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Onderzoek naar difficulteren 

Onlangs twitterde Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) dat Kamervoorzitter 

Arib aan het ‘difficulteren’ was, wat zoveel betekent als ‘moeilijk doen’. 

Taalkundige Marc van Oostendorp wees erop dat dit geen leenwoord is uit het 

Engels – het wordt al eeuwen gebruikt en komt oorspronkelijk uit het Frans – 

maar dat het wel vooral een woord is voor beroepspolitici. 

Een andere taalkundige, Marten van der Meulen, zocht het verder uit en 

ontdekte dat het woord inderdaad vooral door politici wordt gebruikt. Van der 

Meulen maakte daarvoor gebruik van de nieuwste zoektechnieken; de makers 

van die technieken waren daar op hun blog ook weer heel gelukkig mee. 

 

  

  

  

Taalpolitiek 

 In andere landen mag men dan vrezen dat het Engels de eigen taal 

verdringt, maar in Groot-Brittannië voelt men de pijn van de 

taalhegemonie. (De Groene Amsterdammer)  

 Het Parlement van de Franse Gemeenschap wil een top van de 

internationale francofonie in Brussel. Maar is iedereen in België daar wel 

zo blij mee? (De Tijd) 

 De Vlaamse Esperantobond verhuist naar de Seefhoek in Antwerpen, 

want daar “spreekt men alle talen”. (Gazet van Antwerpen) 

 

  

  

  Wetenschap 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/de-taal-van-wilders-ok-lijken-en-difficulteren/
https://martenvandermeulen.com/2018/06/04/taalkundige-fact-check-wie-gebruikt-het-werkwoord-difficulteren/
https://www.clariah.nl/nieuw/blogs/clariah-faciliteert
https://www.groene.nl/artikel/europese-taaltragiek
https://www.tijd.be/opinie/column/la-langue-est-tout-le-peuple/10018491.html
https://www.gva.be/cnt/dmf20180605_03547489/vlaamse-esperantobond-opent-nieuw-hoofdkwartier-in-seefhoek-om-kunsttaal-te-promoten
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Nederlands is stiekem een bètastudie, vindt een student Nederlands. 

(Neerlandistiek) 

 Nieuw onderzoek: letten dieren net zo goed op wie er aan de beurt is 

met communiceren als mensen? (Proceedings of the Royal Society B) 

 Gevoeligheid voor genderproblematiek is onze democratische plicht, 

zeggen twee Duitse taalkundigen. (Süddeutsche Zeitung) 

 

  

  

  

En verder 

 Een filmpje legt uit waarom autistische kinderen sommige 

boodschappen te letterlijk nemen – en hoe je daarmee moet omgaan. 

(YouTube)  

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

DeTaal-top-100 

  

 

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en 

duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen 

over het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, 

grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht 

besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijks-

kundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en 

brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten, 

bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde) 

en werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 kost € 19,90. (Meer informatie: klik hier.) 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/betas-die-nederlands-studeren/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1880/20180598
http://www.sueddeutsche.de/kultur/sprache-und-politik-genus-sexus-nexus-1.4003975
https://www.youtube.com/watch?v=RbErO9n2ZxI
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal


 

Bestel een exemplaar  

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
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
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
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