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81.424 abonnees
In 2018 bundelden Taalpost en Woordpost de krachten. De afgelopen maanden kwamen er weer
heel wat lezers bij. Op dit moment telt onze nieuwsbrief 81.424 abonnees.
Ieder van u is onze abonnee van het jaar!

3 liedjes uit Vlaanderen
Tourist LeMC en Raymond van het Groenewoud bundelen de stembanden in Spiegel. De Brusselse
rapper Zwangere Guy blikt in Gorik Pt. 1 terug op zijn gitzwarte jeugd. En Neeka mijmert stemmig
over de Herfst.

3 liedjes uit Nederland
Yentl en de Boer bezingen de komodovaraan. Fresku bezingt, bijgestaan door Janne Schra, zijn
zoon in Mijn zoon. En Daniël Lohues mist een vrouw van hier tot Tokyo.

3 liedjes van Nederland en Vlaanderen samen
Bløf en Geike Arnaert zingen Zoutelande de eeuwigheid in. Bazart en Eefje de Visser houden het
Onder ons. En dan waren er ook nog Samson en Gers.

3 lesjes over taal
Taalcanon toont hoe je een nieuwe taal kunt maken, cognitiewetenschapper Lera Boroditsky legt uit
hoe taal ons denken beïnvloedt en Irving Finkel onderwijst spijkerschrift.

3 opmerkelijke taalgebruikers
Jenny van As spreekt Rotterduits, Wim Claeys leert schoolkinderen Gentse liedjes zingen en Arnout
Van den Bossche verklaart wat je baas écht denkt.

3 openingsregels van nieuwe gedichten
Piet Gerbrandy: “Ik ga je niet bellen”.
Radna Fabias: “noem het ding bij de naam: beest”.
Delphine Lecompte: “‘Kirrende makelaar gedraag je!’ Zeg ik streng in een cinemazaal”.

3 schrijfwedstrijden voor de kerstvakantie
Schrijf een stuk over goede leerlingen bij Nederlands voor het tijdschrift VakTaal. Of een gedicht
voor de Elly Blom Poëzieprijs. Of een essay over het Nederlands in kosmopolitische tijden voor de
prestigieuze Elise Mathilde-prijs.

3 podcasts over taal
De enige echte podcast over taal is die van het enige radioprogramma over taal: De Taalstaat.
Eervolle vermeldingen voor het radioprogramma Nieuwe feiten, dat ook regelmatig aandacht
besteedt aan taal, en De eeuw van de amateur vanwege de bijzondere taalgevoeligheid.

Steunt u Onze Taal met
een donatie?
Dit is de laatste Taalpost van 2018; de
volgende verschijnt op dinsdag 8 januari
2019. Wij hopen dat u hebt genoten van
de bijna 100 afleveringen die we dit jaar
voor onze abonnees hebben gemaakt.
Taalpost is gratis en dat willen we
graag zo houden.
Wilt u ons steunen door een eenmalige en
vrijblijvende donatie te doen aan Onze
Taal?
Bij voorbaat hartelijk dank! We wensen u
prettige feestdagen en alle goeds voor
2019.

Ja, ik steun Onze Taal

?

Taalvraag?

Nieuw op onze site: het verschil tussen
een umlaut (zoals in ‘föhn’) en een

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

trema (zoals in ‘coördinatie’):
onzetaal.nl/taaladvies/umlaut-trema.

&

Onze Taal-webwinkel
Bestel taalboeken en losse
nummers van Onze Taal

+

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalkronkels

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Taaltip: in/op de agenda
‘Het staat op de agenda’ en ‘Het staat in de agenda’ zijn allebei correcte zinnen, maar de betekenis
verschilt. ‘Het staat op de agenda’ is een vaste uitdrukking, waarin agenda verwijst naar een lijst
van onderwerpen die bijvoorbeeld op een vergadering moeten worden besproken. Iets kan ook
‘hoog op de agenda staan’ of juist ‘laag op de agenda staan’; dat betekent dat het hoge of lage
prioriteit heeft.
‘Het staat in de agenda’ betekent dat iets genoteerd is in een (papieren of digitaal) aantekenboekje
of afsprakenboekje, bijvoorbeeld een bureau- of schoolagenda.
Evenzo kun je iets ‘op de agenda zetten’ (‘agenderen, ervoor zorgen dat het besproken wordt’) en
ook iets ‘in de agenda zetten’ (‘noteren in een papieren of digitale agenda, om het niet te
vergeten’).

Meer taaladvies

Woorden van het jaar
>> Blokkeerfries en moordstrookje zijn verkozen tot woorden van het jaar bij Van Dale. (NOS)
>> Boeie is opnieuw kinderwoord van het jaar bij Ketnet. (VRT)
>> Bienveillance is het Franse woord van het jaar volgens de woordenboekmakers van Le Robert.
(20 minutes)
>> Justice wint bij hun Amerikaanse collega’s van Merriam-Webster. (Time en Merriam-Webster)

Nederlands in
Brussel
De Taalbarometer heeft voor de vierde
keer het gebruik van Nederlands in
Brussel in kaart gebracht. Amper 16
procent van de Brusselaars zegt
uitstekend Nederlands te spreken.
Nederlandstaligen schakelen in winkels
snel over op Frans, hoewel je dankzij de
sterk gestegen meertaligheid meer dan
vroeger geholpen wordt als je uitsluitend
Nederlands gebruikt. Hoewel, de ene
keer lukt dat beter dan de andere keer.
Toch blijft Nederlands belangrijk voor wie
in de Belgische hoofdstad werk wil vinden.
De arbeidsbemiddelingsdienst Actiris
schakelt voetballer Vincent Kompany in
om mensen enthousiast te maken voor
het Nederlands.

En verder
>> De lastigste woorden van het Groot Dictee 2018 toegelicht. (Onze Taal)
>> Door met je ogen te knipperen, beïnvloed je het spreekgedrag van je gesprekspartner. (FAQT)
>> Ondanks frustrerende files en trage treinen hebben Belgen geen last van pendelpijn.
(Taaltelefoon)

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal ook op
Instagram: elke dag leuk
en leerzaam!

Advertentie

Kerstcadeausuggesties
Kindertaalkalender 2019
De Kindertaalkalender, van Kidsweek en
Onze Taal, is er speciaal voor kinderen
van 8 tot 12 jaar. Een goed begin van elke
dag én nog leerzaam ook. Deze vrolijke en
kleurrijke kalender staat vol met
spreekwoorden die worden uitgelegd,
leuke woorden, taalblunders, spelletjes,
puzzels, gedichten, en grappige raadsels
en moppen.
Prijs: € 14,99.
Taalkalender 2019
De Taalkalender van Onze Taal bevat elke
dag van de week leuke en verrassende
taalweetjes, samengesteld en geschreven
door specialisten. Dé kalender voor
taalliefhebbers!
Prijs: € 14,99.
Combinatie-aanbieding: de twee
kalenders samen voor € 27,–.

Een topjaar voor eikels – de grappigste
taalkronkels uit de media
De allerleukste kronkels van de laatste
jaren zijn nu gebundeld in Een topjaar
voor eikels. Hoe veelvoorkomende
misgrepen ontstaan, wordt toegelicht in
korte kaderteksten.
Prijs: € 13,99.
Bekijk een voorproefje.
Te koop in de boekhandel en in de
webwinkel van Onze Taal.

Naar de webwinkel 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).
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Woordpost: eclectisch
In Trouw werd vorige week een show van Paul de Leeuw beschreven, waarin “een eclectische
muzikale combinatie” te horen was. Wat dat voor soort combinatie is, is te lezen op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Wetenschap en taal
>> Help wetenschappers én de overheid (opnieuw) in kaart te brengen hoe het ervoor staat met
het Nederlands. (Staat van het Nederlands)
>> Televisiemaker Lieven Scheire wordt bekroond met de Wablieft-prijs, omdat hij wetenschappen
begrijpelijk maakt. (VRT)
>> Hoezo komen er ineens allerlei termen in het publieke debat uit de cultuurwetenschappen? (Vrij
Nederland)

Babel
internationaal
De Nederlandse taaljournalist Gaston
Dorren – hij draagt ook regelmatig bij aan
Onze Taal – viert internationale successen
met zijn nieuwe boek Babel, waarin hij het
verhaal schrijft van de twintig grootste
talen ter wereld.
Er verschenen juichende recensies in
onder andere The Times en bij de
Amerikaanse publieke omroep. Ook de
populaire taalpodcast Lexicon Valley
besteedde er in de laatste aflevering
aandacht aan (tegen het eind).
Babel verschijnt in april ook in het
Nederlands.

Bedreigde talen
>> Hoogleraar Fries Goffe Jensma: pas op voor ‘festivalisering’ van het Fries. (Friesch Dagblad)
>> De afgelopen 25 jaar is er veel aandacht voor bedreigde talen geweest. Hoe staat het er
inmiddels voor? (EurekAlert!)
>> Het Italiaans is de snelst uitstervende taal in de Verenigde Staten. (Slate.fr)

En verder
>> ‘Taalwatcher’ Maria Punch maakt de balans van 2018 op aan de hand van ‘magneetwoorden’.
(BNR)
>> De website DaarDaar, die nieuws van Vlaamse media beschikbaar stelt aan Franstaligen, mag
niet verdwijnen. (DaarDaar)
>> Werken aan uw Engelse uitspraak? De VU in Amsterdam biedt uitkomst met een online cursus.
(VU)

Advertentie

Geef een abonnement op
Onze Taal cadeau!
Op zoek naar een kerstcadeau voor
een taalliefhebber?
Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau!
Een abonnement voor een half jaar kost
slechts € 24,–. Een héél jaar Onze Taal
(tien nummers) kost € 44,–.
(Deze prijzen gelden voor Nederland.)
Wilt u een tastbaar cadeau
overhandigen?
Als u een cadeau-abonnement bestelt,
kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon
downloaden en printen; zo hebt u een
tastbaar cadeau om aan de ontvanger te
overhandigen.
Deze bon vindt u op de bestelpagina.

Ja, ik geef Onze Taal cadeau

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Taaltip: deelnemers aan/van het dictee
Deelnemers aan het dictee heeft de voorkeur. Het vaste voorzetsel bij deelnemer is aan, zoals dat
ook het geval is bij het werkwoord deelnemen. Iemand kan bijvoorbeeld deelnemer zijn aan een
congres, een debat, een discussie, een opstand, een wedstrijd, een prijsvraag, een reünie en het
verkeer. In al deze gevallen is deelnemer van ook mogelijk, maar minder gebruikelijk.
Je kunt overigens ook een deelnemer in iets zijn; dat wil dan zeggen dat je ergens geld in hebt
gestoken. Je kunt bijvoorbeeld een deelnemer in een coöperatie of een maatschap zijn.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Wat wordt het kinderwoord van het jaar? (Ketnet)
>> Compendieusement, subrepticement en andere goede Franse bijwoorden voor op kantoor.
(Figaro)
>> Waar komt een blauwe maandag vandaan? (Historiek)

Dicteeseizoen
Het jaar 2017 was Groot Dicteeloos, maar
De Taalstaat en het Genootschap Onze
Taal hebben het evenement gered:
aanstaande zaterdag (15 december) wordt
het Groot Dictee uitgezonden op NPO
Radio 1, terwijl mensen in tal van
openbare bibliotheken kunnen
meeschrijven. De NPO biedt meer
informatie.
Als u nog even wilt oefenen, kunt u
terecht bij Onze Taal; ook kunt u proberen
de 31 fouten te ontdekken in een dicteezin
op Neerlandistiek.nl.
Tot slot vindt op vrijdag 14 december het
traditionele (eigen) dictee van de
Bibliotheek Utrecht plaats.

Meer informatie over het
Groot Dictee

En verder
>> Opiniepeiling: leest u Engelse boeken liever in het origineel of in vertaling? (Onze Taal)
>> Soms worden misdadigers opgespoord via tekstanalyse. (Münstersche Zeitung)
>> Hoe kun je je (Engelstalige) teksten korter maken? Tips in de vorm van tweets. (Ilana Horn)
>> U kunt nu stemmen op een van de kandidaten voor de titel ‘Taalstaatmeester 2018’! (Onze
Taal)

Advertentie

Toren van Babel (3):
taallezing door Carel
Jansen
zondag 13 januari 2019,
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.
De derde (en laatste) lezing in de serie
wordt gehouden door prof. dr. Carel
Jansen op zondag 13 januari 2019 in
Paradiso in Amsterdam. Hij gaat spreken
over schattingsparen. Zijn lezing is
getiteld ‘Ik denk … een mannetje of drie,
vier’.
Deze lezing wordt georganiseerd door
Verstegen & Stigter.

Lees meer

?

Taalvraag?

#taaltip
Protesten van (mensen met) gele hesjes

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

zijn ‘gelehesjesprotesten’, eventueel
met een of twee streepjes. Uitleg over

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

dit type samenstellingen (met
honderden voorbeelden):
www.onzetaal.nl/langeafstand/.

Volg Onze Taal
op Twitter voor
taaltips en -nieuwtjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Woordpost: scharrig
In de Volkskrant beschrijft Sylvia Witteman hoe ze met haar “scharrige kettinkje” bij de juwelier
binnenstapte. Wat betekent scharrig? Dat is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Radiodocu: Het
Chinese verlangen
naar een alfabet
Kun je het ingewikkelde Chinese schrift
afschaffen en inruilen voor een simpel
alfabet? Al vanaf het begin van de
twintigste eeuw verlangen veel Chinezen
ernaar, en Mao Zedong heeft ooit al een
geschikt alfabet laten ontwerpen. Waarom
is het er dan toch nooit gekomen? En
moeten de Chinezen dat betreuren, of
moeten ze er juist blij om zijn?
Daarover gaat de radiodocumentaire Het
Chinese verlangen naar een alfabet, die op
zondag 9 december te beluisteren is in het
programma OVT op NPO Radio 1, tussen
11.20 en 12.00 uur.

Of luister nu al

Apps
>> Er is een nieuwe app die dove kinderen helpt met leren lezen. (Hart van Nederland)

>> Het VRT-televisieprogramma Team Scheire laat zien hoe een app waarmee een man met een
spraakbeperking zich vlot verstaanbaar kan maken, ontwikkeld is. (Canvas en VRTnu)
>> Volgens Google is de taal-leer-app Drops de beste Android-app van 2018. (Android Planet)

Woorden
>> Grassap. (Taaltelefoon)
>> Wifisnuffelaar. (INT)
>> Sorrymuseum. (Taalbank)
>> De etymologie van velpon. (Neerlandistiek)

Universiteit van
Vlaanderen
De afgelopen dagen heeft de Universiteit van
Vlaanderen enkele interessante presentaties over
taal online gezet. Rik Vosters doet uit de doeken
hoe uw woordgebruik en uitspraak nog méér over
u vertellen dan alleen waar u vandaan komt, Erik
Moonen onderzoekt of het mogelijk is dyslexie te
voorkomen en Dominiek Sandra stipt nog eens
aan waarom mensen zoveel moeite hebben met
de d/t-regels.
Tot slot: is Sinterklaas u vergeten? Dan kan de
presentatie ‘Waarom krijg je niet altijd wat je
wilt?’ troost bieden.

Advertentie

Geef een abonnement op
Onze Taal cadeau!
Op zoek naar een kerstcadeau voor
een taalliefhebber?
Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau!
Een abonnement voor een half jaar kost
slechts € 24,–. Een héél jaar Onze Taal
(tien nummers) kost € 44,–.
(Deze prijzen gelden voor Nederland.)
Wilt u een tastbaar cadeau
overhandigen?
Als u een cadeau-abonnement bestelt,
kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon
downloaden en printen; zo hebt u een
tastbaar cadeau om aan de ontvanger te
overhandigen.
Deze bon vindt u op de bestelpagina.

Ja, ik geef Onze Taal cadeau

Over Taalpost
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: er staat/staan een paar schoenen
Zowel staat als staan is mogelijk in een zin als ‘Er staat/staan een paar schoenen bij de open
haard.’ Als het om twee bij elkaar horende schoenen (een linker- en een rechterschoen) gaat, is het
enkelvoud juist: ‘Er staat nog een paar schoenen bij de open haard.’ Vergelijkbaar is paar in zinnen
als ‘Er ligt nog maar één paar sokken in de kast’ en ‘Er zit een merelpaar in onze tuin.’
Gaat het om een klein aantal willekeurige schoenen – die niet per se bij elkaar horen – dan is het
meervoud juist: ‘Er staan nog een paar schoenen bij de open haard.’ Hier fungeert een paar
namelijk als een onbepaald telwoord, net als enige, enkele of verschillende, en dan staat de
persoonsvorm in het meervoud. Vergelijk ‘Er liggen nog maar een paar sokken in de kast’ (dat wil
zeggen: ‘enkele sokken’), of ‘Er zitten een paar merels in onze tuin.’
Een paar is dus niet altijd twee, zoals sommige mensen geleerd hebben; een paar kan ook ‘enkele’
betekenen. Die betekenis komt zeker al sinds de achttiende eeuw voor.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Het was een lange, hete zomer. Om dat te zeggen, heb je geen enkel moeilijk woord nodig,
weet dicteeschrijver Wim Daniëls. (De Taalstaat)
>> De letters ‘I amsterdam’ zijn verdwenen. Toeristen krijgen uitleg, er wordt geprotesteerd en er
is interesse. (NOS en RTV Noord)
>> Het Noord-Ierse accent van een acteur in de BBC-reeks ‘Death and Nightingales’ is te perfect.
(Het Nieuwsblad)

Decembernummer
Onze Taal
In december wordt er gefeest. En gedicht,
gewenst en gediscussieerd, bijvoorbeeld
over sinterklaasliedjes en pietennamen.
Sinterklaas wordt veelvuldig geïmiteerd,
maar hoe spreek je écht zijn taal? Ook
worden er veel meningen gegeven,
bijvoorbeeld door bekende taalgebruikers.
Lees er alles over in het decembernummer
van Onze Taal.

Bekijk de inhoud

Opinies
>> Dominiek Sandra stelt in d/t-discussies een sterke band tussen taal en emotie vast. Hoe gaan
we met die emotionaliteit om? (Knack)
>> Is Engels essentieel om de boot niet te missen? Teun van de Keuken denkt daar het zijne van.
(de Volkskrant)
>> Gerard Stout maakt zich zorgen over het uitblijven van plannen voor het Nedersaksisch.
(Dagblad van het Noorden)

Wat is het mooiste
omslag?
De Onze Taal-jaargang 2018 is compleet.
Welk tijdschriftomslag vond u het mooist?
Breng uw stem uit en maak kans op een
boek.

Stem nu

?

Taalvraag?

#taaltip
Protesten van (mensen met) gele hesjes
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zijn ‘gelehesjesprotesten’, eventueel
met een of twee streepjes. Uitleg over
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dit type samenstellingen (met
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Advertentie

365 dagen
taalplezier!
Kindertaalkalender 2019
De Kindertaalkalender, van Kidsweek en
Onze Taal, is er speciaal voor kinderen
van 8 tot 12 jaar. Een goed begin van elke
dag én nog leerzaam ook. Deze vrolijke en
kleurrijke kalender staat vol met
spreekwoorden die worden uitgelegd,
leuke woorden, taalblunders, spelletjes,
puzzels, gedichten, en grappige raadsels
en moppen.
Prijs € 14,99.

Taalkalender 2019
De Taalkalender van Onze Taal bevat elke
dag van de week leuke en verrassende
taalweetjes, samengesteld en geschreven
door specialisten. Dé kalender voor
taalliefhebbers!
Prijs € 14,99.
Combinatie-aanbieding: de twee
kalenders samen voor € 27,–.

Naar de webwinkel van Onze
Taal

www.onzetaal.nl/langeafstand/.

Volg Onze Taal op
Twitter voor dagelijkse
taaltips en -nieuwtjes

Over Taalpost
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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