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Taaltip: heen- en terugreis
De zin ‘De heenreis en terugreis verliepen prima’ is in te korten tot ‘De heenen terugreis verliepen prima.’ Zo’n inkorting noemen we een samentrekking.
Samentrekkingen komen in verschillende vormen voor. Als een déél van een
woord is weggelaten, komt er op die plaats een streepje: heen- en terugreis,
zomerbroeken en -jurken. Als een héél woord is weggelaten, komt er geen
streepje: verse en bevroren groente.
Er zijn ook ‘gemengde’ samentrekkingen, zoals blik- en verse groente. Hier
komt een streepje na blik, omdat daar het woorddeel groente is weggelaten
(blikgroente is namelijk één woord). In sociale en gedragsproblemen hoort
juist weer geen streepje te staan, omdat sociale problemen uit twee losse
woorden bestaat.
Meer voorbeelden van en uitleg over samentrekkingen vindt u in ons boek de
Taal-top-100.

Meer taaladvies

Opinie



Masterstudent David van Overbeek: “Red het Nederlands als academisch
vormende taal op universiteiten.” (Trouw)
De ombudsclown van de Volkskrant antwoordt op een klacht over een
antwoord op een klacht. (de Volkskrant)

Wetenschap





De uitdrukking de (of het) spits afbijten is al honderden jaren oud.
(Historiek)
Wat is de wetenschap achter het fenomeen ‘stemmen horen’? (The
Guardian, podcast)
De Voltaïsche talen kunnen volgens een Ghanees-Oostenrijkse geleerde
beter Mabia-talen genoemd worden. (This is Africa)
Middeleeuwse monniken praatten met elkaar in een mix van Latijn en
volkstaal. (NRC Handelsblad)

Internationaal





Chinese overheid verbiedt gebruik Oeigoers op scholen in Oeigoer-talig
gebied. (Language Log)
De Internationale Taalkunde-Olympiade is gewonnen door Przemysław
Podleśny uit Polen. (International Linguistics Olympiad)
In 2050 moeten er (weer) een miljoen sprekers van het Welsh zijn.
(Taalfluisteraar)
Niet alle scholieren in Niedersachsen die dat willen, kunnen Nederlands
kiezen. (Dagblad van het Noorden)

Winnaars wedstrijd Meester Mark rekent het

goed

Waarom was Mark van der Werf al op jonge leeftijd
vertrouwd met het begrip ochtendhumeur? Zo luidde
de wedstrijdvraag in Taalpost 1948. Op Wikipedia kunt
u lezen dat hij van 1983 tot 1988 tot het koor van
Kinderen Voor Kinderen behoorde. Hij zong er een solo
in het liedje ‘Ochtendhumeur’.
De vijf winnaars van het boek Meester Mark rekent het
goed zijn: Ineke Bakker, Luc Houben, Henriette
Oelemans, Cornelieke Roëll en Boudewijn Waijers. Zij
hebben hierover bericht gekregen.

Lees meer over het boek

En verder




In Antwerpen vindt eind volgende maand voor het eerst een
internationaal congres plaats over ‘recht en taal’. (CPO)
De West-Vlaamse Wendy Van Wanten spreekt Leuvens. (HLN)
Onze Taal is op zoek naar het grappigste woord van het Nederlands: u
kunt nog stemmen. (Onze Taal)

Wie wordt de Taalstaatmeester van 2017?

Welke man of vrouw uit de media
kan zich volgens u voortreffelijk
uitdrukken? Leest u bijvoorbeeld vol
bewondering hoe deze persoon
speelt met taal of wordt u steeds
weer verrast door zijn of haar
steengoede oneliners? Geef deze
taaltovenaar dan op voor de
verkiezing van de Taalstaatmeester
2017.

Lees meer

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *
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