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Taaltip: het onderwijs wacht/wachten grote

vernieuwingen
Zowel wacht als wachten is mogelijk in de zin ‘Het onderwijs wacht(en) grote
vernieuwingen.’ Het meervoud wachten is het gebruikelijkst.
In ‘Het onderwijs wacht grote vernieuwingen’ is wachten gebruikt in de
betekenis ‘tegemoetzien, verwachten’. Het enkelvoudige het onderwijs is het
onderwerp van de zin. Dit gebruik van wachten is echter tamelijk verouderd.
In ‘Het onderwijs wachten grote vernieuwingen’ betekent wachten ‘te wachten
staan’. De meervoudsvorm wachten is hier correct omdat grote vernieuwingen
het onderwerp van de zin is; het onderwijs is meewerkend voorwerp. Voor de
meeste mensen klinkt deze zin beter.
Vergelijkbare voorbeelden:


De nieuwe topman wacht/wachten zware besprekingen. (wachten is het
gebruikelijkst; zware besprekingen is dan het onderwerp)



De renners wacht/wachten nog één bergetappe. (wacht is het
gebruikelijkst; één bergetappe is dan het onderwerp)

Overigens is de constructie te wachten staan vaak duidelijker: ‘Het onderwijs
staan grote vernieuwingen te wachten’, ‘De nieuwe topman staan zware
besprekingen te wachten’, ‘De renners staat nog één bergetappe te wachten.’

Meer taaladvies

Weetjes


Matijs Lips is de beste leraar Nederlands van 2018 en dat zal hij
geweten hebben. (De Krant van Midden-Drenthe)



In Zeeuws-Vlaanderen doet één leerling het eindexamen Spaans.
(Omroep Zeeland)



Taalkundige Sterre Leufkens vindt taalfouten juist wel spannend. (NPO)



Kelennomp! is de naam van een nieuwe vereniging die het onderwijs in
het Bretons wil ondersteunen. (Kelennomp!)

Streektalen


De jaarlijkse streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse
Dialecten vindt op 8 en 9 juni plaats in Leeuwarden, de culturele
hoofdstad van Europa in 2018. (Fryske Akademy)



The Rowan Tree uit Cornwall is de winnaar van Liet International, het
songfestival voor regionale en minderheidstalen. (Cornish Stuff)

En verder


Donald Trump spelt woorden verkeerd, gooit de grammatica om en
gebruikt te veel hoofdletters. Is dat omdat hij graag regels wil
overtreden? (AD en Without bullshit)



De ouders van de 1-jarige Benito Mussolini moeten de voornaam van
hun zoon veranderen. Het was gisteren trouwens exact 73 jaar geleden

dat de Italiaanse dictator geëxecuteerd werd. (Het Laatste Nieuws en
Foreign Policy)

(Advertentie)

Taal ... mooi? Maak dat de bovenbouw wijs!
Je liefde voor taal delen met havo-/vwobovenbouwers ... Hoe kun je deze
zelfstandige, kritische leerlingen boeien
en binden? Hen stimuleren in
zelfverantwoordelijk leren? Vakexpertise is
nodig, flexibiliteit en creativiteit.
Start bij de HAN met de master Leraar
Engels of Nederlands. Je onderzoekt,
innoveert je eigen lespraktijk en vergroot je vakkennis. Twee duale masters
met de praktijk als rode draad. Leren door te doen.
De lerarenmaster Engels of Nederlands zelf ervaren?
Loop een keer mee! Of kom naar de open avond op 6 juni.

Lees meer

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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Onwelle spreker
Waarom kun je wel zeggen ‘die spreker is onwel’, maar niet ‘de onwelle
spreker’? En wel ‘de buurman is niet goed snik’, maar niet ‘de niet goed snikke
buurman’? Over die kwestie gaat een column op het weblog Neerlandistiek. En
waarom is er eigenlijk een verschil tussen ‘een klare maaltijd’ (kan niet) en
‘een kant-en-klare maaltijd’ (kan wel)?

Engels op de universiteit


Wat vinden Nederlandse en buitenlandse studenten aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam van de verengelsing? (Erasmus Magazine)



Vlaamse universiteiten kijken met verbazing naar de discussie over de
verengelsing van Nederlandse universiteiten. Maar ook met een tikkeltje
afgunst. (Trouw)



Nederlandse universiteiten slaan een “heilloze weg naar halftaligheid”
in, meent columnist Paul Scheffer. (NRC)

Taalkritiek


Onduidelijke taal van ambtenaren is funest voor de democratie, meent
de Groningse hoogleraar Carel Jansen. (Binnenlands Bestuur)



Wat is er te doen aan de nietszeggende taal van voetbalinterviews? (De
Morgen)



Ype Driessen gaat een huis kopen. Maar daarvoor moet je wel eerst



begrijpen wat makelaars eigenlijk bedoelen. (Fotostrips)
Peter-Arno Coppen verbaast zich over de correctievoorschriften bij het
eindexamen Nederlands. (Trouw)

En verder


Sarah van Pruissen uit Zwolle wint de Nationale Voorleeswedstrijd. (De
Nationale Voorleeswedstrijd)

Stem vandaag: wie is de beste leraar
Nederlands van 2018?

Voor het vijfde jaar organiseren De

Taalstaat en het Genootschap Onze
Taal de verkiezing van de beste leraar
Nederlands van Nederland en België.
De afgelopen maanden hebt u in het
radioprogramma De Taalstaat kunnen
kennismaken met tien kandidaten.
Een vakjury heeft drie van hen
genomineerd voor de titel.
Nu is de keus aan u! Stem via onderstaande knop op de genomineerde die
volgens u de titel ‘Beste leraar Nederlands van 2018’ verdient. Dit kan alleen
vandaag nog, tot 18.00 uur.
De uitslag wordt morgen (zaterdag 26 mei) bekendgemaakt in een speciale
uitzending van De Taalstaat.

Stem op de ‘Beste leraar Nederlands van 2018’

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-KatelijneWaver).
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Taaltip: voor iemand als ik/mij
In de zin ‘Voor iemand als ik/mij is dit niet gemakkelijk’ is ik juist. De
combinatie iemand als ik is te lezen als iemand als ik ben; daarin is als ik ben
een (onvolledige) bijzin met ik als onderwerp.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld iemand als jij, mensen als zij en niemand

zoals hij. Ook hier kan telkens een vorm van het werkwoord zijn aangevuld
worden; binnen de bijzin die zo ontstaat, is jij/zij/hij het onderwerp. Nog
enkele voorbeelden:


Iemand als ik heeft hier geen moeite mee. (‘iemand als ik ben’)



Iemand als jij zouden ze dankbaar mogen zijn. (‘iemand als jij bent’)



Mensen zoals zij kunnen we goed gebruiken. (‘mensen zoals zij zijn’)



Ik ken werkelijk niemand zoals hij. (‘niemand zoals hij is’)

Het maakt dus geen verschil of het zinsdeel als geheel (iemand als ik, mensen

zoals zij, enz.) het onderwerp van de zin is, of dat het bijvoorbeeld lijdend
voorwerp of meewerkend voorwerp is of na een voorzetsel staat.

Meer taaladvies

Centraal eindexamen (in Nederland)


Oud-schaatskampioen Gianni Romme vond het havo-examen Duits niet
gemakkelijk: “Die stress is zo enorm herkenbaar.” (Tubantia)



Hoogleraren Nederlands vonden het vwo-examen Nederlands niet
gemakkelijk: “Dit examen is een terugval.” (NRC)



Leerlingen vonden het vwo-examen Frans niet gemakkelijk: “Ik was
alleen op tijd klaar omdat ik af en toe gegokt heb.” (Nu.nl)

Computers en taal


Achtergrondartikel over Google Duplex, de automatische assistent die
een tafel in een restaurant zou kunnen reserveren. (Medium)



De prestaties van Google Duplex stellen teleur, vinden twee
hoogleraren uit New York. (The New York Times)



De Amerikaanse staat Massachusetts overweegt opstellen
van scholieren door een computer te laten nakijken. (Boston Globe)

En verder


De Belgische justitie moet duidelijker spreken en schrijven, staat
(denken wij) in dit tamelijk lastig te begrijpen persbericht. (Hoge Raad
voor de Justitie)



Deze week trekt er een ‘DANA’ over delen van Spanje. (Spanje Vandaag)

Onderzoek verkenning taalsector - doe mee!
In opdracht van de Taalunie voert De Taalstudio een verkenning uit van de
taalsector in het Nederlandse taalgebied. Onze Taal werkt hier graag aan
mee.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u aan dit onderzoek deelneemt door
uiterlijk 25 mei een korte enquête in te vullen.
Door de vragen in de enquête te beantwoorden (dit duurt ongeveer 10
minuten) draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van het beroepsveld. Uw
gegevens worden door De Taalstudio anoniem verwerkt en uitsluitend ten
behoeve van dit onderzoek gebruikt.

Naar de enquête

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


De inheemse talen zijn in opmars in Mexico. (Knack)



We spreken zelfstandige naamwoorden trager uit dan werkwoorden.
(Neerlandistiek)



In een Friestalig lied uit 1643 komen veel hollandismen voor. (de
Volkskrant)



De invloed van West-Vlamingen in Gent is zo groot dat steeds meer
inwoners van die stad de g als een h beginnen uit te spreken. (VTM)

Poëzie tussen de regels
Van 29 mei tot 3 juni vindt in Rotterdam de 49ste editie van het Poetry
International Festival plaats. Het thema is ‘Meet between the lines!’
Als Taalpost-abonnee krijgt u 5 euro korting op toegangskaarten als u op het
bestelformulier de kortingscode Coster18 invult. U betaalt dan € 7,50 in plaats
van € 12,50 voor een dagkaart (ook voor de openingsavond).

Tickets

Gedichten genomineerden Buddingh’-prijs
Abonnees van de Laurens Jz. Coster-poëziemailing ontvangen iedere werkdag
een klassiek of hedendaags gedicht in hun mailbox. Als u abonnee wordt,
krijgt u volgende week om te beginnen gedichten toegestuurd van de vier
genomineerden voor de Buddingh’-prijs voor de beste debuutbundel van het
afgelopen jaar. De prijs wordt tijdens het Poetry-festival (zie hierboven)
uitgereikt.

Abonneren

En verder


Een Zweedse vrouw liet de namen van haar zoontjes tatoeëren. Bij één
naam ging dat mis: er kwam Kelvin te staan in plaats van Kevin.
Oplossing? Ze liet de naam van die zoon wettelijk veranderen. (De
Telegraaf)



De een hoort ‘Laurel’, de ander ‘Yanny’. Het is een auditief gevalletje
van de vaas van Rubin. (De Morgen)



Klacht over reclame van Toerisme De Panne: beach lijkt te veel op bitch.
(Het Laatste Nieuws)

Met korting naar Grote Vertaaldag

Op zaterdag 9 juni vindt in het Academiegebouw
in Utrecht de Grote Vertaaldag plaats. Deze dag
maakt deel uit van de manifestatie Nederland

Vertaalt, die in het leven is geroepen om het
belang van vertalen te onderstrepen.
De Vertaaldag wordt gepresenteerd door Paulien
Cornelisse. De plenaire openingslezing wordt
gegeven door Nelleke Noordervliet. In het lezingenprogramma spreken onder
anderen Pieter Muysken (over vertalen en meertaligheid) en Antal van den
Bosch (over vertaalcomputers en vertalers van vlees en bloed). Aan het eind
van de dag vindt een tweegesprek plaats tussen vertaler David Colmer en een
van ‘zijn’ dichters, Ester Naomi Perquin, over hun samenwerking vertalerschrijver.
Als Taalpostlezer kunt u met korting naar de Vertaaldag: u betaalt voor het
programma inclusief lunch € 50,- (i.p.v. € 60,-); de prijs voor het programma
zonder lunch is € 35,- (i.p.v. € 45,-). Gebruik bij uw aanmelding de
kortingscode NV8OT. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden in
volgorde van binnenkomst behandeld.

Meer informatie / aanmelden

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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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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Taaltip: zeven op de tien hebben/heeft
In de zin ‘Zeven op de tien deelnemers hebben de enquête ingevuld’ is het
meervoud ‘hebben’ juist.
Het onderwerp is ‘zeven op de tien deelnemers’. Daarbinnen is ‘zeven
(deelnemers)’ de kern, en dat is een meervoud; daarom is ook de
persoonsvorm meervoudig. Een onderwerp met ‘... op de ...’ is alleen
enkelvoudig als de kern ‘een’ is: ‘Een op de tien deelnemers heeft de enquête
ingevuld.’
Hetzelfde onderscheid geldt als ‘van’ wordt gebruikt in plaats van ‘op’:


Zeven van de tien deelnemers hebben de enquête ingevuld.



Een van de tien deelnemers heeft de enquête ingevuld.

Wel zijn deze laatste zinnen dubbelzinnig: ze kunnen betekenen dat zeventig
respectievelijk tien procent van de deelnemers de enquête heeft ingevuld,
maar ook dat er in totaal maar tien deelnemers zijn.

Meer taaladvies

Taalpolitiek


De algemeen secretaris van de Taalunie vindt het veelvuldig gebruik van
uitroeptekens een verrijking van het Nederlands. (AD)



Een café in Tiel accepteert toch ook klanten die geen Nederlands
spreken. (NOS)



Frankrijk verbiedt vleesnamen voor vegetarische producten.
(Landbouwleven)

Talen leren


Journalist Frank Kalshoven besloot zijn Frans te verbeteren. En hij
leerde daarmee van alles over zichzelf. (de Volkskrant)



Moedertaalsprekers kunnen buitenlanders best begrijpen, ook als hun
intonatie niet helemaal juist is. (Univers)



In Meijerijstad leren inburgeraars Nederlands op de werkvloer. (Omroep
Brabant)

En verder


Zo marxistisch is de Duitse taal. (Die Welt)



Marie en Elias zijn de populairste babynamen in Duitsland. (Die Zeit)

Geef een abonnement op Onze Taal cadeau!
Op zoek naar een moederdagcadeau voor een
taalliefhebber? Geef dan het tijdschrift Onze

Taal cadeau!
Een abonnement voor een half jaar betekent
vijf keer plezier met het leukste en bekendste
taaltijdschrift van de Lage Landen. Zo’n
abonnement kost slechts € 21,-.
Een héél jaar Onze Taal (tien nummers) kost
€ 42,-.
(N.B. Deze prijzen gelden voor Nederland.)
Een cadeau-abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. De ontvanger krijgt
eenmalig een verlengingsaanbod.
Als u dit cadeau-abonnement voor vrijdag 11 mei 12.00 uur bestelt, wordt het
eerste exemplaar van Onze Taal nog dezelfde dag verzonden.

Bestel nu

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-KatelijneWaver).
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Meinummer Onze Taal
Het schoolvak Nederlands moet op de schop. Een compliment geven is kunst
voor gevorderden. Van moeders kun je veel gedaan krijgen als je ze lief
aanspreekt. En nepnieuws kun je herkennen. Maar hoe begin je eraan? Door
het nieuwe nummer van Onze Taal te lezen natuurlijk. Het verschijnt vandaag
en kijkt uit naar gretige lezers.

Dit staat erin

Weetjes



Wat is het verschil tussen ‘sceptisch’ en ‘septisch’? (de Volkskrant)



De hypotheekakte is een van de meest onbegrijpelijke genres in het
Nederlandse taalgebied. (am)



Onderzoekers van Hogeschool Gent analyseren welk accent
Nederlandstaligen hebben bij de uitspraak van het Frans, Chinees of
Engels. (Metro)

Grieks en Latijn


In Gent manifesteren meer dan 1000 leerlingen voor het behoud van
Grieks in het middelbaar onderwijs. (Het Laatste Nieuws)



Waarom is Grieks op school nog relevant? Enkele Vlaamse prominenten
geven hun mening. (VRTNWS)



Een van die prominenten is de Antwerpse burgemeester Bart De Wever,
die graag Latijnse oneliners debiteert. Ook de satirische partij BDW doet
dat op een heel eigen manier. Ze wil van het Latijn de officiële voertaal
in Antwerpen maken. (BDW)

En verder


Waarom vindt er nu een Groot Limburgs Dictee plaats? (De Limburger)



Het internet in Nederland bestond op 1 mei precies 25 jaar en daarom
publiceerde het Instituut voor de Nederlandse Taal een
internetwoordenboekje. (IvdNT)

Aanbod van Onze Taal

Mijn moeder zei altijd (Nederlandse editie)
“We stoken niet voor de vogels”,
“Lieverkoekjes worden niet gebakken”, “Alles
zal recht komen, behalve kromme benen” –
reclamemaker Jaap Toorenaar verzamelde
(onder andere via oproepen in Onze Taal)
honderden van zulke gevatte uitspraken van
ouders en grootouders. Deze
‘ouderwijsheden’ bundelde hij in
samenwerking met Onze Taal in het boek Mijn

moeder zei altijd.
Prijs: € 10,-

Bestel nu

Aanbod van Onze Taal

Ons moeder zei altijd (Vlaamse editie)

Iedereen kent wel enkele levenswijsheden die
zijn moeder of vader, oma of opa meegaf.
Ze komen voor in allerlei toonaarden en
lengtes. Sommige belerend, andere juist heel
spits of grappig. Zoals: ‘Als mijn grootmoeder
wieltjes had, was het een karretje’ of ‘Alles
waar te voor staat is slecht, behalve tevreden.’
Nadat Jaap Toorenaar de fraaiste wijsheden
van Nederlanders had gebundeld in Mijn

moeder zei altijd, besloot Jan Hautekiet op
zoek te gaan naar zulke spreuken in Vlaanderen. In dit boek brengt hij de
mooiste uitspraken samen en vertelt hij over de geschiedenis die erachter
schuilt, met hulp van taalkundige en dialectkenner Veronique De Tier.

Ons moeder zei altijd is een bundel vol zoete nostalgie, die alle wijsheid van
vroeger opnieuw tot leven wekt.
Prijs: € 12,99

Bestel nu
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