Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

2021 | 15 mei 2018

Taaltip: in de blakende/blakerende zon
Zowel in de blakende zon als in de blakerende zon is correct; in de blakende

zon is het gebruikelijkst.
Blakend en blakerend betekenen allebei ‘brandend, gloeiend, zengend’. Het
werkwoord blakeren is afgeleid van blaken, op dezelfde manier als
bijvoorbeeld knipperen is afgeleid van knippen, stuiteren van stuiten en
duikelen van duiken. Blakeren wordt meestal gecombineerd met een lijdend
voorwerp en heeft soms een nog sterkere betekenis dan blaken, namelijk
‘verbranden, verschroeien’:


De zon blakert de velden.



De hitte blakerde onze gezichten.



Alle muren waren geblakerd (ook wel: zwartgeblakerd) door de brand.

Blaken wordt meestal figuurlijk gebruikt, in de betekenis ‘gloeien, stralen’
(bijvoorbeeld van iemands gezicht). Veelvoorkomende combinaties zijn blaken
van gezondheid (‘er heel gezond uitzien’), blaken van zelfvertrouwen (‘zeer
zelfverzekerd optreden’) en blakende welstand (‘grote welstand, uitmuntende
gezondheid’).

Meer taaladvies

Weetjes


Doula komt van het Griekse doulè. (Taaltelefoon)



Gelukkig worden? Leer nieuwe woorden. (Time)



Prinsessenboontjes is een bedreigd woord nu een supermarktketen de
boontjes heeft omgedoopt tot kikkerski’s. (Bakkersverdriet)

Geef uw mening


In grote steden, vooral in Amsterdam, is de bediening in horecagelegenheden nogal eens Engelstalig. Hoe reageert u daarop? (Onze
Taal)



De drie genomineerden voor de titel ‘Beste leraar Nederlands 2018’ zijn
bekend: Karin Echten, Anki Nauwelaerts en Matijs Lips. Stemmen kan
tot vrijdag 25 mei, 18.00 uur. (Onze Taal)

En verder


In de (Engelstalige) reclame valt een nieuwe trend op: slogans die
grammaticaal niet kloppen. (The Guardian)



Peuters uit (Nederlands) Limburg kunnen voortaan Limburgs dialect
leren dankzij de animatieserie Piepekoek. In korte filmpjes met dieren
wordt het bekende spelletje ‘kiekeboe’ (‘piepekoek’ in het Limburgs)
gespeeld. (Piepekoek)

De nieuwe Onze Taal
Wat leer je op de middelbare school bij Nederlands? Vooral vaardigheden,
zoals schrijven en discussiëren. Kennis (van bijvoorbeeld koppelwerkwoorden
of de literatuur) speelt een minder grote rol. Maar dat moet veranderen, vinden
deskundigen: behalve om ‘kunnen’ moet het meer om ‘kennen’ gaan. Het
meinummer van Onze Taal besteedt ruim aandacht aan de toekomst van het
schoolvak Nederlands.
In dat nummer nóg iets over Nederlands op school: hoe leerlingen via
spelletjes en games enthousiast worden gemaakt voor het vak. Verder een
verrassend stuk over de (talige) geschiedenis van ‘nepnieuws’, een boeiend
interview met een spraakdeskundige over stemmen herkennen in
misdaadonderzoek, en antwoord op de vraag hoe kinderen hun moeder
aanspreken: met mama, mam of Maria? En natuurlijk nog veel meer.
Nog geen lid van Onze Taal?
Word nú lid en ontvang het eerste jaar 10% korting.

Word lid

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

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