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Taaltip: dreumes(s)en, perzik(k)en
‘De dreumesen zaten te hannesen met perziken.’ Woorden die eindigen op -es of -ik (zonder
klemtoon), krijgen in het meervoud geen verdubbeling van de slotmedeklinker: dreumesen,
bajesen, perziken, slimmeriken, enz. Ook werkwoorden volgen dit patroon: hannesen, pilatesen,
prediken, punniken, enz.
Dit sluit aan bij meervoudsvormen en werkwoorden als engelen, heidenen, zaligen, ademen en
stotteren: ook daarin wordt de medeklinker die tussen een onbeklemtoonde e of i en een
onbeklemtoonde e staat, niet verdubbeld.
Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen: zie de pagina over bajesen/bajessen en/of de
pagina over perziken/perzikken.

Meer taaladvies

Het nieuwe nummer
van Onze Taal
Hoe ontstaat liefde voor taal? Het
Nederlandse cabaretduo Yentl en de Boer
doet het uit de doeken in het
septembernummer van Onze Taal, dat
morgen digitaal en vrijdag op papier
verschijnt. Verder in het nieuwe nummer:
‘Lân fan taal’ in Leeuwarden, de poëzie
van vertalingen, tobben met e-mailetiquette en een antwoord op de vraag:
hoe kan het dat Vlaamse universiteiten
Nederlandstaliger zijn dan Nederlandse?
Wilt u het tijdschrift Onze Taal
ontvangen? Word dan lid!

Taalnieuws
>> De staat van het Nederlands is desastreus, maar de redding komt uit het buitenland. Een
bericht van de conferentie ‘Nederlands in beweging’. (De Standaard)
>> Drie studenten, uit Hongkong, Italië en Leeuwarden, willen het Schiermonnikoogs redden.
(Omrop Fryslân)
>> Talen verdwijnen, talen verschijnen. In Denemarken wordt onderzoek gedaan naar nieuwe
talen. (Science Nordic)
>> Een dom idee of een sterke visie op taalgericht vakonderwijs? In Vlaanderen zijn er plannen om
in het eerste jaar van het katholiek middelbaar onderwijs een uur Nederlands uit het vaste
lessenpakket te schrappen. (VRT NWS)

Wat vindt u van de S.P.E.L.-show?
Morgen kunt u op NPO1 naar de laatste aflevering van de S.P.E.L.-show kijken. Wat vindt u van dit
programma? Is het inderdaad een spannende taalstrijd waarin het allemaal draait om kennis van de

Nederlandse taal?

Geef uw mening

En verder
>> Het door de econoom Milton Friedman bedachte begrip pencil economics (‘potloodeconomie’)
duikt nu in het Nederlands op. (Taalbank)
>> Wat kunnen we leren van polyglotten? Judith Thurman, medewerker van The New Yorker, zoekt
het uit. (The New Yorker)
>> Lezersdilemma: ‘Mijn vriend spreekt in mijn ogen lelijk Nederlands: ben ik nu een elitaire
taalsnob?’ (de Volkskrant)
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negatieve betekenis. Je leest hier meer
over op onze website:
www.onzetaal.nl/onguur.

Volg Onze Taal op
Twitter

Advertentie

Word lid van Onze
Taal
Hebt u hart voor taal? Word dan lid van
het Genootschap Onze Taal en sluit u aan
bij dé vereniging van taalliefhebbers in het
Nederlandse taalgebied.
Leden van Onze Taal profiteren van de
volgende voordelen:





10 x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
gratis taalvragen stellen per email
korting op taaltrainingen,
congressen en uitgaven van Onze
Taal

Het lidmaatschap kost € 42,– per jaar
(prijs geldt voor Nederland).

Ja, ik word lid

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). *
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Woordpost: fecaal
In het Friese water waarin Maarten van der Weijden afgelopen weekend zwom, was “fecale
verontreiniging” aangetroffen, aldus de Volkskrant. Wat betekent fecaal precies en waar komt het
vandaan? Dat leggen we uit op onze website.

Lees meer

Prachttaal
Hebt u een nieuw woord gehoord of
bedacht? Op Prachttaal.nl kan iedereen
zijn eigen woorden deponeren. Hoorde u
een oud woord in een nieuwe betekenis?
Prachttaal is er ook voor herintreders. En
vindt u het juiste woord niet voor iets
waarvoor echt wel een woord zou moeten
bestaan? Dan kunt u een woord verzoeken
op Prachttaal, een website die al sinds
2011 in de luwte actief is.

Bezoek Prachttaal

Taalnieuws
>> Nieuw woord: in Vlaanderen zijn dertig ‘brokkelbruggen’ gesignaleerd. (Taaltelefoon)
>> Leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mogen zich van hun
nieuwe leider niet meer ‘mormonen’ noemen. Dat heeft ook gevolgen voor allerlei publicaties.
(Visie)
>> Taalwatcher Maria Punch bespreekt in haar radiorubriek het begrip ‘taalverloedering’. (BNR)

>> De BBC experimenteerde met snellezen, maar keek niet wat dat doet met het tekstbegrip.
Supersnel snellezen en alles begrijpen gaan niet hand in hand, blijkt al uit een artikel van twee jaar
geleden. (NEMO Kennislink)

Stemmen vervormen om emoties te vormen
Spreekt iemand een zin uit, eerst ernstig en daarna met een glimlach? We horen meteen het
verschil en reageren ook anders. Een glimlach in de stem van de spreker doet de ontvanger ook
glimlachen. Met die wetenschap gingen twee Franse onderzoekers aan de slag. Ze ontwikkelden
software die een stem kan vervormen om bepaalde emoties bij luisteraars op te wekken. De
toepassing van die techniek is verrassend en ingrijpend.

Beluister de korte reportage

En verder
>> Het zou kunnen dat er in de Achterhoek meer dialectsprekers zijn dan in 1900 omdat er nu
meer Achterhoekers zijn dan toen. (MAX Vandaag)
>> Op vrijdag 5 oktober wordt in Brussel de Lofprijs der Nederlandse taal 2017 uitgereikt aan An
De Moor. (Stichting Nederlands)
>> Verslag van het wetenschappelijke experiment met raprobot MC Turing (Deepflow) op het
muziekfestival Lowlands. (NEMO Kennislink)
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Voor een stukje in het tijdschrift Onze
Taal zijn we op zoek naar jullie grootste
taalblunders. Wie durft?

Praat mee op Facebook

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!

13
SEP.

Training Spelling |
Gouda

18
SEP.

In deze training komen tal van
spellingkwesties aan bod: aaneen of los
schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en
kleine letters, werkwoordspelling,
enzovoort.
Wilt u uw kennis opfrissen over de
belangrijkste spellingregels en meer inzicht
krijgen in de achtergronden bij de regels en
in de probleemgevallen en uitzonderingen?

Hebt u een functie waarin u veel teksten
schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten,
offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)?
Bent u benieuwd hoe u uw teksten
effectiever kunt maken en hoe u er meer
structuur in kunt aanbrengen? Volg dan een
training Zakelijk schrijven bij Onze Taal.

Lees meer over de training

Lees meer over de training

Bekijk het filmpje over deze training.

Lees de blog van taaltrainer Aleid
van de Vooren over deze training.

Deze training wordt ook gegeven op
zaterdag 17 november in Amsterdam.

27
SEP.

Opfristraining Taalregels |
Arnhem
Tijdens deze training frist u uw kennis over
drie onderwerpen op:





spelling: los, aaneen of streepje?;
werkwoordspelling (de lastige
gevallen)
grammatica: woordgeslacht en
verwijzing; als/dan; hun/hen
leestekens: komma, puntkomma,
dubbele punt

Training Zakelijk schrijven
| Den Haag

Deze training wordt ook gegeven op
dinsdag 20 november in Amsterdam.

09
OKT.

Training Grammatica en
leestekens | Utrecht
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.

Lees meer over de training
Lees meer over de training
Bekijk het filmpje over deze training.

Bekijk het filmpje over de training.

Deze training wordt ook gegeven op
donderdag 8 november in Amsterdam.

Deze training wordt ook gegeven op
dinsdag 27 november in Den Haag.

Lees meer over de trainingen van Onze Taal

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). *
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Taaltip: even warm (als) of warmer dan vandaag
De woorden als en dan zijn allebei nodig in de zin ‘Morgen wordt het even warm als of warmer dan
vandaag.’
In deze zin is ‘even warm als of warmer dan vandaag’ een samentrekking van ‘even warm als
vandaag of warmer dan vandaag’. Het eerste woord vandaag kan worden samengetrokken
(weggelaten), maar de formulering kan niet nog korter worden gemaakt door als weg te laten. Bij
even warm hoort als; dan past alleen bij warmer.
Ook onjuist is ‘Morgen wordt het even warm of warmer als vandaag.’ Als past immers niet bij
warmer.
Vaak ligt bij zo’n constructie een herschrijving meer voor de hand, bijvoorbeeld: ‘Morgen wordt het
even warm als vandaag, of (nog iets) warmer’, of: ‘Morgen wordt het minstens zo warm als
vandaag.’

Meer taaladvies

Taaladviseur m/v/*
in Duitsland
Tamara Mewe, taaladviseur bij Onze Taal,
woont en studeert enkele maanden in
Berlijn. Tussendoor blogt ze over de
Duitse vertaling van genootschap,
taalnormering en taaladvies in Duitsland
en Nederland, en over het genderbewust
gebruik van de Duitse taal.

Ga naar het weblog

Taalnieuws
>> Er bestaat enige verwarring over de kleuren van drie medicomaten in Gennep, maar tekst
brengt raad. (De Limburger)
>> Onderzoekers van het Meertens Instituut gaan met de rappende robot Deepflow naar het
festival Lowlands. (AD en NPO Radio 1)
>> Regeringspartij D66 wil dat rechters minder wollig spreken en schrijven. (De Telegraaf)
>> Een Engelstalige jongen maakt indruk op de datingsite Tinder omdat hij een romantisch sonnet
schrijft dat iets minder romantische boodschappen bevat. (Het Nieuwsblad)

Supersnel snellezen
We krijgen voortdurend steeds meer te lezen. Daarom zou het interessant zijn als we supersnel
konden snellezen. De BBC testte een nieuwe techniek: je krijgt maar één woord tegelijk te zien en
moet je concentreren op de middelste letter van de woorden die na elkaar verschijnen. Doordat je
ogen niet van links naar rechts bewegen, lees je sneller. De techniek zou vooral interessant zijn
voor schermen van smartphones en smartwatches.

Bekijk het filmpje

En verder
>> In een filmpje laten mensen uit zeventig landen zien hoe je in hun land op je vingers telt.
(Condé Nast Traveler)
>> Ondertitels zijn noodzakelijk voor dove en slechthorende spelers van videospellen. De
gamespecialist Mark Brown legt in een fimpje uit waarom de ondertitels vaak zo slecht zijn en hoe
het beter kan. (Mark Brown)
>> En nog een filmpje: enkele buitenlandse studenten die op bezoek waren bij het Meertens
Instituut vertellen wat zij het lelijkste Nederlandse woord vinden. (Marc van Oostendorp)

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Advertentie

Toren van Babel (1):
taallezing door Jos
van Berkum
zondag 16 september
2018, Paradiso
Amsterdam
Taal kan verbinden, taal kan scheiden.
Taal kan leiden tot beter begrip of juist
verwarring veroorzaken. Met taal
benoemen, duiden en structureren we de
wereld om ons heen. Door middel van taal
proberen wij ons met elkaar te verstaan.
In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan
drie wetenschappers in op verschillende
facetten van taal en communicatie.
Deze lezing wordt georganiseerd door
Verstegen & Stigter.

Lees meer

Volg Onze Taal op
Instagram

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). *
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Woordpost: bucolisch
In Het Laatste Nieuws werd vorige week gesproken over “het bucolische Brakel”. Wat zegt het
woord bucolisch over deze Oost-Vlaamse plaats, en wat heeft het met herders te maken? Dat
leggen we uit op onze website.

Lees meer

De Dikke Van Dale en de zin van het leven
Hoe kun je de zin van het leven vinden? Schrijver en theatermaker David Sjoer probeert dat te
doen door alle woorden in de Dikke Van Dale uit 1999 te lezen. Over zijn woordenboekbelevenissen
brengt hij uitbundig verslag uit. Ondertussen is David beland bij de letter C en heeft hij de letter A
in een filmpje samengevat.

Lees meer

Taalnieuws
>> Op 29 september 1895 maakte het woord hittegolf zijn debuut. (NRC)
>> Nieuw onderzoek toont aan dat talen leren tijdens je slaap een verre droom blijft. (Het
Nieuwsblad en Science Daily)
>> Een moordenaar werd ontmaskerd omdat zijn kommagebruik niet klopte. (The Daily Telegraph)
>> Er is een boek verschenen over hoe het Duits door de Eerste Wereldoorlog veel aanzien en
impact verloor. (Der Standard)

Stemplezier
Wat is de moeilijkste zangstijl? Een BBCjournalist ging op zoek en maakte er een
inspirerend filmpje over. Olie uw
stembanden, schraap uw keel en
waarschuw uw collega’s of familieleden.

Lees, kijk en luister

En verder
>> Transvrouwen bestaan niet, trans vrouwen wél, stelt Olave Nduwanje. (One World)
>> Nicoline van der Sijs is een van de productiefste Nederlandse taalkundigen. In een interview
vertelt ze over de projecten waaraan ze nu werkt. (Voertaal)
>> Maarten Boudry en Kasper C. Jansen toetsen de regenboogtaaltips van de gemeente
Amsterdam op juistheid, haalbaarheid en consistentie in een filmpje van meer dan 20 minuten. (De
snijtafel)
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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 komt aan bod.
Vaak verrassend en altijd boeiend.
Prijs: € 12,99.

Bestel het boek

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost één keer per week (op woensdag). *
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Taaltip: Is het morgen mooi weer, (dan) ga ik
fietsen
De voorkeur gaat uit naar ‘Is het morgen mooi weer, dan ga ik fietsen’, met het woord dan.
De bijzin ‘Is het morgen mooi weer’ drukt een voorwaarde of veronderstelling uit. Die betekenis kun
je ook met als uitdrukken: ‘Als het morgen mooi weer is, (dan) ga ik fietsen.’ In de zin met als is
het invoegen van dan in het tweede stuk optioneel. In de zin zónder als, met de persoonsvorm
vooraan, verschijnt dan doorgaans wel. Andere voorbeelden:





Hebt u vragen, dan kunt u ons altijd bellen.
Druk je op deze knop, dan begint het filmpje.
Komt er niemand, dan gaan we weer naar huis.

Het weglaten van dan in dit soort zinnen wordt als informeel beschouwd. Constructies als ‘Is het
morgen mooi weer, ga ik fietsen’ worden wel ‘cromazinnen’ genoemd, naar de vroegere reclamezin
‘Hou je van vlees, braad je in Croma.’

Meer taaladvies

Nederhop en
nederpop: andere
muziek, andere
woorden?
Welke woorden typeren nederhop, en
welke nederpop? Een onderzoek stelt dat
kijken naar de meest voorkomende
woorden in beide genres geen afdoende
methode is. Het komt er vooral op aan de
woorden in hun context te plaatsen en
hele nummers te beluisteren. De nieuwe
website Taalbaas gaat dieper in op
verschillen én overeenkomsten tussen
nederhoppers en nederpoppers.

Lees meer

Taalnieuws
>> Het Boerms uit Burum houdt het kort: “Wij slikn un nust yn.” (Friesch Dagblad)
>> Vanaf morgen quizt Astrid Joosten op NPO 1 over taal in De S.P.E.L.-Show. (AD)
>> Een rechter oordeelt dat het gebruik van het woord tulp om een product te beschrijven voor
iedereen vrij beschikbaar moet blijven. (Dagblad 070)
>> MC Turing, een computer van het Meertens Instituut, genereert en twittert Engelstalige
rapteksten. (@mcturing)

Vertrokken Nederlands
Bent u een geëmigreerde Nederlander of Vlaming? Of stamt u af van Nederlandse of Vlaamse
emigranten? Doe dan mee aan een enquête van het Meertens Instituut. Het doel is op een
wereldkaart de woonplaatsen in kaart te brengen van geëmigreerde moedertaalsprekers van het
Nederlands (of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal).

Lees meer

En verder
>> Het is niet gezond dat het Engels de wereld domineert en daar is heel wat over te zeggen. (The
Guardian)

>> Een team van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe alcoholverbruik het mensen
vergemakkelijkt om een andere taal te spreken. (NewScientist)
>> Het woord Kiki-challenger is zo weer uitgedanst. (Van Dale)
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Word lid van Onze
Taal
Hebt u hart voor taal? Word dan lid van
het Genootschap Onze Taal en sluit u aan
bij dé vereniging van taalliefhebbers in het
Nederlandse taalgebied.
Leden van Onze Taal profiteren van de
volgende voordelen:





10 x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
gratis taalvragen stellen per email
korting op taaltrainingen,
congressen en uitgaven van Onze
Taal

Als u zich nu aanmeldt, ontvangt u voor
€ 45,– een jaar lang Onze Taal plus het
boek Mijn vader zei altijd (winkelprijs:
€ 10,–).

Ja, ik word lid

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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