Nieuwsbrief voor taalliefhebbers

Webversie | Afmelden

1986 | 22 december 2017

Eén goede kerstgedachte
Dit is de laatste Taalpost van 2017; de volgende verschijnt op 2 januari 2018.
Wij hopen dat u hebt genoten van de 90 afleveringen die we dit jaar voor onze
abonnees gemaakt hebben.
Taalpost is gratis en dat willen we volgend jaar graag zo houden. We hopen
dat ook u het een goede kerstgedachte vindt om ons te steunen door eenmalig
en vrijblijvend een donatie te doen aan Onze Taal. Bij voorbaat hartelijk dank!
We wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor 2018.

Ik steun Onze Taal met een donatie

Drie Vlaamse liedjes
Jackobond deed een opvallende theatertournee met liedjes van Marva,
bijvoorbeeld ‘Een eiland in groen en blauw’. Brihang zette de woorden op een
rij in ‘Ik wil alles, behalve’. En Bart Peeters haalde ‘Brood voor morgenvroeg’.

Drie Nederlandse liedjes
Trijntje Oosterhuis zong liefdesliedjes, bijvoorbeeld ‘Eenzaam zonder jou’ van
André Hazes. The Kik hertaalde ‘I’ll be there for you’ in het Nederlands: ‘Ik sta
klaar voor jou’. En Najib Amhali kwam met een remix van zijn optimistische
‘Alles komt goed’.

Eén Nederlands-Vlaams liedje
BLØF en Geike Arnaert bundelden de krachten voor ‘Zoutelande’.

Drie taalschrijvers
Herman Boel ontkrachtte taalmythes en reeg taalweetjes aan elkaar op zijn
weblog De Taalfluisteraar. Miet Ooms dook in dialectarchieven en bracht

verslag uit over taalevenementen op de website Taalverhalen. Ann De Craemer
raakte gevoelige taalsnaren en diepte vergeten woorden op in haar
taalcolumns.

Drie keer leren over taal
Dit jaar verscheen een gratis online cursus Middelnederlandse literatuur. De
Friese taalkundige Henk Wolf publiceerde ook tal van informatieve video’s,
bijvoorbeeld over zinsstructuur. En op het YouTube-kanaal Vlogboek werden
niet alleen recente boeken besproken, maar verscheen ook af en toe een lesje
over de geschiedenis van de literatuur.

Drie tinten taalergernis
De stroom taalmissers en grappige verschrijvingen op Taalvoutjes was ook dit
jaar niet te stoppen. Japke-d. Bouma stelde amusant en herkenbaar de
jeukwoorden op kantoor aan de kaak. Maar niemand beheerst de kunst van de
genuanceerde taalergernis zo evenwichtig als Bavo Claes.

Drie keer Nederlands als wereldtaal
Een Deense televisiezender bracht verkiezingsnieuws in het Nederlands. Het

Nederlands is zo groot dat de Atlas van de Nederlandse taal verscheen in een
editie voor Nederland én een editie voor Vlaanderen. Sterre Leufkens vergeleek
22 talen en stelde de vraag: is Nederlands een moeilijke taal?

Drie boeken over taal
Taaljournalist Gaston Dorren kwam met een sprankelende gids naar de talen
van de wereld: Lingua. Het Genootschap Onze Taal legde samen met het
Instituut voor de Nederlandse Taal in een vermakelijk boekje uit waar

suikerspin vandaan komt (en 99 andere dagelijkse woorden). En het taalboek
van het jaar was toch wel de Atlas van de Nederlandse taal (zie ook hierboven).

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Taaltip: maan- en dinsdag?
De zin ‘Volgende week maan- en dinsdag is het Kerstmis’ is in theorie
mogelijk, maar deze samentrekking is af te raden. Het is beter om ‘maandag
en dinsdag’ voluit te schrijven.
Een samentrekking is in principe alleen mogelijk als de overblijvende
woorddelen op zichzelf een zelfstandig woord vormen. Daarom klinken
combinaties als ‘dins- en woensdag’, ‘woens- tot en met vrijdag’ en ‘op zateren zondagen’ vreemd: dins, woens en zater zijn geen bestaande woorden.
Omdat zon en maan wel zelfstandige woorden zijn, zijn bijvoorbeeld ‘maanen dinsdag’ en ‘op zon- en woensdagen’ op zichzelf mogelijk, maar ook deze
samentrekkingen zijn ongebruikelijk. Wel correct is ‘(op) zon- en feestdagen’,
dat als vaste combinatie ingeburgerd is.

Meer taaladvies

Weetjes


Vandaag is het Werelddag van de Arabische taal volgens Unesco. (En

gisteren begon die dag al.) (Egypt Today)


Zelfs als je de taal vergeet die je als kind hebt geleerd, dan blijft hij nog
bij je. (Quartz)



Samira el Kandoussi: “Verplicht Nederlands leren bij je inburgering is
geen straf.” (NPO Radio 1)

Opinie


Hoogleraar Latijn Christian Laes: “Latijn is het vak bij uitstek dat
leerlingen uitnodigt voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving.”
(Knack)



Hoogleraar Nederlandse letterkunde Lotte Jensen: “Studie Nederlandse
taal en cultuur kan niet meer op hoogste niveau worden beoefend.” (de
Volkskrant)



Hoogleraar Nederlands in Engeland Henriëtte Louwerse: “Iedereen weet
al dat het Nederlands een wereldtaal is. Nu de Nederlandse politiek
nog!” (de Volkskrant)

En verder


Wie wordt de Taalstaatmeester van 2017: Dimitri Verhulst, Beatrice de
Graaf of A.L. Snijders? U kunt stemmen! (Onze Taal)



Wat wordt de állerslechtste slogan van 2017? (Sloganverkiezing)



Ewa ja is het Vlaamse kinderwoord van het jaar. (VRT)
Van Dale heeft appongeluk (NL) en koesterkoffer (BE) uitgeroepen tot



woorden van 2017. (Van Dale NL, BE)

Aanbod van Onze Taal

Bestel uw kerstgeschenken bij Onze Taal
Graag doen we u enkele cadeausuggesties voor de feestdagen:


Atlas van de Nederlandse taal



Kindertaalkalender



2500 Nederlandse voorzetsels met hun Engelse tegenhangers



Ga met me mee - verzameld werk van Lennaert Nijgh



Ben ik nou zo slim? De taal van Van Gaal

Kijk voor andere taalboeken in de webwinkel. Met elke aankoop steunt u Onze
Taal.
Als u uiterlijk woensdag 20 december vóór 12.00 uur bestelt, hebt u uw
bestelling voor de kerstdagen in huis.

Naar de webwinkel

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Braille
In Brussel is de ‘Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal’ opgericht. Dat is
een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële
instellingen die betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van
braille. Het instituut wil standaarden ontwikkelen voor notaties en codes in het
brailleschrift van de Nederlandse taal. (Taalunieversum)

Lees meer

Weetjes


Nederland investeert opnieuw in het Nederlandstalig onderwijs in het
buitenland. (VRT NWS)



Taal- en letterkundigen moeten vandaag de dag goed kunnen omgaan
met software, zeggen de initiatiefnemers van het platform Digital
Humanities, dat het digitale taal- en literatuuronderzoek aan de
Universiteit Antwerpen groepeert. (EOS)



Waarom komen klikklanken buiten zuidelijk Afrika maar in zo weinig
talen voor? Misschien is daar een anatomische verklaring voor.
(Scientific American)



Op 20 december geeft Reinhild Vandekerckhove in Gent een lezing over
sociale en geografische variatie in de chattaal van Vlaamse jongeren.
(KANTL)

Opinie


In deze tijd moet je de inhoud van onlinewoordenboeken elke dag
bijwerken, zegt taaluitgever Jaap Parqui (Van Dale)



Dat er steeds meer Engelstalig personeel in Rotterdamse horeca en
winkels werkt, hoeft niet erg te zijn, want “communicatie gaat om meer
dan taal alleen”. (AD)



In de theologie is het vaak oppassen dat we de ‘andersomtaal’ niet
verliezen, schrijft Arnold Huijgen. (Reformatorisch Dagblad)

En verder


De politie van Vlissingen heeft explosief materiaal gevonden, maar kan
niet meteen ontcijferen om wat voor vuurwerk het precies gaat.
(Omroep Zeeland)



Vanaf 1 januari 2018 is het bij beroepsexamens van het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toegestaan een tolk in te
schakelen, maar niet voor het praktijkexamen tractor. Dat voertuig
heeft niet genoeg zitplaatsen. (Rijschool Pro)



Veertien gloednieuwe sonnetten laten schrijven door moderne
Nederlandse en Vlaamse dichters: dat is het plan van de website
Neerlandistiek.nl. Nog enkele honderden euro’s zijn welkom om het

project te laten slagen. (Voordekunst)

Aanbod van Onze Taal

Taalkalenders en -agenda 2018
U kunt de Taalkalender en Taalagenda* van
Onze Taal bestellen in onze webwinkel.
Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard
weer een Kindertaalkalender, gemaakt in
samenwerking met Kidsweek. Bestelt u die
samen met de Taalkalender, dan krijgt u
korting.
* Bij de Taalagenda krijgt u gratis een Onze
Taal-agenda-elastiek.

Bestel nu

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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Taaltip: gladheid(s)bestrijding
Zowel gladheidbestrijding als gladheidsbestrijding is correct;

gladheidsbestrijding is de gebruikelijkste vorm.
Als van twee woorden, zoals gladheid en bestrijding, een samenstelling wordt
gemaakt, komt daar soms een s tussen als verbindingsklank. De regel is,
simpel gezegd: als er een s wordt uitgesproken, wordt die ook geschreven. Bij
samenstellingen waarvan het eerste deel op -heid eindigt, is dat vaak het geval:

tevredenheidsonderzoek, vrijheidsbeperking, gladheidswaarschuwing. De
vormen zonder de tussen-s zijn ook mogelijk, maar minder gangbaar.
Bij sommige samenstellingen is er variatie in de uitspraak en daarmee ook in de
schrijfwijze. Zo is er bij leeftijdgenoot/leeftijdsgenoot en

tijdverschil/tijdsverschil geen duidelijke voorkeur. Ook gladheidbestrijding en
gladheidsbestrijding komen beide veel voor, maar de vorm met de s wat vaker.

Meer taaladvies

Op zoek naar opschriften
Het tijdschrift Onze Taal werkt aan een artikel over teksten en opschriften
waarbij de vormgeving of typografie de boodschap van (een deel van) de tekst
uitdrukt, zoals in de voorbeelden hieronder. Het gaat dus niet om illustraties bij

teksten, maar puur om de manier waarop de letters zijn weergegeven en
eventueel gedecoreerd.
Hebt u aanvullingen? Mail ze naar redactie@onzetaal.nl.

Klank en beeld


In 1668 stelde John Wilkins een nieuwe, zelfverzonnen taal voor.
Taalwetenschapper Mark Dingemanse en taalfilosoof Jaap Maat blikken
terug in een podcast van het programma Tijdgeest. (VPRO)



De recent gehouden VRT-zaalshow REYERStaal, met onder meer de
uitreiking van de zesde Grote Prijs Jan Wauters, is in zijn geheel online
te bekijken. (VRT Taalnet)

Verkiezingen


Wat is de slechtste slogan van 2017? Stem! (Sloganverkiezing)



Ketnet kiest het kinderwoord van 2017. (VRT NWS)

En verder


Stichting Perdu uit Amsterdam start een nieuwe reeks: Toren van Babel.
In vier avonden zoeken sprekers de grenzen van de taal op. (Stichting
Perdu)



De rappers van het collectief SMIB hebben een woordenboek
samengesteld over de eigen ‘Smibanese’ taal. (Het Parool en SMIB
Worldwide)

Cadeautip: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’
Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom
noemen we een praatziek persoon een kletsmajoor? Waar
zit je op als je op je hurken zit?
Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets opeens
afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje, dat Onze
Taal heeft gemaakt in samenwerking met het Instituut
voor de Nederlandse Taal.
De herkomst van honderd alledaagse en ogenschijnlijk
vanzelfsprekende woorden en uitdrukkingen passeert de
revue. Vaak verrassend en altijd boeiend.
Een leuk cadeau-idee voor de feestdagen, of voor zomaar

tussendoor.
Prijs: € 12,99.

Bestel het nu in onze webwinkel

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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Taalkartel
Een klein beetje ophef: waarom is partijkartel geen kandidaat bij de
verkiezingen voor het woord van het jaar? Het weblog De Dagelijkse
Standaard vroeg zich dat deze week af. Was hier sprake van een bewuste
boycot door de woordenboekmakers jegens dat door Forum voor Democratie
bekend geworden woord? Het ‘onduidelijke D66-woord’ plofklas is immers wel
genomineerd. Op zijn weblog Taalbank legt Ton den Boon, de Nederlandse
hoofdredacteur van Van Dale, uit hoe het in ieder geval in zijn verkiezing zit:
het woord komt al te lang voor om nog als een woord voor 2017 te kunnen
gelden. Er is dus geen sprake van een taalkartel.

Taalklanken


Turkse fluittaal wordt bedreigd door mobieltjes. (BBC)



President Trump sprak in de laatste halve minuut van zijn Jeruzalemtoespraakje heel onduidelijk. Wat was er aan de hand? (Frankfurter
Rundschau)



De meeste mensen zijn rechtsorig. (De Standaard)

Prijzen


VRT-journalist Chris De Nijs wint de Wablieft-taalprijs voor zijn heldere
taalgebruik, waarmee hij complexe sociale kwesties eenvoudig uitlegt.
(VRT)



De Drentse Isa Zwart (17) heeft de publieksprijs gewonnen bij het
songfestival voor minderheidstalen in Italië. (Dagblad van het Noorden)



Ikea en de oprichter van Ikea hebben de ‘Noordse Taalprijs’ gewonnen
omdat ze het Zweeds internationaal bekend hebben gemaakt. (The
Local)



Drieklapszoen is het neologisme van de week. (IvdNT)

En verder


Kaart: hoe lastig zijn Europese talen voor sprekers van het Engels?
(Dutch Cowboys)



Utrecht houdt zijn eigen Groot Dictee. (Bibliotheek Utrecht)



Is fuck in de media inmiddels acceptabel? Geef uw mening op de
website van Onze Taal.

Trainingskalender Onze Taal eerste helft
2018

Leden van Onze Taal ontvangen
korting op de trainingen.
Wilt u een training volgen en
bent u geen lid van Onze Taal?
Meld u dan eerst aan voor het
lidmaatschap; dan profiteert
u meteen van de korting.

JAN.

25

Complete training spelling
Amsterdam (1 dag)
In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan
elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine
letters, werkwoordspelling, enzovoort.
Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 10 april (Amsterdam).

FEB.

06

Training praktische grammatica en leestekens
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en
leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat
passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik
van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort
centraal.
Bekijk het filmpje over deze training.

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 5 juni (Amsterdam).

MRT.

15

Training zakelijk schrijven
Amsterdam (1 dag)
In deze training wordt u zich bewust van de eisen die hedendaagse
lezers stellen aan teksten. Veel lezers zijn gehaast en lezen teksten
‘scannend’. Hoe kunt u daar bij het schrijven van een tekst rekening
mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk
overkomt en u uw doel bereikt met uw tekst?
Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 29 mei (Amsterdam).

MRT.

24

Opfristraining taalregels
Amsterdam (1 dag)
Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling,
grammatica en leestekens op.
Bekijk het filmpje over deze training.
Deze training wordt ook gegeven op donderdag 14
juni (Amsterdam).

TAAL

10

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?
Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis
van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook
incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen
graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende
training op maat te verzorgen.

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk
schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk.
Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen.
Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de
Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25.

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Taaltip: cadeaux/cadeaus/cadeau’s
De juiste meervoudsvorm van cadeau is cadeaus.

Cadeaus wordt zonder apostrof geschreven. Bij woorden die eindigen op twee
of meer klinkertekens binnen één lettergreep, komt in het meervoud de s eraan
vast: bureaus, etuis, televisies. Omdat de woorden niet verkeerd kunnen
worden uitgesproken, is de apostrof niet nodig. Ook in het verkleinwoord staat
geen apostrof: cadeautje.
De Franse meervoudsvorm cadeaux is vroeger ook wel gangbaar geweest, maar
die spelling is in het huidige Nederlands niet juist.
Naast cadeau is het vernederlandste kado al heel lang gangbaar. Die spelling is
officieel nog steeds niet juist, maar in informele teksten is kado een goed
alternatief voor cadeau. Het meervoud is dan kado’s en de verkleinvorm

kadootje.

Meer taaladvies

Meertaligheid



Nederland is een hoogleraar Nederlandse Gebarentaal rijker: Onno
Crasborn van de Radboud Universiteit Nijmegen. (Radboud Universiteit)



De toestand van het Gentse dialect is rampzalig. (HLN)



Duitse taalwetenschapper: geef talen uitspreekbare namen! (Martin
Haspelmath)



Nederlands, Engels of nog meer talen aan de universiteit? (Advalvas)



President Macron wil Frans de nieuwe wereldtaal maken. Vraiment? (The
Guardian)

Taaltechnologie


Een revolutionaire manier om een nieuwe taal te leren: met een
‘geheugenpaleis’. (Roger Abrahams)



Zes fijne podcasts voor taalgenieters. (Milfje)



Een sprekende robot loopt stage in Aalter. (HLN)

En verder


Groningse taalkundige maakt een stripverhaal over zijn onderzoek.
(Neerlandistiek)



Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: investeer in het
Nederlands in het buitenland. (IVN)



Is het nou Dorpstraat of Dorpsstraat? (Over straatnamen met name)



Het nieuwe nummer van Onze Taal: royaal afscheidsinterview met Peter
Smulders, 34 jaar lang de stuwende kracht achter het Genootschap Onze
Taal, bekende taalgebruikers over het taaljaar 2017, terugblik op het

publiekscongres ‘Met andere woorden’ en meer. (Onze Taal)

Woord van het jaar 2017
Wat is het ‘Woord van het jaar’ van 2017? Welk woord typeert 2017 het best?
U kunt meedoen aan deze verkiezing door op onderstaande link te klikken.
De uitslag wordt bekendgemaakt op 30 december, tijdens de uitzending van De

avond van taal op NPO 2, om 20.25 uur.
Deze top-10 is tot stand gekomen met hulp van lezers en volgers van Onze
Taal.

Top-10 ‘Woord van het jaar’

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Weetjes


Er staan filmpjes online van het Onze Taal-congres ‘Met andere
woorden’. (Onze Taal)



Het woord plantaardig is op weg het nieuwe toverwoord van de
voedingsmiddelenindustrie te worden. (RTL Z)



De trailer van de film Taal is zeg maar echt mijn ding is uit. (AD)



Wat motiveert Paulien Cornelisse? Pieter van der Wielen interviewde
haar. (VPRO)



Test van vijf transcriptie-apps. (Villamedia)

Opinie


Vrijwel iedereen in Vlaanderen had deze week een mening over de
visietekst van het GO! om het anderstalige leerlingen mogelijk te maken
op school de thuistaal te spreken. Minister van Onderwijs Hilde Crevits
reageert genuanceerd. (Knack)



Professor Jan Rabaey verwacht dat we binnen tien jaar met elkaar zullen
communiceren via implantaten in onze hersenen. (VRT NWS)

Dialect


Ni te rateire: de Weik van ’t Brussels. (be.brusseleir)



De kortfilm Rendez-vous mé Dieu is de allereerste film die volledig
gesproken is in het Brussels. (Het Laatste Nieuws)



Is het Paals dialect Limburgs of Brabants? (Internetgazet)

En verder


Sinterklaas is in het land. Dit jaar stopt hij een rijmende verzameling
taalkronkels in uw schoen. (Onze Taal)



Van Dale heeft zijn woorden van het jaar genomineerd voor Nederland
en Vlaanderen. (Van Dale en Van Dale)



Ook de kandidaten voor ‘Weg met dat woord!’ zijn er.
(Wegmetdatwoord)

Bestel nu uw sinterklaas- of kerstgeschenken!
Graag doen we u enkele cadeausuggesties voor de
feestdagen. Kijk voor andere taalboeken in de
webwinkel. Met elke aankoop steunt u Onze Taal.

Producten uit onze webwinkel worden elke werkdag
via PostNL verzonden. Indien u uw bestelling voor 5
december bezorgd wilt hebben, raden wij u aan om
uiterlijk op vrijdag 1 december vóór 12.00 uur te
bestellen.

Naar de webwinkel

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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