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Taaleis voor mensen in de bijstand
Van mensen in de bijstand wordt in Nederland verwacht dat ze het Nederlands
beheersen of moeite doen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Toch is dat
bij een groot deel van de bijstandsgerechtigden niet het geval. Gemeenten
grijpen zelden in en staatssecretaris van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
Tamara van Ark wil dat ze dat wel doen. (Onze Taal)

Weetjes





Onze Taal-columniste Ann De Craemer is voorzitter van de actie
Heerlijk Helder. (De Morgen)
ABN Amro gaat in de koffiehoeken van zijn grotere kantoren
‘gebaarista’s’ aan het werk zetten. (Misset Horeca)
Hij of zij? Hoe moet u reageren als een collega of vriend uit de kast
komt als transgender? (VRT NWS)
Kinderen die veel ‘fouten’ maken in texting-taal, zijn juist
taalvaardiger. (UU)

Opinie



Leonie Sinnema, na de tweede les van de Drenthecursus: “Het Drents,
hoe mooi ook, is geen taal.” (Dagblad van het Noorden)
Woorden zelf zijn schuldeloos, het is wat mensen met woorden doen,




vindt Aldith Hunkar. (TPO)
Een nieuwe partij eist een verplichte cursus Tilburgse taal en cultuur
voor de nieuwe wethouders. (Brabants Dagblad)
Jan Debackere signaleert ongemakkelijke toestanden die ontstaan als
Vlaamse kleuters woorden gebruiken die ze in De dokter Bea show
gehoord hebben. (De Morgen)

En verder




Een bakkerij uit Sint-Truiden zoekt een nieuwe naam voor haar
‘negerkoppen’. (VTM)
In Spanje zeg je ‘patata’ in plaats van ‘cheese’ bij het maken van een
foto. (Spanje Vandaag)
Zeg eens ‘hallo’ tegen een orka. (Scientias)

Aanbod van Onze Taal

Leestekens – dé interpunctiegids voor het Nederlands
Het boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken
gebruikt.
• Wanneer gebruik je een komma?

•
•
•
•

Komt de punt binnen de aanhalingstekens?
Welke functies heeft een liggend streepje?
Moet hier een dubbele punt of een (punt)komma?
Hoe gebruik je symbolen zoals €, & en %?

Prijs € 15,-

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: enig/enige kinderen
Zowel enige kinderen als enig kinderen is mogelijk als meervoud van enig kind
(‘kind zonder broers of zussen’).
Normaal gesproken krijgt een bijvoeglijk naamwoord een buigings-e als het
voor een meervoudig woord staat: leuke kinderen, vrolijke meiden. Ook enig is
een bijvoeglijk naamwoord, dus de vorm enige kinderen ligt het meest voor de
hand.
Soms is enige kinderen echter verwarrend, omdat enige ook ‘enkele, een paar’
of ‘heel leuke’ kan betekenen. In een zin als ‘Op de foto stonden enige
kinderen’ kan enige – zonder verdere context – drie betekenissen hebben.
Mogelijk wordt enige kinderen in de betekenis ‘kinderen zonder broers of
zussen’ daarom vaak vervangen door enig kinderen.
Bij vaste combinaties valt de buigings-e in het meervoud vaker weg. Vergelijk
kort geding, dat eveneens twee meervoudsvormen heeft, waarbij kort
gedingen soms eenduidiger is dan korte gedingen.

Meer taaladvies

Codekrakers en woordenboekenmakers




Professionele codekrakers beweren dat ze het Voynichmanuscript, een
mysterieus handschrift uit de vijftiende eeuw, ontcijferd hebben. (Het
Nieuwsblad)
Op 22 februari wordt in Amsterdam het “grootste woordenboek van het
Jiddisch ter wereld” gepresenteerd: het Jiddisch-Nederlands

woordenboek. (Neerlandistiek)

Laatste oproep filmpjes voor Taalpost 2000
Het boek Waar komt suikerspin vandaan? of een halfjaarabonnement op Onze
Taal winnen? Stuur uw taalfilmpje in voor Taalpost 2000. (Taalpost 1988)

Verboden woorden




Geen openbaar vloekverbod in de gemeente Oldebroek. (De Stentor)
Een bar in New York verbiedt Kardashianse taal. Letterlijk! (Newshub)
Tim Pauwels, de nieuws-ombudsman van de VRT, legt uit waarom het
woord blank niet verboden wordt in de berichtgeving van die zender.
(VRT)

En verder





Professor Philippe Smet van de UGent vindt dat wetenschappers de
buitenwereld meer over hun vak moeten vertellen: “En ja, dat gaat ook
op voor zwaartekrachtsgolven, veelkleurige dinosaurusveren en
taalkunde.” (Knack)
Aadhaar is het Hindi-woord van 2017. (Greater Kashmir)
5000 bezoekers in één weekend voor het taalgebouw OBE in
Leeuwarden. (Leeuwarder Courant)

(Aanbod van Onze Taal)

Handig hulpmiddel: Grammatica
In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht
wordt een breed scala aan grammaticale termen
uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ tot
‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot ‘bepaling
van gesteldheid’. De uitleg bij elk grammaticaal begrip is
kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra
duidelijkheid. Bovendien zijn er kaders toegevoegd
waarin je het antwoord vindt op veelgestelde
grammaticale vragen.
Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om (weer)
thuis te raken in de grammatica van het Nederlands. Grammatica is onmisbaar
voor scholieren, studenten én hun docenten!

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de
Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal en kost € 15,-.

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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Witte boeren?
Over de beslissing van de Nederlandse omroep NOS om in berichten niet over
‘blanke’ maar over ‘witte’ mensen, boeren e.d. te spreken, is enig tumult
ontstaan. Zo stelde PVV-Kamerlid Martin Bosma er een elftal Kamervragen
over. Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws, lichtte de beslissing toe
op NPO Radio 1 en ook op de website van de NOS verscheen een artikel. VVDfractievoorzitter Klaas Dijkhoff gooide op Twitter nog olie op het vuur door te
vragen: “Gaan ze dan straks bij overstromingen ook melden dat de straten wit
staan?” (Zie nog meer links op de website van Onze Taal.)

Lees meer

Woorden







Autistische kinderen profiteren mogelijk van tweetaligheid. Het helpt ze
bij het schakelen tussen omstandigheden. (Mijn gezondheidsgids)
Mensen mopperen over wouden. Taalkundige Peter-Arno Coppen
daarentegen: “Waarom is er geen Gezelschap voor Verstoten Woorden?”
(Trouw)
Wereldwijd hebben woorden voor ‘thee’ vrijwel allemaal dezelfde
oorsprong. Hoe komt dat? (De Standaard)
Het woord neoliberalisme is de taalkundige omnivoor van onze tijd. Het
eet steeds meer andere woorden op. (Dissent Magazine)
Want is een oeroud woord, dat vrijwel alle andere Europese talen
verloren hebben. (Neerlandistiek)

Taal in de regio





Limburgers zijn nóg toongevoeliger dan we toch al dachten. (Radboud
Universiteit)
Het gebruik van het Fries in de rechtszaal levert zelden problemen op.
(Friesch Dagblad)
‘Alle daogen maondag’ en andere Bossche uitdrukkingen. (In de buurt)
Verslag van een cursus Drents. “Ik heb een Drentse schoonmoeder van
98, die wil ik nou eindelijk eens begrijpen.” (Dagblad van het Noorden)

En verder
Hoe gaan taaladviseurs om met de kwestie ‘de NS hebben’ of ‘de NS heeft’?
(Marten van der Meulen)

Aanbod van Onze Taal

Korting bij afname van meerdere
Kindertaalkalenders
Verwijst de plaatsnaam Knikkerdorp naar
kinderspeelgoed? Waarom hebben mensen juist een
‘stok’ achter de deur nodig? En schrijf je nu
‘goochemerd’ of ‘googemerd’? Deze vragen komen
voorbij in de eerste dagen van de Kindertaalkalender
2018.
Hebt u nog geen exemplaar kunnen bestellen? Wees er
dan snel bij, want de kalender is bijna uitverkocht. De
laatste exemplaren van de Kindertaalkalender 2018
zijn bij Onze Taal te koop.

Graag bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van een flinke
korting als u meerdere exemplaren afneemt.

Bestel nu

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: benoemen als/tot erelid
De voorkeur gaat uit naar tot: ‘Mijn moeder werd benoemd tot erelid van de
vereniging.’

Benoemen kan worden gecombineerd met het voorzetsel tot en met het
voegwoord als. Als het om een functie gaat die iemand krijgt, zijn beide
combinaties mogelijk; zowel ‘Hij werd benoemd tot directeur’ als ‘Hij werd
benoemd als directeur’ is dus juist. Erelid is echter geen functie, maar een titel
of hoedanigheid. In zo’n geval wordt tot gebruikt: ‘Mijn moeder werd benoemd
tot erelid’, ‘Ik ben benieuwd wie dit jaar tot beste acteur wordt benoemd.’
Ook benoemen in is soms mogelijk; er moet dan een woord als ambt of functie
bij staan. Zo kan iemand ‘benoemd worden in het ambt van burgemeester’ of
‘benoemd zijn in de functie van directeur’.

Meer taaladvies

Taalkunstenaars





Acteur Bram van der Vlugt toont in een nieuwe voorstelling een
uitstekende beheersing van ‘flardsgewijs taalgebruik’. (NRC
Handelsblad)
De tien belangrijkste boeken, volgens tal van Franse schrijvers.
(Telerama)
Wie had volgens u in 1918 de VSB-poëzieprijs moeten winnen? U kunt
nog stemmen! Of het e-book met de beste gedichten uit de
genomineerde bundels downloaden. (Laurens Jz. Coster)

Streektaal




Zijn het Nederlands en het Fries in deze globaliserende wereld nog te
‘saven’? (Fryslân 1)
Er is een nieuwe game over Leeuwarden: US lân fan taal. (Leeuwarder
Courant)
De PVV in Terneuzen wil meer aandacht voor dialect en Zeeuwse
tradities. (Omroep Zeeland)

Schooltalen




Het Duits biedt tal van mogelijkheden om zich genderneutraal uit te
drukken. Hoe zit dat in andere talen? (Taz)
“Maak het schoolvak Frans aantrekkelijker.” (Reformatorisch Dagblad)
Geeft u Nederlands aan examenklassen van het vwo (in Nederland)
of a.s.o. (in Vlaanderen)? Dan hebben deze onderzoekers wat vragen
voor u over grammaticaonderwijs. (Universiteit Gent)

En verder
Als mensen in hun slaap praten, zijn ze vaak grof in de mond. (Mijn
gezondheidsgids)

Trainingskalender Onze Taal

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.

Training zakelijk schrijven
Amsterdam (1 dag)

15

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?
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 10 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: benoemen als/tot erelid
De voorkeur gaat uit naar tot: ‘Mijn moeder werd benoemd tot erelid van de
vereniging.’

Benoemen kan worden gecombineerd met het voorzetsel tot en met het
voegwoord als. Als het om een functie gaat die iemand krijgt, zijn beide
combinaties mogelijk; zowel ‘Hij werd benoemd tot directeur’ als ‘Hij werd
benoemd als directeur’ is dus juist. Erelid is echter geen functie, maar een titel
of hoedanigheid. In zo’n geval wordt tot gebruikt: ‘Mijn moeder werd benoemd
tot erelid’, ‘Ik ben benieuwd wie dit jaar tot beste acteur wordt benoemd.’
Ook benoemen in is soms mogelijk; er moet dan een woord als ambt of functie
bij staan. Zo kan iemand ‘benoemd worden in het ambt van burgemeester’ of
‘benoemd zijn in de functie van directeur’.

Meer taaladvies

Taalkunstenaars





Acteur Bram van der Vlugt toont in een nieuwe voorstelling een
uitstekende beheersing van ‘flardsgewijs taalgebruik’. (NRC
Handelsblad)
De tien belangrijkste boeken, volgens tal van Franse schrijvers.
(Telerama)
Wie had volgens u in 1918 de VSB-poëzieprijs moeten winnen? U kunt
nog stemmen! Of het e-book met de beste gedichten uit de
genomineerde bundels downloaden. (Laurens Jz. Coster)

Streektaal




Zijn het Nederlands en het Fries in deze globaliserende wereld nog te
‘saven’? (Fryslân 1)
Er is een nieuwe game over Leeuwarden: US lân fan taal. (Leeuwarder
Courant)
De PVV in Terneuzen wil meer aandacht voor dialect en Zeeuwse
tradities. (Omroep Zeeland)

Schooltalen




Het Duits biedt tal van mogelijkheden om zich genderneutraal uit te
drukken. Hoe zit dat in andere talen? (Taz)
“Maak het schoolvak Frans aantrekkelijker.” (Reformatorisch Dagblad)
Geeft u Nederlands aan examenklassen van het vwo (in Nederland)
of a.s.o. (in Vlaanderen)? Dan hebben deze onderzoekers wat vragen
voor u over grammaticaonderwijs. (Universiteit Gent)

En verder
Als mensen in hun slaap praten, zijn ze vaak grof in de mond. (Mijn
gezondheidsgids)

Trainingskalender Onze Taal

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.

Training zakelijk schrijven
Amsterdam (1 dag)

15

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?
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 10 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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Wat verdient meer aandacht binnen het
schoolvak Nederlands?
Het schoolvak Nederlands is de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd. Is het
tijd voor vernieuwing? En zo ja: waar zou wat u betreft meer nadruk op mogen
liggen? Geef uw mening op de website van Onze Taal.

Geef uw mening

Opinie




Erik Moonen waarschuwt Vlaanderen: “Als we nu niet de juiste
maatregelen nemen, is over vijf jaar een kwart van de middelbare
scholieren laaggeletterd.” (Knack)
Alison Edwards stelt dat het Engels in Nederland niet meer als vreemde
taal beschouwd kan worden. (DutchNews)

Film



De film Taal is zeg maar echt mijn ding is in première gegaan. (RTL
Nieuws)
Acteur Peter Faber speelt een rol in de film, maar heeft het boek van
Paulien Cornelisse niet gelezen. (Nu.nl)




Een recensent beoordeelt de film als “niet leuk-leuk”. (7Days)
Draait u liever zelf een filmpje? Vertel ons over uw taalplezier voor
Taalpost nummer 2000. (Taalpost 1988)

En verder





Frankrijk doet weer een poging om Engelse leenwoorden uit het Frans
te bannen: smartphone zou mobile multifonction moeten worden.
(Datanews)
9 februari wordt de internationale dag van de Griekse taal. (Kerknet)
Waarom noemden Friezen zich ‘De Vries’? (Vernoeming)

Advertentie

Nederland Vertaalt 2018 gaat van start
Vandaag gaat de achtste vertaalwedstrijd van
Nederland Vertaalt van start met zes
vertaalopgaven, die gepubliceerd worden in NRC
Handelsblad en op de website van Nederland
Vertaalt. (Ver)taalliefhebbers - zowel
professionals als amateurs - worden uitgenodigd
om vertalingen in te sturen van gedichten of
songteksten uit het Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch of Arabisch. Voor
iedere taal is een jury in het leven geroepen die de inzendingen beoordeelt.
Deelname aan de vertaalwedstrijd is gratis.
De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 9 juni tijdens de Grote
Vertaaldag in Utrecht. Het programma van die dag omvat verder een plenair
gedeelte, een reeks vertaalwerkgroepen en lezingen. Als lezer van Taalpost
kunt u met korting naar de Grote Vertaaldag: u betaalt dan € 35,- in plaats van

€ 45,-.

Meer informatie

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: zichzelf wijzen en zich vanzelf wijzen
Als iets vanzelf duidelijk wordt als je eraan begint, kun je zowel ‘Dat wijst zich
vanzelf’ als ‘Dat wijst zichzelf’ zeggen.

Zich wijzen is vermoedelijk ontstaan uit de constructie ‘iemand de weg wijzen’,
‘iemand ergens heen leiden’. Als het om een route ging die aan duidelijkheid
niets te wensen overliet, werden vroeger formuleringen als ‘de weg wijst
zichzelf’ en ‘het kasteel wijst zich vanzelf’ gebruikt. Al lange tijd kunnen ook
andere dingen dan routes en plaatsen ‘zichzelf wijzen’ of ‘zich vanzelf wijzen’.
In die figuurlijke betekenis is ‘Dat wijst zich vanzelf’ tegenwoordig misschien
iets gebruikelijker dan ‘Dat wijst zichzelf’, maar het is allebei juist.

Meer taaladvies

Woordenwijsheid







Waar komt geen cent te makken vandaan? (Reformatorisch Dagblad)
‘Zelfroosteraars’ voelen zich meer gemotiveerd en betrokken.
(Taaltelefoon)
Mensen ergeren zich graag, zeker als het over de verloedering van de
Nederlandse taal gaat. (MAX Vandaag)
Ludo Permentier klaagt niet over de kwestie hen/hun, maar: “Dat we
met die regel zitten is de blindedarm van onze taal.” (De Standaard
(registratie))
Milkshake duck is het woord van het jaar in Australië. (Macquarie
Dictionary)

Nieuws in en over het Nedersaksisch



Het stadje Rijssen kreeg er tussen 1950 en 2009 meer dan 5000
dialectsprekers bij. (Wearldsproake)
Enkele jonge initiatiefnemers uit Nederland en Duitsland hebben een
nieuwe standaardschrijfwijze ontwikkeld voor het volledige
Nedersaksische taalgebied. Ze is niet gericht op uitspraak, wel op
leesbaarheid. (Wikipedia)

Agenda






Op 22 januari kan iedereen vanaf 14 jaar weer meespelen met het
Raadgedicht voor jongeren. (Raadgedicht)
Prinses Laurentien leest op 24 januari ’s ochtends voor tijdens het
Nationale Voorleesontbijt in het Kinderboekenmuseum in Den
Haag. (Koninklijk Huis)
De spellingregels voor het Grwoot Wjeeldrechts Dikteej op 2 februari
zijn goed doordacht. (BN DeStem)
De nieuwe Heerlijk Helder-campagne in Vlaanderen start op 5 februari.
(Faro en Vlaanderen)

Filmpjes



Bekijk memorabele scènes waarin Franse presidenten een andere taal
dan het Frans spraken. (BFM)
We hebben al enkele filmpjes gekregen van Taalpostlezers. Spring net
als zij voor uw filmcamera, smartphone of computer en vertel over uw
taalplezier. (Taalpost 1988)

Aanbod van Onze Taal

Wat is goed: sms-je, sms’je of smsje?
Onze Taal geeft op donderdag 25 januari een
complete training spelling (locatie:
Amsterdam). 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.
De training kost € 229,- voor leden van Onze Taal en € 275,- voor niet-leden.
Als u nu lid wordt van Onze Taal, profiteert u meteen van de korting op de
training.

Meer informatie

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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Einde Over taal
Na 56 jaar houdt het Vlaamse taaltijdschrift Over taal er noodgedwongen mee
op: de uitgever vindt de financiële inkomsten te weinig aantrekkelijk. Het
laatste nummer is gisteren gratis als pdf online gezet. Het nummer staat vol
herinneringen aan de geschiedenis van het blad, en in een interview toont de
hoofdredacteur Filip Devos zich buitengewoon slagvaardig: hij maakt bekend
dat hij werkt aan een doorstart, al is de concrete vorm ervan op dit moment
nog niet helemaal duidelijk.

Lees het nummer

Taal en macht





Agenten op Facebook ‘smurfen’ noemen levert in Brussel toch geen
celstraf op. (HLN)
In India gaan stemmen op om te proberen het Hindi tot officiële taal
van de VN te maken. Dat zou een meertalig land als India niet moeten
willen, meent een columnist. (The Hindu)
De Oostenrijkse minister Kickl heeft de woede van zijn landgenoten
opgewekt door te zeggen dat hij asielzoekers in kampen wil
‘concentreren’. (De Telegraaf)

Nieuwe en oude woorden





Journalist en cultuurhistoricus Ewoud Sanders vraagt zich af: kennen
jongeren de woorden stuiver, dubbeltje en kwartje nog? (NRC)
Het neologisme van de week: stinkarmband. (IvdNT)
Nog een opvallend woord deze week: scheurensafari. (Taalbank)

En verder





Rockbands kiezen niet altijd de gemakkelijkst uitspreekbare namen.
Neem nu ‘ttttttttttttttttttttt’. Of anders
‘Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum’. (The
Guardian)
Wordt u in Nederland langzamerhand tot een scheldwoord?
(Neerlandistiek)
U kunt nog steeds filmpjes insturen voor Taalpost 2000!
Inzenders maken kans op het boek Waar komt suikerspin vandaan? of
een halfjaarabonnement op Onze Taal. (Taalpost 1988)

Advertentie

Murakami Weekend
Met het verschijnen van deel twee van De moord op Commendatore is
Murakami’s nieuwste roman compleet. Dat viert uitgeverij Atlas Contact groots
met het Murakami Weekend op een locatie waar je even goed verdwaald raakt
als in het oeuvre van Murakami: het cruiseschip SS Rotterdam. Tal van bekende

liefhebbers brengen een ode aan de Japanse meester. Met interviews, lezingen,
colleges, jazz- en klassieke muziek, Japanse workshops, de Murakami Cinema
en nog veel meer!

Meer informatie

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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Einde Over taal
Na 56 jaar houdt het Vlaamse taaltijdschrift Over taal er noodgedwongen mee
op: de uitgever vindt de financiële inkomsten te weinig aantrekkelijk. Het
laatste nummer is gisteren gratis als pdf online gezet. Het nummer staat vol
herinneringen aan de geschiedenis van het blad, en in een interview toont de
hoofdredacteur Filip Devos zich buitengewoon slagvaardig: hij maakt bekend
dat hij werkt aan een doorstart, al is de concrete vorm ervan op dit moment
nog niet helemaal duidelijk.

Lees het nummer

Taal en macht





Agenten op Facebook ‘smurfen’ noemen levert in Brussel toch geen
celstraf op. (HLN)
In India gaan stemmen op om te proberen het Hindi tot officiële taal
van de VN te maken. Dat zou een meertalig land als India niet moeten
willen, meent een columnist. (The Hindu)
De Oostenrijkse minister Kickl heeft de woede van zijn landgenoten
opgewekt door te zeggen dat hij asielzoekers in kampen wil
‘concentreren’. (De Telegraaf)

Nieuwe en oude woorden





Journalist en cultuurhistoricus Ewoud Sanders vraagt zich af: kennen
jongeren de woorden stuiver, dubbeltje en kwartje nog? (NRC)
Het neologisme van de week: stinkarmband. (IvdNT)
Nog een opvallend woord deze week: scheurensafari. (Taalbank)

En verder





Rockbands kiezen niet altijd de gemakkelijkst uitspreekbare namen.
Neem nu ‘ttttttttttttttttttttt’. Of anders
‘Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum’. (The
Guardian)
Wordt u in Nederland langzamerhand tot een scheldwoord?
(Neerlandistiek)
U kunt nog steeds filmpjes insturen voor Taalpost 2000!
Inzenders maken kans op het boek Waar komt suikerspin vandaan? of
een halfjaarabonnement op Onze Taal. (Taalpost 1988)

Advertentie

Murakami Weekend
Met het verschijnen van deel twee van De moord op Commendatore is
Murakami’s nieuwste roman compleet. Dat viert uitgeverij Atlas Contact groots
met het Murakami Weekend op een locatie waar je even goed verdwaald raakt
als in het oeuvre van Murakami: het cruiseschip SS Rotterdam. Tal van bekende

liefhebbers brengen een ode aan de Japanse meester. Met interviews, lezingen,
colleges, jazz- en klassieke muziek, Japanse workshops, de Murakami Cinema
en nog veel meer!

Meer informatie

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: wij(-)zij(-)denken
Wij-zij-denken wordt met twee koppeltekens geschreven.
Tussen gelijkwaardige delen in een samenstelling, zoals in dit geval wij en zij,
staat een streepje. Enkele voorbeelden zijn koel-vriescombinatie (‘combinatie
die kan koelen en vriezen’), honing-mosterddressing (‘dressing op basis van
honing en mosterd’) en prijs-kwaliteitverhouding (‘verhouding tussen prijs en
kwaliteit’).
Tussen wij-zij en denken komt een tweede streepje, omdat wij en zij hier
nadrukkelijk naar hun eigen betekenis verwijzen (‘denken in termen van ‘wij’
en ‘zij’, oftewel in tegenstellingen’). Hetzelfde streepje is te zien in woorden
als ja-stem, wij-gevoel, ik-vorm en het-woord.

Meer taaladvies

Minderheidstalen





De leider van de Welshe regering spreekt vloeiend Welsh, maar doet dit
in het parlement maar zelden. (BBC)
Een nieuw trommeldansliederenboek moet helpen de ter plaatse
gesproken talen in de Canadese regio Kitikmeot nieuw leven in te
blazen. (CBC)
Het Fries in Duitsland beleeft een kleine opleving. Dankzij WhatsApp en
Facebook. (SHZ)

Taal en techniek





Kennen zelfrijdende auto’s wel genoeg sociolinguïstiek? (The
Conversation)
U kunt nog steeds filmpjes insturen voor Taalpost 2000! Inzenders
maken kans op het boek Waar komt suikerspin vandaan? of een
halfjaarabonnement op Onze Taal. (Taalpost 1988)
Deze week kwamen (vooral Amerikaanse) taalpodcasters bij elkaar. Een
verslag – met links. (Lingthusiasm)

En verder





Amerikaanse mormonen zeggen opvallend vaak dat ze doodgaan of dat
ze hun medemormonen vermoorden. Waarom? (The Salt Lake Tribune)
Van 22 tot 26 januari: de week van de handschriftontwikkeling. Meldt
een overigens niet erg fraai opgemaakte site. (Platform
Handschriftontwikkeling)
Wie is de beste docent Nederlands van 2018? Onze Taal en De Taalstaat
zoeken ernaar en u kunt weer kandidaten aandragen. (Onze Taal)

Aanbod van Onze Taal

De nieuwe Onze Taal

Hoe kun je spreken zonder stem? Dat is een
prangend probleem voor mensen die bijvoorbeeld
door ALS ernstig verlamd zijn. Het januarinummer
van Onze Taal legt uit welke oplossing de
wetenschap sinds kort voor hen heeft: via een
‘mentale muisklik’ kunnen letters worden
weergegeven en uitgesproken.
Verder in dit nummer een mooie, uitvoerige
beschouwing over constructies als ‘Als ware zij
gehuwd was’, een ode aan de taal van dichterschrijver Ilja Leonard Pfeijffer, een stuk over hoe
Arabisch leren kan leiden tot meer begrip voor
inburgeraars, en de introductie van een nieuwe
taalvorm: het ‘eologisme’ (aardevermindering: klimaatverandering; eisgids:
handboek voor advocaten).
Lees meer.
Nog geen lid? Maak gebruik van onze aanbieding:
Word nú lid van Onze Taal (2018) en ontvang 10% korting.

Bekijk de aanbieding

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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Oproep ‘Eén minuut taalplezier’ voor
Taalpost 2000
Wat geeft u taalplezier? Hoe toont u taalplezier? Hoe wakkert u taalplezier bij
anderen aan? Vertel het ons in een filmpje van één minuut. Neem het zelf op,
laat een collega u filmen of vraag de kleinkinderen u creatief in beeld te
brengen. We plakken alle bijdragen samen in een taalplezierfilm die we
publiceren ter gelegenheid van het tweeduizendste nummer van Taalpost.
Inzenders maken kans op een prijs (volgende week vertellen we u daar meer
over).
Stuur een link naar uw filmpje (op YouTube, Vimeo of een ander platform) vóór
31 januari 2018 naar redactie@taalpost.nl.

Filmpje insturen

Goede voornemens en veelgestelde vragen




Ook in de taal zijn goede voornemens gedoemd te mislukken. (Trouw)
Wanneer gebruik je hun en wanneer hen? Dat was in 2017 de meest
opgezochte taalkwestie op de website van Onze Taal. (Onze Taal)
Op sociale media beantwoordt KLM veelgestelde vragen voortaan
automatisch. (Customer Talk)

En verder




Het magazine VUmc in praktijk besteedt uitgebreid aandacht aan
laaggeletterdheid. (VUmc)
De molen van Ramon en Tineke staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst,
de slogan voor hun worstenbroodjes nog niet. (Arena lokaal)
De top-5 van de verkiezing ‘Namespotting Naam van het Jaar’ is (Fonk):
1. Mineraalwaterfles Eau Eau Den Haag
2. Biefstukrestaurant So de Jus
3. Zeilmakerij Bootkapje
4. Massagesalon Hou je Thai
5. IJscowagen Pablo’s IJscobar

Aanbod van Onze Taal

Taaltrainingen in het voorjaar van 2018
Fris uw kennis op met een van de
trainingen van Onze Taal:
-

Zakelijk schrijven
Spelling
Grammatica & leestekens
Taalregels

Op onze website treft u de trainingsagenda
aan voor de eerste zes maanden van 2018.
De trainingen worden zowel individueel als voor groepen medewerkers van één
organisatie (incompanytraining) gegeven.

Trainingsagenda 2018

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: Ik wens je/jou/jouw een mooi 2018
Juiste zinnen zijn ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Ik wens jou een mooi 2018.’
Jou is nadrukkelijker dan je.
In ‘Ik wens jou een mooi 2018’ is jou een persoonlijk voornaamwoord. Naast
jou is de onbeklemtoonde variant je in veel gevallen een goed alternatief.
In zinnen als ‘Ik wens ook jou een mooi 2018’ en ‘Voor jou zal het een
spannend jaar worden’ is alleen de beklemtoonde vorm jou mogelijk. In
bijvoorbeeld ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Er ligt hopelijk weer een mooi jaar
voor je’ is meestal geen nadruk nodig, zodat je voor de hand ligt.
‘Ik wens jouw een mooi 2018’ is geen juiste zin. Jouw is een bezittelijk
voornaamwoord, dat past in een zin als ‘Hopelijk wordt 2018 jouw jaar.’ Wie
twijfelt tussen jou en jouw, kan het woord u of uw invullen: ‘Hopelijk wordt
2018 uw jaar’ is wel een goede zin, ‘Ik wens uw een mooi 2018’ niet. U staat
als persoonlijk voornaamwoord op één lijn met jou, uw als bezittelijk
voornaamwoord met jouw.

Meer taaladvies

Woorden en een slogan



Plofklas werd, met een beetje hulp van de onderwijswereld, het Onze
Taal-woord van 2017. (NOS)
Het Russische woord van het jaar heeft te maken met de
maatschappelijke spanningen die bouwprojecten in Moskou
veroorzaken: реновация oftewel renovatie. (The Moscow Times)




De lezers van de Belgische Franstalige krant Le Soir kozen een Engelse
term tot woord van het jaar: fake news. (Le Soir)
‘Van kop tot kont, worst in de mond’ is verkozen tot de slechtste slogan
van 2017. (Sloganverkiezing)

Nieuw jaar, nieuwe Onze Taal, nieuw jasje
Hoe vindt de wetenschap oplossingen om mensen die
bijvoorbeeld door ALS ernstig verlamd zijn, te laten
spreken zonder stem? Wat kenmerkt de taal van Ilja
Leonard Pfeijffer? Hoe kan Arabisch leren tot meer
begrip voor inburgeraars leiden? Wat is er zo prettig
aan een eologisme? U leest het in het januarinummer
van Onze Taal, dat vandaag in een vernieuwde
vormgeving verschijnt.
Nog geen lid? Neem een proefabonnement.

Lees meer

Vragenlijst over emoties in het Nederlands
Hoe geeft u lucht aan woede, vrees, verbijstering, paniek, pijn, ergernis en
verrassing? Piet van Sterkenburg wil het graag weten. (Emoties in het
Nederlands)

Pakket poëzie voor bedrijven
Van 18 tot 25 januari is het Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar
gaat er ook aandacht naar poëzie in bedrijven. Waarom niet de bedrijfsmissie
op rijm zetten, wachtmuziek vervangen door wachtpoëzie of out-of-officemails een poëtisch tintje geven? Een gratis inspiratiepakket is te downloaden.
(Poëzieweek)

Aanbod van Onze Taal

Taalkalenders en -agenda 2018
U kunt de Taalkalender en Taalagenda* van
Onze Taal nog 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).

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Doorsturen

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Taaltrainingen

Gegevens wijzigen

Tijdschrift

Uitschrijven

Webwinkel

