. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  Praktisch 

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


 De Luxemburgse overheid heeft een website opgezet om te helpen bij 

het schrijven van het Luxemburgs. (Schreiwen.lu) 

 ‘Finland doet het op haar manier ... voor hen is dat de juiste manier’? 

(Doet iets met taal) 

 Wat is correct: In het hoofdgerecht zaten veel scampi of scampi’s? 

(Taaltelefoon) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Nieuwe studie behandelt de taalbescherming van de rechtzoekende die 

gerechtelijke documenten uit het buitenland ontvangt. (Die Keure)  

 Doe mee aan onderzoek: wat roept uw voornaam op bij de man of 

vrouw in de straat? (KU Leuven) 

 Doe mee aan onderzoek (voor Vlamingen): hoe staat u tegenover het 

Nederlands, het Frans en het Engels? (Universiteit Gent) 

 Taalkundige Peter Kerkhoff in een podcast over seks bij de Germanen. 

(Vuile lakens) 

 

  

  

  

En verder 

 Heel fraai vormgegeven wereldkaart met de talen die in ieder land 

gesproken worden. (Localingual) 

 Nederlandse politici gebruiken het woord spelregels als ze regels lijken 

te bedoelen. Waarom? (YouTube-kanaal Marc van Oostendorp) 

 

  

  

https://portal.education.lu/schreiwen/
https://doetietsmettaal.nl/2017/02/finland-zijn-haar-hen/
http://taaltelefoon.be/
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/7948/de-europese-gerechtelijke-taalbescherming
https://kuleuvenpsychology.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TJu64YnT36XBFX
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=296920
https://overcast.fm/+F4dLwoTCM
https://localingual.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tv-G0Tpzruc
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https://twitter.com/onzetaal
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Weetjes 

 Presentator Koen Hansen van Radio 100%NL verzamelt zoveel mogelijk 

dialecten voor een spelletje op de radio. (Radio 100%NL) 

 Leraar Nederlands, Engels of Duits is een beroep met toekomst. 

(Elsevier) 

 Vanaf 3 april komt het spelprogramma De Tafel van Taal weer op 

televisie. (De Telegraaf) 

 Het Huis van het Nederlands in Brussel kreeg vorig jaar 18.593 

bezoekers over de vloer. (Metro) 

 Het woord Kamergotchi is een woordspeling met Kamer en tamagotchi. 

(IvdNT) 

 

 

  

  

  

Opinie 

 Er gaan stemmen op om de afkortingen BC en AD bij jaartallen te 

vervangen door BCE en CE. Geef uw mening in de poll. (Onze Taal) 

 Is er in onze geglobaliseerde wereld nog behoefte aan jonge mensen 

die moderne talen gestudeerd hebben? Zes academici uit verschillende 

landen bekijken voor welke bedreigingen en kansen het talenonderwijs 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.100p.nl/site/acties/koen-is-opzoek-naar-jou
http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2017/02/in-deze-acht-beroepsgroepen-vindt-u-zeker-een-baan-457214/
http://www.telegraaf.nl/prive/27665182/__De_Tafel_van_Taal_weer_op_televisie__.html
http://nl.metrotime.be/2017/02/22/must-read/dankzij-huis-nederlands-gaan-duizenden-brusselaars-taalkundige-uitdaging-aan
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll


staat. (THE) 

 

  

  

  

Winnaars Je Engels opfrissen voor dummies 

In Taalpost 1907 vroegen we aan welke universiteit de auteur van het boek Je 

Engels opfrissen voor dummies verbonden is. Het antwoord: de Universiteit 

van Kiel. We ontvingen 584 inzendingen. Dit zijn de winnaars: Daan Wolfert, 

Mignon van Dijk en Michel De Munter. 

 

  

  

  

Wedstrijd Over straatnamen met name 

René Dings is een bekwame gids door straatnamenland. In Over straatnamen 

met name gaat hij op zoek naar het verhaal achter onder meer Burelhul, 

Dubbeleworststeeg en de Ajaxstraat in Rotterdam. We mogen vijf exemplaren 

van het boek weggeven. Wilt u in aanmerking komen? Beantwoord dan deze 

vraag: wat is de oorsprong van de naam van het Zweosplein in Herkingen? Geef 

uw antwoord voor 8 maart door via dit formulier. 

 

Doe mee 

  

  

  

  En verder 

https://www.timeshighereducation.com/features/do-we-need-modern-language-graduates-in-globalised-world
http://www.dummies.nl/je-engels-opfrissen-voor-dummies
http://www.dummies.nl/je-engels-opfrissen-voor-dummies
https://onzetaalwebwinkel.nl/over-straatnamen-met-name
https://onzetaalwebwinkel.nl/over-straatnamen-met-name
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpu5mTrUrWMx-1549-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpu5mTrUrWMx-1549-31200444


 Capri-Sonne verandert zijn naam in Capri Sun. Dat schiet sommige 

Duitsers in het verkeerde keelgat. (Der Spiegel) 

 Zes mensen uit Vlaanderen met een andere moedertaal dan het 

Nederlands stellen in korte filmpjes een onvertaalbaar woord voor. 

(Charlie Channel) 

 Puzzelen met oude handschriften: ontcijfer een ordonnantie over het 

tot in de jaren zestig bestaande Tilburgse verbod op 

carnavalsoptochten. (Onze Taal) 

 

  

  

  

De nieuwe Onze Taal: Herman Koch 

 

  

 

In het februari/maartnummer van Onze Taal 

een interview met Herman Koch, die dit jaar 

het Boekenweekgeschenk schreef: “Als ik die 

deun van de eerste pagina’s te pakken heb, 

dan komt de rest vanzelf.” 

 

Verder duiken we in de 

verkiezingsprogramma’s, waarin de ene partij 

om de paar regels iets “keihard” aanpakt, en 

de andere alles “inclusief” wil doen. En we 

gaan na waarom een slippertje geen kleine 

slipper is, en een peertje geen kleine peer: dat 

woorddeel -tje doet zóveel meer dan 

verkleinen alleen. 

 

Nog geen lid van Onze Taal? 

Neem een proefabonnement; dat kan al vanaf  

€ 19,75. 

Proefabonnement Onze Taal 

 

 

 

  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/capri-sonne-wird-jetzt-capri-sun-a-1135704.html
https://www.youtube.com/channel/UC0IxFnRT9sjqZqzhwQOzMNw
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/puzzelen-met-oude-handschriften-2
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/februari-maart-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/februari-maart-2017/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/proefabonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/proefabonnement
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Taaltip: ongewenst/onwenselijk gedrag 

Je kunt zowel spreken van ongewenst gedrag als van onwenselijk gedrag. Het 

verschil is klein. 

 

Ongewenst wil allereerst zeggen dat een of meer personen iets niet willen of 

niet zo gewild hebben. Denk ook aan een vaste verbinding als ongewenste 

intimiteiten. Ongewenst gedrag is dus vooral gedrag dat volgens de meesten 

niet gewenst is: het geldt als ‘slecht’ gedrag. 

 

Onwenselijk komt minder persoonlijk over dan ongewenst. Het betekent 

meestal ‘niet te wensen, niet aan te raden’ in het algemeen. Als gesproken 

wordt van onwenselijk gedrag, betekent dat vooral dat het negatieve gevolgen 

heeft. Er klinkt minder een persoonlijk oordeel in door dan in ongewenst 

gedrag. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Praktisch 

 Vandaag is het Internationale Moedertaaldag en dat heeft te maken met 

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


een opstand van 65 jaar geleden in het huidige Bangladesh. (Onze Taal) 

 Woordwiel 2 is uit, de vervolg-app die kinderen leert lezen door letters 

te verklanken en ze samen te voegen tot een woord. (Tabletportaal) 

 Een ‘Chinese vrijwilliger’ komt niet altijd uit China, al kan het toevallig 

wel net een echte Chinees zijn. (IvdNT) 

 Een Amerikaanse student beoordeelt de excuusbrief van zijn ex-

vriendin die het kort daarvoor had uitgemaakt. Ze krijgt 61 punten van 

de 100. (BBC) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 De uitdrukking ‘De beer is los!’ zou alles te maken hebben met de 

Belgische opstand in 1830, waar de Belgische strijders als losgebroken 

mannetjesvarkens tekeergingen. (Historiek) 

 Nog maar enkele tientallen mannen spreken het Cité-Duits uit Eisden-

Tuinwijk. (De Standaard) 

 ‘Alstublieft’ zeggen is minder lief dan je denkt. (Radio 1 VRT) 

 

  

  

  

En verder 

 De Académie française wil het Franse olympisch comité aanklagen, 

omdat het voor de kandidatuur van Parijs voor de Olympische Spelen 

van 2024 de Engelstalige slogan ‘Made for sharing’ gebruikt. (Trouw) 

 In Taalpost 1895 van 22 december 2016 signaleerden we het liedje 

‘Ziet Em Duun’. Ondertussen zijn Jef en Yves Van Echelpoel 

wereldberoemd aan het worden in Vlaanderen en Nederland. Maar wat 

ratelt Jef daar allemaal in het Desselse dialect? Miet Ooms vertaalde de 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/internationale-moedertaaldag
http://www.tabletportaal.nl/woordwiel-2-app.html
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/woordbaak
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39025091/man-marks-his-ex-girlfriends-apology-letter-and-sends-it-back-to-her
http://historiek.net/de-beer-is-los/67260/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170219_02739819?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e0be8fe87fdf66007be09575f2411daa55fc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9
https://radio1.be/alstublieft-zeggen-minder-lief-dan-je-denkt
https://www.trouw.nl/home/olympische-slogan-in-onverdraaglijk-engels-bezoedelt-de-parijse-eiffeltoren~a22d1d67/
https://www.youtube.com/watch?v=jo-aHfmeOVY


tekst in het Nederlands. Sinds gisteren is er ook een Tom Boonen-

versie van het lied. 

 

  

  

  

Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel 

Atlas van de Nederlandse taal  
(verschijnt half april) 

  

 

Wastafel, soldaat, pistool, domkop en koekje. 

Het zijn een paar van de ruim 18.000 

Nederlandse woorden die je over de hele 

wereld terugvindt. Baas spant de kroon. Dat 

woord vind je in maar liefst 57 talen terug.  

 

De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in 

dit soort weetjes en voorziet ze van uitleg. Op 

basis van vragen die elke taalliefhebber 

zichzelf weleens stelt, proberen de auteurs de 

wondere wereld van taal in het algemeen en 

de Nederlandse taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te 

brengen. Waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Wat betekent mijn 

familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? Waarom ergeren we ons zo aan dt-

fouten? Enzovoort. 

 

Speciale voorintekenprijs 

Als u vóór 14 april intekent, krijgt u € 5,- korting op de aanschaf van de Atlas 

van de Nederlandse taal. U betaalt dan slechts € 34,99 in plaats van € 39,99. 

(Let op: het boek verschijnt half april.) Deze korting geldt voor zowel de 

Nederlandse als de Vlaamse editie van de atlas. 

 

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

Taal.  

http://taalverhalen.be/dialect/ziet-em-duun-vertaling/
https://www.youtube.com/watch?v=CnJAmX9Z0DI
https://www.youtube.com/watch?v=CnJAmX9Z0DI
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-vlaanderen
http://www.onzetaalwebwinkel.nl/
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Database van Nederlandse dialectidiomen 

Deze week kwam de databank van Nederlandse dialectidiomen online, een 

verzameling van ongeveer zevenduizend idiomatische uitdrukkingen uit 

dertien dialecten in Nederland en Vlaanderen. De bank bevat de gegevens die 

verzameld zijn in een vierjarig onderzoek naar de zinsbouw van uitdrukkingen. 

Uit eerder onderzoek was al bekend dat je de inhoudswoorden in idiomen niet 

zomaar kunt vervangen. De onderzoekers wilden weten of dit ook voor 

grammaticale eigenschappen gold. 

 

De interface van de database is in het Engels, maar er is een korte 

Nederlandstalige uitleg beschikbaar. Een van de onderzoekers, Sterre 

Leufkens, schreef bovendien een wervende tekst over de databank. 

 

Lees meer 

 

  

  

  

Weetjes 

 Het Amerikaanse woord van de dag van gisteren was sward. (Merriam 

Webster) 

 Het neologisme van de week is verleidkundige. (IvdNT) 

 Volgens een of ander onderzoekje vinden Amerikanen het Nederlands 

en het Duits de meest sexy taal. (Linda Nieuws) 

 Er is een verschil tussen ‘de kwestie in deze zaak’ en ‘de zaak in deze 

kwestie’. (Neerlandistiek) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
http://languagelink.let.uu.nl/idioms/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/02/database-of-dutch-dialect-idioms-online/
http://milfje.blogspot.nl/2017/02/een-taalschat-op-internet.html
http://onzetaal.nl/
https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day/sward-2017-02-16
https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day/sward-2017-02-16
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/hadden-wij-niet-verwacht-dit-zijn-de-meest-sexy-talen-volgens-amerikanen/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/02/kwestie-zaak/


  

Opinie 

 ‘Het “doorrekencircus” van het CPB levert mooie taal op.’ (NPO Radio 1) 

 ‘Mondelinge examens zijn onbetrouwbaar.’ (Veto) 

 ‘“Make America Great Again” is een geweldige slogan voor de 

taalkunde.’ (Milfje Meulkens) 

 ‘Het is jammer dat het Engels soms hipper lijkt dan het Nederlands.’ 

(Taalunie:Bericht) 

 

  

  

  

En verder 

 Het nieuwe nummer van Onze Taal staat bomvol interviews, weetjes, 

opinies en heerlijkheden voor taalliefhebbers. (Onze Taal) 

 De Rijksuniversiteit Groningen start een gratis online cursus (MOOC) 

over meertaligheid. (RUG) 

 

  

  

  

Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel 

  

 

Cadeau-abonnement Onze Taal 

Verras een taalliefhebber met een origineel 

cadeau: een abonnement op Onze Taal. Al 

vanaf € 19,75. 

Atlas van de Nederlandse taal: € 34,99 

Speciale intekenprijs: € 5,- korting bij 

bestelling vóór 14 april. Er zijn twee edities te 

koop, een voor Nederland en een voor 

Vlaanderen. 

Het taaljaar 2016: € 15,- 

Dit kleurrijke bladerboek geeft een overzicht van onze taal in 2016: nieuwe 

http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/395955-japke-d-bouma-over-de-mooie-taal-van-het-doorrekencircus
http://www.veto.be/artikel/mondelinge-examens-zijn-de-minst-betrouwbare-examenvorm?utm_content=buffere5a82&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://milfje.blogspot.nl/2017/02/een-taalschat-op-internet.html
http://taaluniebericht.org/artikel/taaladvies/de-%E2%80%98verengelsing%E2%80%99-van-de-maatschappij
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/februari-maart-2017
http://www.rug.nl/news/2017/02/mooc_-multilingual-practices
https://onzetaalwebwinkel.nl/
http://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/het-taaljaar-2016


 

woorden, taalweetjes, opvallend taalnieuws, enz. 

Beter spellen: € 4,25 

220 spellingsvragen met antwoorden. 

Altijd weer vogels die nesten beginnen: € 49,95 

Over de ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuur van de laatste zestig 

jaar. 

Ook te koop als complete serie: € 564,- 

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht: € 15,- 

Geschreven door de Taaladviesdienst van Onze Taal. 

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

Taal.  

Naar de webwinkel 
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Taaltip: in een lastig pakket/parket 

Je hoort weleens mensen zeggen dat ze ‘in een lastig pakket zitten’. Dat is niet 

juist: de vaste uitdrukking is ‘in een lastig parket zitten’. Parket heeft in deze 

uitdrukking een verouderde betekenis, namelijk ‘afgeperkte ruimte’: het is een 

ruimte of situatie waar je niet zomaar uit kunt komen (eerst letterlijk, later 

figuurlijk). Doordat parket in deze betekenis verder niet meer voorkomt, hoor 

je vaak de vergissing ‘in een lastig pakket zitten’. 

  

Parket heeft ook nog andere betekenissen: een type vloer (voluit: parketvloer), 

het parket van de Hoge Raad en (het bureau van) het Openbaar Ministerie. Al 

die betekenissen hebben zich (via via) ontwikkeld uit het Franse parquet; de 

betekenis ‘afgeperkte ruimte’ is daarbij het oudst. 

 

Lees meer 

 

  

  

  

Praktisch 

 Wanneer schrijven we federale overheidsdienst met hoofdletters? 

(Taaltelefoon) 

 Sylvie Meis presenteert al jaren voor de Duitse tv, maar is voor haar taal 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parket_%28vloerbedekking%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie
http://onzetaal.nl/
http://taaltelefoon.be/federale-overheidsdienst-hoofdletter


nog steeds afhankelijk van Duits voor dummies. (AD) 

 Op 21 februari is er in Amsterdam een discussie over het onderzoek op 

het Meertens Instituut. (SPUI25) 

 Waar komt de uitdrukking een ongelikte beer vandaan? (Onze Taal) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Over de uitspraak van de ij in familienamen. (Neerlandistiek) 

 Hoe komt het dat Engelse zangers soms zo Amerikaans klinken? (The 

Conversation) 

 Om te kunnen begrijpen hoe we vage woorden als veel en meeste 

begrijpen, moet de taalonderzoeker taal soms even loslaten. 

(Kennislink) 

 Vanaf dit jaar zijn 350.000 oude Nederlandse kranten vrij beschikbaar 

via Delpher. (E-data) 

 

  

  

  

En verder 

Het lied ‘Optellen van breuken’ van Jan Beuving heeft de Willem Wilminkprijs 

voor het beste kinderlied gewonnen. (De Gelderlander) 

 

  

  

  

Wie wordt de beste leraar Nederlands van 

http://www.ad.nl/show/sylvie-meis-blijft-worstelen-met-de-duitse-taal~a858cc0e/
http://www.spui25.nl/programma/content/evenementen/2017/02/het-bureau.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-ongelikte-beer
http://www.neerlandistiek.nl/2017/02/maar-t-is-eigenlijk-oleislagers/
https://theconversation.com/why-so-many-singers-sound-american-but-british-grime-artists-are-bucking-the-trend-72328
https://theconversation.com/why-so-many-singers-sound-american-but-british-grime-artists-are-bucking-the-trend-72328
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/met-kleine-stapjes-naar-het-grotere-plaatje
http://www.edata.nl/1102.html
http://www.gelderlander.nl/show/snapje-van-ntr-uitgeroepen-tot-beste-kinderlied~aa8c6822


2017? 

 

  

 

  

Voor de vierde keer op rij gaan het 

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). 

Aanmelding is mogelijk t/m 22 februari 

2017. 

 

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. 

In 2016 won Maaike van Herwaarden (foto) deze verkiezing. 

Lees meer 
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/op-zoek-naar-de-beste-leraar-nederlands-van-2017
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
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Weetjes 

 Chinezen maken graag grappen over de provincie Henan. Een advocaat 

heeft nu een rechtszaak aangespannen omdat een tv-station een sketch 

uitzond waarin een misdadiger met het accent van Henan sprak. (Sixth 

Tone) 

 Kinderen leren soms lezen met een klok. Maar meer dan tijd is 

enthousiasme van belang om hun leestechniek te verbeteren. (Klasse) 

 Tapebikini is het woord van de week bij het Instituut voor de 

Nederlandse Taal. (IvdNT) 

 

  

  

  

Opinie 

 Ger Groot vraagt zich af of de talenkennis van journalisten nog wel op 

peil is. (Trouw) 

 Iris Wijers vertelt hoe je met enkele quasiwoordjes kunt tonen dat je 

semantisch op een hoger niveau staat dan je niet-universitaire 

gesprekspartner, hoewel de kwestie genuanceerder ligt dan gedacht. 

(Univers) 

 Dana Milbank stelt vast dat de teksten van president Trump en van het 

Witte Huis in het algemeen veel spelfouten bevatten. (The Washington 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
http://www.sixthtone.com/news/lawyer-sues-beijing-tv-making-fun-henan-province
http://www.sixthtone.com/news/lawyer-sues-beijing-tv-making-fun-henan-province
https://www.klasse.be/74979/waarom-moet-kind-snel-lezen/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1381-tapebikini
https://beta.trouw.nl/opinie/is-talenkennis-in-de-journalistiek-een-ondergeschoven-kind-geworden-~aa998a63/
https://universonline.nl/2017/02/08/pochen-voor-professionals
https://www.washingtonpost.com/opinions/shoker-rediculous-chocker-trump-attaks-and-dishoners-english-with-ever-dummer-spellings/2017/02/07/9556faf4-ed58-11e6-9662-6eedf1627882_story.html?utm_term=.de68a91dbbb1


Post) 

 

  

  

  

Winnaars wedstrijd ‘Veilig leren lezen’ 

 

  

 

Vroeger begon ‘veilig leren lezen’ met boom, roos, 

vis, maar wat zijn de drie beginwoorden in de 

allernieuwste versie? Dat vroegen we in Taalpost 

1903. Het juiste antwoord is ik, kim, sim. 

 

De winnaars van het boek Ik ben van boom, roos, vis 

- over leren lezen zijn: Irene Vermeer, Korien Heijenk 

en Simone Top. 

Lees meer over het boek 

 

 

 

  

  

  Wedstrijd Je Engels opfrissen voor dummies 

https://www.washingtonpost.com/opinions/shoker-rediculous-chocker-trump-attaks-and-dishoners-english-with-ever-dummer-spellings/2017/02/07/9556faf4-ed58-11e6-9662-6eedf1627882_story.html?utm_term=.de68a91dbbb1
http://www.overlerenlezen.nl/
http://www.overlerenlezen.nl/
http://www.overlerenlezen.nl/


 

  

 

Wilt u in deze anglofiele tijden nóg beter Engels 

begrijpen en spreken? We mogen drie exemplaren 

weggeven van Je Engels opfrissen voor dummies. U 

komt in aanmerking door deze vraag te beantwoorden: 

aan welke universiteit is de auteur van dit boek 

verbonden? 

 

Mail uw antwoord en uw postadres vóór 22 februari 

naar redactie@taalpost.nl. 

Stuur uw antwoord in 

 

 

 

 

  

  

  

En verder 

Vraagt iemand u wat u dit weekend van plan bent, maar wilt u dat niet 

verklappen? Zeg dat u de Lemurische taal gaat bestuderen. (De Taalfluisteraar) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Cadeausuggesties voor Valentijnsdag 

http://www.dummies.nl/je-engels-opfrissen-voor-dummies
http://www.dummies.nl/je-engels-opfrissen-voor-dummies
http://www.dummies.nl/je-engels-opfrissen-voor-dummies
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Wedstrijd%20Je%20Engels%20opfrissen%20voor%20dummies
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Wedstrijd%20Je%20Engels%20opfrissen%20voor%20dummies
https://taalfluisteraar.be/2017/02/06/pseudotaalwetenschap-in-actie-7-tamil-is-lemurisch/


 

  

 

Ik wou uw voeten wel soenen 

De mooiste liefdesverklaringen van de 

Middeleeuwen tot nu, van Jacob Cats en 

Willem Kloos tot Judith Herzberg en Rutger 

Kopland. 

- Annemieke Houben, € 19,90 

 

Ik bid de liefde 

Schrijver Elvis Peeters hertaalde 33 

minneliederen en natuurgedichten van 

twaalfde-eeuwer Henric van Veldeke, de man 

met wie de Nederlandse literatuur begint – hij was de allereerste uit ons 

taalgebied die onder een auteursnaam een oeuvre naliet. 

- Elvis Peeters, € 17,50 

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 

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=soenen+liefde
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=soenen+liefde
https://onzetaalwebwinkel.nl/ik-wou-uw-voeten-wel-soenen
https://onzetaalwebwinkel.nl/ik-bid-de-liefde
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=soenen+liefde
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


 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
  

 

  

  

 

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


 

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers Webversie  |  Afmelden 

 

 

 

 

 

1906 | 7 februari 2017 

  

Taaltip: de/het krat 

Krat kan zowel een de-woord als een het-woord zijn. Het krat heeft de oudste 

papieren; de krat kwam aan het eind van de negentiende eeuw een enkele keer 

voor en is in de loop van de twintigste eeuw steeds gewoner geworden. 

 

De woordenboeken hebben lang gewacht met het opnemen van de krat; in 

1986 vermeldde de Grote Koenen het als eerste. Tegenwoordig staan de krat 

en het krat allebei in de naslagwerken. Juist zijn dus: ‘De krat die daar staat, is 

zwaar’ en ‘Neem jij deze krat mee?’ én ‘Het krat dat daar staat, is zwaar’ en 

‘Neem jij dit krat mee?’ 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Praktisch 

 De taal in verkiezingsprogramma’s is te ingewikkeld. Daarom heeft 

Stichting Lezen & Schrijven een Verkiezingskrant in gewone taal 

gemaakt. (RTL Nieuws) 

 De woorden botheid en stompzinnigheid groeien uit elkaar: je hoeft 

niet dom te zijn om je lomp te gedragen. (De Standaard) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/zo-vaag-en-moeilijk-zijn-verkiezingsprogrammas-het-moet-simpeler?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170205_02714697?shareId=bd87c4dbb31a535257547ced25411349d003b47a5148edfe7310e82235b964e0fc64fda7d156b8faeeba7b10c53aa056fc131659f8d12c01223e55c495bf308f6ae3acdbe4ea2c2fff1d14a7421139b9


 Zou het kunnen dat whataboutism vernederlandst tot whataboutisme? 

(Taalbank) 

 In 2014 dook het woord identificatiestraat op bij het MH17-onderzoek. 

Vorige week werd het gebruikt in de Tweede Kamer in verband met 

asielzoekers. (Siemon Reker) 

 Op de Vlaamse televisie sprak men in 1972 Nederlands en at men 

hompen brood met ‘bacon’. (VRT Taalnet) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Het NPO Radio 1-programma De Taalstaat van Frits Spits heeft de LOT-

prijs gewonnen voor de beste popularisering van de taalwetenschap. 

Barend Beekhuizen van de universiteit van Toronto won de AVT/Anéla-

prijs voor het beste Nederlandse taalkundige proefschrift van het 

afgelopen jaar. (Neerlandistiek) 

 Het almaar toenemende gebruik van Engels in wetenschappelijke 

kringen kan leiden tot een “monolingual ghetto”. (The Economist) 

 Hersenen kunnen binnenkomende informatie zoals gesproken taal snel 

en efficiënt verwerken, al zijn ze een beetje ongeduldig. (Het Talige 

Brein) 

 

  

  

  

En verder 

 Het ‘super-Duits’ moet een einde maken aan de dalende belangstelling 

voor die taal bij mbo-scholieren. (de Gelderlander) 

 Spanje is bezorgd over de houding van Donald Trump tegenover het 

https://www.taalbank.nl/2017/02/06/whataboutisme/
http://siemonreker.nl/2017/02/04/straat/
http://taal.vrt.be/hier-spreekt-men-nederlands-7-november-1972
http://www.neerlandistiek.nl/2017/02/lot-prijs-voor-de-taalstaat-avtanela-dissertatieprijs-voor-barend-beekhuizen/
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21716016-advantages-having-scholarly-lingua-franca-should-not-obscure
https://taalenhersenen.wordpress.com/2017/02/06/onze-hersenen-zijn-ongeduldige-lezers-en-luisteraars/
https://taalenhersenen.wordpress.com/2017/02/06/onze-hersenen-zijn-ongeduldige-lezers-en-luisteraars/
http://www.gelderlander.nl/nijmegen/hoge-verwachtingen-van-super-duits-op-mbo~a9190c16/
http://inspanje.nl/algemeen/9454/spanje-bezorgd-over-vijandige-stap-trump-tegen-de-spaanse-taal/


Spaans, maar gelukkig is het een liefdevolle taal. 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Jaargang Onze Taal 2016 met opbergmap  

 

  

 

Nu te bestellen: de complete jaargang Onze Taal 

2016 (10 nummers). Boordevol leerzame en leuke 

informatie over alle uithoeken van de taal, en met een 

map om de nummers netjes in op te bergen. 

De opbergmap is geschikt voor twee jaargangen. 

 

Prijs: € 25,-. 

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  

Bestel nu 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/onze-taal-jaargang-2016-met-opbergmap
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/onze-taal-jaargang-2016-met-opbergmap
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/opbergmap-onze-taal
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Waarom Duitsers zulke diepe gedachten 

kunnen uitdrukken 

Hoe kan het dat Duitsers zo goed zijn in het uitdrukken van complexe en 

subtiele gedachten? Volgens de Britse filosoof en schrijver Alain de Botton zou 

dat weleens te maken kunnen hebben met hun taal, waarin zo makkelijk 

nieuwe begrippen kunnen worden gemaakt door woorden aan elkaar te 

plakken. 

 

In een YouTube-filmpje geeft De Botton voorbeelden van zulke woorden, zoals 

Ruinenlust (plezier bij het zien van in elkaar gestorte zaken) en Kummerspeck 

(lichaamsgewicht dat erbij is gekomen tijdens verdrietige perioden). Dat het 

Nederlands, net als het Duits, maar anders dan het Engels, zulke woorden ook 

aan elkaar schrijft, meldt hij niet. 

 

Bekijk het filmpje 

 

  

  

  

Weetjes 

 84 procent van de Nederlanders vindt dat kennis van het Nederlands 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dH1SvGMY4Qs
https://www.youtube.com/watch?v=dH1SvGMY4Qs


essentieel is om als Nederlander te worden beschouwd.  (PEW Global) 

 Een professor in Stockholm heeft een nieuw Zweeds accent ontworpen. 

(The Local) 

 Misschien wel het laatste woord van het jaar 2016: halal snack pack. 

(The Sydney Morning Herald) 

 Een Britse tiener heeft een nieuwe taal uitgevonden. (Daily Mail) 

 

  

  

  

Opinie 

 Petitie: ‘Tweede Kamer, erken de Bildtse taal’. (Franeker Courant) 

 ‘Richt het onderwijs Nederlands op taalcompetentie.’ (Neerlandistiek) 

 ‘Maak het Nederlands sterker door te investeren in vertalingen.’ 

(Taalunie:Bericht) 

 

  

  

  

En verder 

 Een ‘haktiviste’ is een vrouw die zich verzet tegen dwingende, 

seksistische kledingvoorschriften op de werkvloer. Het is het woord van 

de week bij het IvdNT. 

 Volgende week dinsdag is er een lezing in Groningen over politieke 

taal. (Studium Generale) 

 

  

  

http://www.pewglobal.org/2017/02/01/language-the-cornerstone-of-national-identity/
http://www.thelocal.se/20170129/stockholm-professor-designs-new-swedish-accent
http://www.smh.com.au/national/halal-snack-pack-named-peoples-choice-word-of-2016-by-macquarie-dictionary-20170201-gu2ui2.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4171404/Talented-teenager-invents-LANGUAGE.html
http://www.franekercourant.nl/nieuws/70811/ingezonden-petitie-tweede-kamer-erken-de-bildtse-taal/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/01/ook-neerlandistiek-is-voor-taalcompetentie/
http://taaluniebericht.org/artikel/taalbeleid/je-eigen-taal-blijven-horen
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1379-haktiviste
http://sggroningen.nl/nl/evenement/framing-over-de-macht-van-taal-de-politiek


  

(Aanbod van Onze Taal) 

Combinatiewoordenboek  

 

  

 

Inlichtingen  kun je ‘inwinnen’, boodschappen 

‘haal’ je of ‘doe’ je. Dit soort vaste verbindingen – 

het Nederlands kent er duizenden – worden door 

de grotere woordenboeken niet systematisch 

beschreven. Het Combinatiewoordenboek doet 

dat wel. 

 

Dit voor het Nederlands unieke boek geeft van 

bijna drieduizend zelfstandige naamwoorden de 

bijbehorende vaste werkwoorden (in totaal bijna 

58.000 combinaties), en illustreert iedere 

combinatie met een duidelijke voorbeeldzin. 

  

Bestel nu 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatiewoordenboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatiewoordenboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatiewoordenboek
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatiewoordenboek
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
LinkedIn 

 
Google+ 

 
Doorsturen 

 

 

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
  

 

  

  

 

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

