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Taaltip: Ik ben blij dat je me hebt geholpen /

geholpen hebt

Zowel Ik ben blij dat je me hebt geholpen als Ik ben blij dat je me geholpen
hebt is juist.
In een bijzin met een voltooide tijd kan het voltooid deelwoord (zoals
geholpen) zowel voor als achter de persoonsvorm (in dit geval hebt) staan. De
volgorde met het voltooid deelwoord vooraan (zoals geholpen hebt) komt van
oudsher iets vaker voor in het oosten van het Nederlandse taalgebied. Er wordt
soms beweerd dat die constructie uit het Duits overgenomen zou zijn en in het
Nederlands niet juist zou zijn, maar dat klopt niet: het Nederlands heeft beide
mogelijkheden.
Soms wordt een voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. In
zo’n geval kan het niet goed na de persoonsvorm staan. Een zin als Ik hoor dat
mijn buurvrouw 25 jaar is getrouwd klinkt daarom minder goed dan Ik hoor
dat mijn buurvrouw 25 jaar getrouwd is. Vergelijk Ik hoor dat mijn buurvrouw
jarig is, waarin de volgorde is jarig niet mogelijk is. In Ik hoor dat mijn
buurvrouw vorige week getrouwd is / is getrouwd zijn daarentegen beide
volgordes prima; nu is getrouwd puur werkwoordelijk gebruikt. In ons boek de
Taal-top-100 zijn meer voorbeelden en uitleg te vinden.

Meer taaladvies

Weetjes


De Duitse Steffi Buss biedt in Düsseldorf met ‘Run & Speak’ een taal- en
loopcursus aan. (Westdeutsche Zeitung)




Een taal leren met virtual reality kan binnenkort misschien wel bij de
‘nonnen van Vught’. (BNR)
Waar Ismail Ilgun opduikt, ontstaan nieuwe woorden: eerst
treitervlogger, nu excuusvlogger. (Taalbank)

Opinie






Rint Sybesma, hoogleraar Chinese taalkunde aan de Universiteit Leiden,
stelt voor om het Nederlands gewoon af te schaffen. (de Volkskrant)
Hans de Wit, hoogleraar en directeur van het Center for International
Higher Education aan het Boston College, stelt dat de
internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs doorslaat, en
pleit voor een taalbeleid aan universiteiten. (NRC)
Laaggeletterden krijgen het moeilijker: “Het is mode om alles te
verengelsen en dat maakt het voor ons heel lastig.” (AD)
Het belang van non-verbale communicatie in presentaties wordt
schromelijk overschat, schrijft Richard Engelfriet. (ManagementSite)

Wetenschap



Kinderen beginnen al veel eerder met het zich eigen maken van
bepaalde ‘spellingregels’ dan tot nu toe gedacht werd. (Onze Taal)
Exactewetenschapsstudenten hebben bij een autorijexamen meer
pogingen nodig dan studenten talen, literatuur, geschiedenis en
filosofie. (De Morgen)

En verder






Op de landkaart met de streektalen van Frankrijk kun je geluidsfragmenten van lokale sprekers aanklikken. Tip: klik bovenaan zeker
‘Bollezeele’ aan. (Limsi)
Ronse is een faciliteitengemeente en dus moeten de nieuwe
Nederlandstalige naamborden in het plaatselijke station ook een
Franstalige variant krijgen. (Het Nieuwsblad)
De gemeente Amsterdam heeft een taalgids met ‘regenboogtaaltips’
uitgebracht voor haar ambtenaren. (Het Parool)

Aanbod van Onze Taal

Vakantieleestips
Welke boeken nemen de medewerkers van Onze Taal
mee op vakantie? Misschien hebt u iets aan deze tips
als u in uw vakantiekoffer nog plaats over hebt.
We wensen u, of u nu op vakantie gaat of thuisblijft,
in elk geval een fijne zomer toe!

Lees meer

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

sponsors/sponsoren

Zowel sponsors als sponsoren is juist als meervoud van sponsor. De
meervoudsvorm sponsors is het oudst; de afgelopen decennia is daarnaast
sponsoren gangbaar geworden. Dat is in lijn met andere woorden op -or die
een Latijnse oorsprong hebben. In ons boek de Taal-top-100 staan
voorbeelden als donors/donoren, gladiators/gladiatoren en motors/motoren.
Bij de vormen op -oren verschuift de klemtoon naar de meervoudsuitgang.
Vaak zijn deze meervouden wat formeler. Zo komen sponsoren en professoren
relatief vaak voor in officiële contexten. Een vergelijkbaar onderscheid is
overigens te zien bij van oorsprong Nederlandse woorden: ook
meervoudsvormen als wortelen, meubelen en Delftenaren komen formeler over
dan de alternatieven wortels, meubels en Delftenaars.

Meer taaladvies

Weetjes





Tot 15 augustus kunt u teksten insturen voor ‘PrinsjesRede 2017’, de
landelijke speechschrijfwedstrijd van het Prinsjesfestival.
(Prinsjesfestival)
Mathias De Clercq, waarnemend burgemeester van de stad Gent, moet
een cursus Gents volgen. (Het Nieuwsblad)
Op een smartphone is de autocorrectie gemakkelijk in te stellen voor
meerdere talen. (Clickx)

Opinie



Een nieuw verkeersbord in het Haags valt niet in de smaak bij het
Haagse Taalinstituut. (AD)
Het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) stelt in een open brief dat
de meertaligheid ver te zoeken is bij het culturele
samenwerkingsverband ‘We the North’ in Friesland, Groningen en
Drenthe. (Leeuwarder Courant en EBLT)

Wetenschap


Tweehonderd jaar na haar dood laat computeronderzoek zien waarom
het werk van de Engelse romanschrijfster Jane Austen nog altijd prima
leesbaar is. (The New York Times)

Winnaars wedstrijd Dit staat er
Robert-Henk Zuidinga stelde onder meer twee
bloemlezingen samen met literaire teksten over sport.
Welk woord komt in de titel van beide bloemlezingen
terug? Zo luidde de vraag in Taalpost 1946. Het juiste
antwoord is kop (Op kop en Van kop af!).
De drie winnaars van Dit staat er zijn: F.P. Brouwer,
Harry Zwart en Gretha Donker. Zij hebben hierover
bericht gekregen.

Lees meer over het boek

Nieuwe wedstrijd Meester Mark rekent het

goed

Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark,
verzamelt op zijn Facebook- en Instagrampagina’s de
leukste kinderlogica uit de klaslokalen. In Meester Mark
rekent het goed staan de beste voorbeelden die hij de
afgelopen jaren vond. We mogen vijf exemplaren van dit
amusante boek weggeven. Wilt u daarvoor in
aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag:
waarom was Mark van der Werf al op jonge leeftijd
vertrouwd met het begrip ochtendhumeur? Stuur uw
antwoord in vóór 1 augustus via dit formulier.

Doe mee

En verder



Omdat haar stembanden overbelast zijn, communiceert zangeres Adele
in gebarentaal. (Marie Claire)
Dankzij de paradoxale kracht van taal is het in literatuur mogelijk door
woorden stilte te creëren. (Vlogboek)

Aanbod van Onze Taal

De nieuwe Onze Taal

Poëzie kun je natuurlijk vinden in dichtbundels, maar
je kunt er ook voor naar buiten. Want overal in
Nederland zijn gedichten aangebracht: op muren,
bruggen en zelfs in het bos. Literatuurwetenschapper
Kila van der Starre doet onderzoek naar deze
straatpoëzie, en Janna Reinsma interviewde haar voor
het zomernummer van Onze Taal.
In dat nummer verder een stuk van Jacco Snoeijer over
de typische kenmerken van ingezonden brieven in
kranten en tijdschriften, een verslag van Riemer
Reinsma van zijn reis naar Noordwest-Frankrijk, waar het Nederlands ooit de
voertaal was, en een korte terugblik op 26 jaar Groot Dictee. En nog veel
meer.
Interesse in dit nummer en nog geen lid van Onze Taal?
Neem dan nu een proefabonnement; dat kan al vanaf € 19,75.
Dit nummer van Onze Taal is ook los te koop voor € 6,-.

Neem een proefabonnement

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *
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Taaltip: James Bondfilm/James Bond-film
James Bondfilm en James Bond-film zijn allebei goed. In James Bondfilm wordt
film aan het tweede deel van de naam geplakt; dat is prima. Maar het is ook
goed als er een streepje wordt ingevoegd; de eigennaam James Bond komt dan
iets beter uit. U kunt zelf bekijken wat u het best vindt. In ons boek de Taaltop-100 zeggen we het zo: “De schrijver van een tekst beslist zelf of een
streepje tussen de naam en de rest van het woord gewenst is of niet.”
Er komt overigens geen streepje tussen James en Bond: James-Bondfilm is dus
niet goed. De eigennaam James Bond blijft zoals hij is: met een spatie tussen
voor- en achternaam. Vergelijkbare samenstellingen zijn Doe Maarreünie/Doe
Maar-reünie, Tweede Kamervoorzitter/Tweede Kamer-voorzitter en Stille
Oceaangebied/Stille Oceaan-gebied.

Meer taaladvies

Weetjes




“Ik ken Duits” of “Ik kan Duits”: wat is correct? (Trouw)
Steeds minder inwoners van Friesland gebruiken het Fries en ze zijn
ook minder Frieszinnig geworden. (Fryske Akademy)
Er is nu een navigatie-app waarin je zelf een stem kunt opnemen die de
instructies bij het navigeren geeft. (One More Thing)

Opinie




Iris Wijers geeft toe dat wetenschappelijke artikelen lezen vaak een
strijd is “met een ongetemde zee van onbegrijpelijke woorden en
onbekende begrippen”. (Univers)
Maria Punch tast de jovialiteitstolerantie af in aanspreekvormen en
afsluiters. (BNR)

Wetenschap
Het Nederlands of het Engels als onderwijstaal? De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen pleit ervoor dat universiteiten en hogescholen
zorgvuldig kiezen. De bevindingen van haar verkenning staan in een
uitgebreide publicatie die als pdf te downloaden is. (KNAW)

En verder




De Britse taaltoets voor buitenlandse verpleegkundigen moet simpeler,
want nog geen 3% van de deelnemers slaagt. (The Telegraph)
Verzamelt u neologismen? Misschien lijdt u aan een vorm van
zooikoorts. (INT)
In het zomernummer van Onze Taal, dat vrijdag verschijnt, gaat Kila
van der Starre op zoek naar poëzie in het wild. Riemer Reinsma trekt
naar Noordwest-Frankrijk om restanten van het Nederlands op te
sporen. Jasmin Pfeifer vertelt over mensen die lijden aan amusie: het
ontbreken van gevoel voor toon en ritme. Jacco Snoeijer geeft tips voor
lezersbrieven. En Marc van Oostendorp legt zijn oor te luisteren. (Onze
Taal)

Aanbod van Onze Taal

Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’
Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het
effect van de woorden die je kiest? Deze
vragen staan centraal op het congres van
Onze Taal, dat deze keer op zaterdag 7
oktober plaatsvindt in het Beatrix Theater in
Utrecht onder de titel ‘Met andere woorden’. U
bent van harte uitgenodigd om deze
inspirerende taaldag bij te wonen!
Op onze website vindt u onder meer:



het programma
het overzicht van de sprekers

En u kunt zich er natuurlijk ook aanmelden.

Lees meer

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

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Doorsturen

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Taaltrainingen

Gegevens wijzigen

Tijdschrift

Uitschrijven

Webwinkel

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

1946 | 5 juli 2017

Taaltip: tekort en te kort
In te kort zijn en te kort hebben wordt te kort in twee woorden geschreven.
Bijvoorbeeld: ‘Die broek is te kort’, ‘Er is geld te kort’ en ‘We hebben vijf euro
te kort’.

Tekort is één woord als het een zelfstandig naamwoord is, zoals in een tekort
aan vrijwilligers en het tekort op de begroting. Ook als tekort deel uitmaakt
van het werkwoord tekortdoen, tekortkomen of tekortschieten is het één
woord. Het is dus ‘Je doet haar tekort’ en ‘De regeling schiet tekort.’ In ons
boek de Taal-top-100 geven we onder meer het voorbeeld ‘Studenten komen
altijd geld tekort.’

Meer taaladvies

Weetjes





Zijn taalregels meer verkeersregels of natuurwetten? (Trouw)
Dit najaar zijn er in Paradiso in Amsterdam drie lezingen over taal: ‘Taal
in het Paradijs’. Leden van Onze Taal krijgen korting. (Verstegen &
Stigter)
De stad Dschang was ooit een belangrijke plaats in Duits-Kameroen. Ze
heeft daardoor een Duits klinkende naam en de plaatselijke taal, het
Yemba, bevat nog altijd een aantal Duitse woorden. (Camer)

Opinie
Presentator Paul van Liempt: “Als ik me goed voorbereid, red ik me in het
Engels, ook als dagvoorzitter, maar op de beste momenten (als je
improviserend op je top kunt komen) laat mijn taalbeheersing me in de steek.”
(RTLZ)

Wetenschap



Voordat je echt kunt lezen, moeten verschillende hersengebieden eerst
in staat zijn met elkaar te communiceren. (NEMO Kennislink)
De taalkundige Peter Alexander Kerkhof legt uit hoe het hebban-ollavogala-gedichtje precies in elkaar zit. (Peter Alexander Kerkhof)

Winnaars wedstrijd ‘Maar zo heb ik het

geleerd!’

Vroeger werkte de auteur bij Onze Taal, maar wat doet hij
nu? In Taalpost 1943 ging de vraag over Wouter van
Wingerden, die tegenwoordig ‘iets met taal doet’ (en onder
meer het boek ‘Maar zo heb ik het geleerd!’ schreef).
De winnaars van het boek zijn: Lore Aertsen, Jeanette
Bleijenberg, Ruth Cornil, Stan Elst en Dick Klingens. Zij
hebben hierover bericht gekregen.

Lees meer over het boek

Nieuwe wedstrijd Dit staat er
Robert-Henk Zuidinga heeft in Dit staat er dertig columns
gebundeld die hij eerder publiceerde in de rubriek
‘Literatuur en taal’ van het literaire tijdschrift Bzzlletin. We
mogen drie exemplaren van het boek weggeven. Wilt u
daarvoor in aanmerking komen? Beantwoord deze vraag:
Zuidinga stelde onder meer twee bloemlezingen samen
met literaire teksten over sport. Welk woord komt in de
titel van beide bloemlezingen terug? Stuur uw antwoord in
vóór 16 juli via dit formulier.

Doe mee

En verder



Wie wordt de Taalstaatmeester 2017? (NPO Radio 1)
Brasserie Iepereat maakt naam nog voordat ze geopend is. (Focus WTV)

Aanbod van Onze Taal

Studentlidmaatschap Onze Taal

Studenten kunnen met korting lid worden van
Onze Taal. Als lid ontvang je het tijdschrift
Onze Taal (op papier én digitaal) en krijg je
gratis antwoord op je taalvragen. Handig als je
een scriptie of essay moet schrijven.
Bovendien krijg je als lid korting op onze
trainingen (over spelling, grammatica,
leestekens en zakelijk schrijven).
Interesse in een studentlidmaatschap?
Meld je dan nu aan als studentlid van Onze Taal. Dat kan al vanaf € 14,50.

Meld je aan

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