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Taaltip: tennister / tennisster
De vrouwelijke vorm van tennisser is tennisster, met twee s’en. Het achtervoegsel -ster komt achter
de ik-vorm van het werkwoord: naaister, medewerkster, speelster, enzovoort. Soms eindigt die
vorm zelf al op een s, zoals bij fiets(en), schaats(en) en tennis(sen). Als je hier -ster achter
zet, staan er dus twee s’en: fietsster, schaatsster, tennisster.
Persoonsaanduidingen op -ster zijn soms dubbelzinnig. Een tennisster kan immers ook een ster
(‘beroemdheid, uitblinker’) in het tennis zijn – vergelijk een woord als musicalster – en kan dan
zowel een man als een vrouw aanduiden. Meestal zal de context uitwijzen wat bedoeld is. In
gesproken taal is er overigens een verschil hoorbaar tussen de ene tennisster en de andere.
Je kunt een vrouwelijke tennisser trouwens ook gewoon tennisser noemen, maar bij aanduidingen
van sporters is het gebruikelijker om de vrouwelijke variant te gebruiken.

Meer taaladvies

Woorden in de mode
>> Towelkini. (Taalbank)
>> Jeado. (Metro)
>> Paljas. (Het Laatste Nieuws en Kleir)

Hoe klinkt de eerste
genderneutrale
stem?
Steeds meer apparaten zijn uitgerust
met virtuele spraakassistenten, die
gebruikmaken van kunstmatige
intelligentie. De Unesco lanceert nu een
reeks voorstellen om te komen tot meer
gendergelijkheid in zulke toepassingen.
Zowel het taalgebruik als de stem moet zo
genderneutraal mogelijk zijn.
Ondertussen is de eerste genderneutrale
stem gecreëerd.

Taalnieuws
>> Gertjan Postma werpt met zijn grammatica van het Pommers nieuw licht op de kennis van het
West-Germaans. (Meertens Instituut)
>> Hoerejacht in Enkhuizen is de opvallendste straatnaam van Nederland, volgens luisteraars van
de Coen en Sandershow. (Noordhollands Dagblad)
>> Het Expertisecentrum Literair Vertalen roept in een nieuw pleidooi op tot actie voor de
vertaalsector. (Taalunieversum)
>> Arne en Carlos praten over Noorse breitermen. (Arne & Carlos (YouTube))

Winnaars wedstrijd Vos 8
In Taalpost 2112 nodigden we u uit mee te doen aan een wedstrijd voor het boek Vos 8. Een
furhaal van George Saunders. De winnaars zijn Marit van den Heuy, Anneke Chin-A-Fat, J.H. Oldert,
Jettie Vonder Oost en Hans Hamburg. Veel leesplezier!
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Woordpost: mies
Tom-Jan Meeus vraagt zich in NRC af of het niet “enorm mies” is om te klagen dat anderen het
beter krijgen dankzij de EU. Wat betekent mies en waar komt dat woord vandaan? Op de website
van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Milkshaking. (INT)
>> Diversiteitsverlof. (Taalbank)
>> Biogondiër. (Taaltelefoon)

.

Taalvariatie en
emoties
Nederlandse aanwezigen keken vorige
zomer verbaasd op van de emoties
waarmee Vlamingen deelnamen aan een
debat over taalvariatie. Toen was het
rapport van de Nederlandse Taalunie over
dat onderwerp nog niet verschenen, en
veel Nederlanders zouden waarschijnlijk
ook verbaasd zijn over de heftige discussie
die daarover oplaaide in de Vlaamse pers
en op de sociale media.
Hoogleraar Wim Vandenbussche vat het
allemaal handzaam samen in een artikel
op de website De lage landen.

(Foto: Dirk Van Assche)

Opinie
>> ‘Siri en Alexa zijn seksistisch.’ (De Standaard)
>> ‘Omrop Fryslân bekommert zich te weinig om Nederlandstaligen in de provincie.’ (Omrop
Fryslân)
>> ‘Het dalende taalniveau van Vlaamse jongeren moet en kan worden opgekrikt.’ (De Tijd)

En verder
>> ‘Vrije Schrijver’ Annelies Verbeke pleit nogmaals voor het Nederlands aan universiteiten. (Ad
Valvas)
>> Waarom je berichten aan jongeren beter niet kunt eindigen met een punt. (Neerlandistiek)
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Taaltip: er niet / geen genoeg van krijgen
Zowel ‘Ik kon er niet genoeg van krijgen’ als ‘Ik kon er geen genoeg van krijgen’ is correct.
Het woord geen wordt in principe gebruikt om zelfstandige naamwoorden te ontkennen: ‘Er is geen
zon’, ‘Ik kan geen hoogte van hem krijgen.’ In andere gevallen wordt niet gebruikt: ‘Ik kan je niet
goed verstaan’, ‘Ella kan niet komen.’ Genoeg is een telwoord, dat gewoonlijk wordt ontkend met
niet: ‘Ik heb niet genoeg benzine’, ‘Heb je nog niet genoeg gegeten?’ Vergelijk ook zinnen als ‘Hij
begrijpt er niet veel van’ en ‘Ze heeft niet minder dan zestigduizend volgers’, waarin de telwoorden
veel en minder worden ontkend met niet.
Naast niet genoeg van iets (kunnen) krijgen is geen genoeg van iets (kunnen) krijgen ontstaan als
een vaste uitdrukking met geen. De betekenis is ‘iets steeds weer willen’. Dat geldt ook voor er nog
lang geen genoeg van hebben (‘iets nog lang niet zat zijn’).

Meer taaladvies

Taalpolitiek
>> Bijsluiters bij medicijnen moeten begrijpelijker worden, bijvoorbeeld door het gebruik van
iconen. (AD)
>> Dé taal van de Europese politiek is het Nederlands: drie van de Spitzenkandidaten hebben die
taal als moedertaal. (FU Berlin)
>> Voorstel: een Brusselse minister voor meertaligheid. (Nieuwsblad)

Overlijdensbericht:
Wil Sterenborg
Vorige week is taal- en dialectkenner Wil
Sterenborg op 95-jarige leeftijd overleden.
Sterenborg (1923) was waarschijnlijk de
grootste expert van het Tilburgs dialect,
maar hij deed ook jarenlang werk voor
Onze Taal: hij corrigeerde kopij,
beantwoordde lezersbrieven over
taalkwesties en corrigeerde samen met
toenmalig directeur Peter Smulders de
Troonrede. Hij was daarom sinds enkele
jaren (het enige) ‘lid van verdienste’ van
het Genootschap Onze Taal.
Een kort bericht over Sterenborgs
overlijden staat in het Brabants Dagblad.
In memoriams staan op de website van
Onze Taal, op de site van het Tilburgs
Woordenboek en op Neerlandistiek.

Taalproblemen
>> Bondieuserie, bewusstseinslagen, ayacahuite, en andere moeilijk te spellen woorden in het
Engels. (CNN)
>> Cree-indianen lachen om de nieuwe merknaam Mayochup voor een saus. Het woord betekent
‘poepgezicht’ in hun taal. (De Telegraaf)

En verder
>> Een Italiaanse vrouw vertaalt met behulp van een zelfontwikkelde vertaalmachine alle 5400
pagina’s van de Talmoed, het boek met belangrijke commentaren op de joodse Bijbel. (Corriere
della Sera)
>> De fluittaal van het Canarische eiland La Gomera speelt een belangrijke rol in een nieuwe
Roemeense film. (Liberation)
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Woordpost: jinxen
“Ik wil mijn optreden niet jinxen”, zegt Duncan Laurence, die vanavond Nederland
vertegenwoordigt op het Songfestival, in Trouw. Wat dat woord betekent en waar het vandaan
komt – we verklappen alvast dat het iets met vogels, hekserij en Griekse mythologie te maken
heeft – is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Gebarentolken Songfestival
De liedjes op het Eurovisiesongfestival worden vertaald door gebarentolken, die ook ritme en
melodie verbeelden. Het kost de zogenaamde ‘signdancers’ twintig uur voorbereiding per liedje.
(NRC, Omroep Brabant en NPO Radio 1)

Verjaardag
Het Genootschap Onze Taal viert vandaag
zijn 88ste verjaardag.
De digitale bibliotheek voor de
Nederlandse letteren (DBNL) heeft de
eerste vijftien jaargangen van het blad
Onze Taal gedigitaliseerd en online gezet.
U kunt de nummers als pdf (in de
oorspronkelijke vormgeving) of in epubformaat (in tekstvorm) bekijken.

.

Naar de DBNL

Taalnieuws
>> Een academicus van de universiteit van Bristol zegt dat hij maar twee weken nodig heeft gehad
om het mysterieuze Voynich-manuscript te ontcijferen. (Scientias en Romance Studies)
Maar niet iedereen is overtuigd. (Ars Technica)
>> Sinds de introductie van vertalingen door middel van artificiële intelligentie zijn de
verkoopcijfers op handelsplatform eBay met meer dan 10 procent gestegen. (Techpulse)
>> China heeft Wikipedia in alle talen geblokkeerd. De Chinese tegenhanger heet Baike. (VPNGids)

Agenda
>> Leiden, 18 mei: tijdens de Leidse Museumnacht van studentenvereniging Quintus kun je in de
‘escaperoom Afrikaanse talen’ alleen uit de cel ontsnappen door een verhaal over een monster te
doorgronden. (Mare)
>> Amsterdam, 21 mei: ‘Die Storie van Afrikaans, deel II’ – Pieter Muysken (Radboud Universiteit)
in gesprek met auteur Wannie Carstens. (Zuid-Afrikahuis)
>> Utrecht, 4 juni: symposium ‘Sociale ongelijkheid: effecten op cognitie en taal in de eerste 1001
dagen’. (Universiteit Utrecht)
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Taaltip: in / op een boerderij wonen
Zowel ‘op een boerderij wonen’ als ‘in een boerderij wonen’ is juist. Er kan een klein verschil in
betekenis zijn.
In plaatsbepalingen zijn in en op vaak beide mogelijk: ‘U bent welkom op/in ons kantoor’, ‘Hij zit
wel erg veel op/in zijn kamer’, ‘Ze trouwen morgen op/in het gemeentehuis.’
Met in wordt nadrukkelijker naar de precieze locatie en (de binnenkant van) het gebouw of de
ruimte verwezen. Bij op gaat het vaak meer om de functie ervan. Zo staat bij ‘trouwen op het
gemeentehuis’ iets meer de functie van het gemeentehuis als trouwlocatie voorop dan bij ‘trouwen
in het gemeentehuis’.
Evenzo zou je bij ‘op een boerderij wonen’ wat eerder kunnen denken aan een nog in bedrijf zijnde
boerderij, terwijl het bij ‘in een boerderij wonen’ ook om een woonhuis zou kunnen gaan, dat ooit
als boerderij fungeerde. Om die reden ligt bijvoorbeeld ‘op een boerderij werken’ meer voor de hand
dan ‘in een boerderij werken’.

Meer taaladvies

Woorden in beweging
>> Vikingzaad. (Taaltelefoon)
>> Ninjaraket. (Taalbank)
>> Revolutie. (De Standaard)

Eindexamen
Nederlands
Vorige week vrijdag leidde het
eindexamen Nederlands (in Nederland)
weer tot geween en tandengeknars. Het
gonsde van de berichten over verwarring,
droge teksten, lastige woorden,
sluikreclame en 40.000 klachten na twee
examendagen.
Onze correspondent ter plaatse boog zich
traditiegetrouw over het vwo-examen,
deed zijn best om de vragen te
beantwoorden en ontwarde het verschil
tussen betoog en beschouwing.

Taalnieuws
>> De finalisten van het Drèents Liedtiesfestival zijn bekend. (Stichting REUR)
>> De burgemeester van Brussel zoekt leraren Nederlands. (De Standaard)
>> De Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez gebruikte tijdens een toespraak een ‘black
English’ accent. Ze is niet de eerste die aan ‘codeswitching’ doet. (de Volkskrant)

Wedstrijd Vos 8
Het boek Vos 8. Een furhaal van George Saunders gaat over een vos die zichzelf mensentaal leert
spreken en schrijven, geheel geschreven in fonetisch Nederlands: “Allureerst wil ik zegge sorrie as
ik woorde furkeert spel. Ik ben un Vos!” Het boek is vertaald uit het Engels door Erik Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes (uitgeverij De Geus).
We mogen vijf exemplaren weggeven! Wilt u in aanmerking komen voor een daarvan? Stuur dan
een mail met uw naam en adres naar Raymond Noë van Onze Taal. De winnaars krijgen bericht.

Doe mee met de winactie

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.
Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer
per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook
krijgt u korting op bijeenkomsten en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk
beantwoordt onze Taaladviesdienst graag
uw taalvragen.
Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor
Nederland (incl. de Caribische gebieden)
en € 48,– voor België.

Ja, ik word lid
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Woordpost: doorwrocht
De problemen in de jeugdzorg laten volgens Ido Weijers zien dat een doorwrocht kwaliteitskader
niet zo gek zou zijn. Wat is wrocht eigenlijk? En doorwrocht? Op onze website leggen we dat uit.

Lees meer

Wetenschap
>> Ruim zes miljoen Duitsers hebben problemen met lezen en schrijven, blijkt uit recent
onderzoek. (Süddeutsche)
>> Mannelijke studenten vinden talen leren iets voor vrouwen. Maar wat betekent dat?
(Neerlandistiek)
>> De Chinese oertaal verspreidde zich met het verbouwen van gierst. (NRC)

Afrikaans in Amsterdam
De Duitse historicus Henning Radke werkt in Amsterdam. Daar ontdekte hij onlangs iets bijzonders:
een Zuid-Afrikaanse vriend kon in een winkel moeiteloos met het Nederlandse personeel spreken.
Ieder in zijn eigen taal!
In een blog voor de afdeling Nederlands van de Vrije Universiteit in Berlijn schrijft hij erover (in het
Duits).

Beladen termen in
musea

.

Morgen gaat in het Scheepvaartmuseum
in Amsterdam de tentoonstelling
‘Republiek aan zee’ van start, waarin te
zien is hoe Nederland als maritieme natie
is gevormd.
In het meinummer van Onze Taal vertelt
Vera Carasso, directeur museale zaken,
onder andere waarom het museum heeft
besloten de term ‘slaaf’ te vervangen door
‘slaafgemaakte’ en ‘blank’ door ‘wit’.
Het hele artikel over beladen termen in
musea kunt u nu gratis lezen op de
website van Onze Taal.

Filmtaal
>> Wereldwijd leren ruim een miljoen mensen Valyrisch, een fictieve taal uit de tv-serie Game of
Thrones. (CNN)
>> Onder andere vanwege de klikklanken werd het Xhosa een populaire taal in films; daardoor
werd het een van de bekendste talen van Afrika. (RFI)

En verder
>> Nieuwe woorden in het Franse woordenboek Petit Larousse:

▪
▪
▪
▪

smicardisation: groei van salarissen op minimumloonniveau;
ubériser: ‘uberiseren’: het aanbieden van diensten door niet-professionals à la vervoerdienst
Uber;
inclusif: inclusief (van samenlevingen);
divulgâcher: verklappen, ‘spoilen’.

(Le Figaro)
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Taaltip: welkomswoord / welkomstwoord
Zowel welkomswoord als welkomstwoord is correct; welkomstwoord is het gebruikelijkst.
In samenstellingen als welkomstwoord, welkomstgeschenk en welkomstdiner is het eerste deel het
zelfstandig naamwoord welkomst (‘onthaal, begroeting’). Welkom is van oorsprong een bijvoeglijk
naamwoord; denk aan ‘een welkome afwisseling’ of ‘iedereen is welkom’. Maar welkom kan ook een
zelfstandig naamwoord zijn, zoals in ‘een warm welkom’. In welkomswoord, welkomsgeschenk en
welkomsdiner zit dat zelfstandig naamwoord welkom (gevolgd door een verbindings-s).
Samenstellingen van twee zelfstandige naamwoorden komen veel meer voor dan samenstellingen
van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. Daarom zijn er van oudsher vooral woorden
gevormd met welkomst en niet met welkom. Omdat welkom al enige tijd ook als zelfstandig
naamwoord wordt gebruikt, zijn vormen als welkomstwoord en welkomswoord taalkundig
gelijkwaardig. De varianten met welkomst- komen echter al zo lang voor dat die vooralsnog het
gangbaarst zijn.

Meer taaladvies

Kunst
>> Zwitserduits is (ook) een literaire taal. (Le Temps)
>> 28-jarige taalkundige maakt tekeningen op de typemachine. (AD)

Dialecten van het Waasland
Op 17 mei is er in Sint-Niklaas een symposium over de dialecten van het Waasland: ‘Zooëgezeed –
een symposium over Wase dialecten’. Het wordt georganiseerd door Variaties vzw, de bibliotheek
van Sint-Niklaas en erfgoedcel Waasland. Dit symposium maakt deel uit van het project ‘Talen
kleuren de wereld’. Ook online taalgebruik en meertaligheid in het onderwijs komen aan bod.

Meer informatie is te vinden op de website van Variaties. Inschrijven kan tot vrijdag 10 mei.

Meer informatie

Talen leren
>> 500 dagen Duolingo: wat kun je wel en niet leren van een taal-app? (The New York Times)
>> Kinderen met een Turkse achtergrond hebben eerder voor- dan nadeel van een goede kennis
van het Turks als ze Nederlands willen leren. (Univers)
>> ‘Soy 40 años’ en andere veelgemaakte fouten van Nederlandstaligen in het Spaans. (Spanje
Vandaag)

En verder
>> Automatische taalanalyse van online commentaar maakt duidelijk wat Britse patiënten vinden
van het medische systeem en van medisch personeel. (The Conversation)
>> Nieuwe tentoonstelling in de British Library over de geschiedenis van het schrijven. (British
Library)
>> Marie en Paul waren in 2018 de populairste babynamen in Duitsland. (Die Zeit)
>> Taaltest: kent u deze gepeperde woorden in het Frans? (Le Figaro)
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Woordpost: sedentair
Nele Annemans beschrijft hoe ongezond een sedentaire leefstijl is. Hoe zit dat precies? Op de
website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Het Nederlandse woord niksen brengt rust in de wereld. (New York Times)
>> Lopen scheef en schuin evenwijdig met elkaar? (Neerlandistiek)
>> Binnenkort rijden er in België trambussen. (Taaltelefoon)

Meinummer
Onze Taal

.

In de nieuwste Onze Taal leest u artikelen
over bekende romans in eenvoudige taal,
over het eindexamen Nederlands, over
gesprekken bij de kapper, over
‘Taalstaatmeester’ Lilian Marijnissen, over
beladen termen in musea, over
ezelsbruggetjes en over de klemtoon in
woorden.
Misschien denkt u: ‘Het sop is de kool niet
waard’, maar zelfs over die uitdrukking
leest u in dit nummer.
Het meinummer ligt morgen bij het
merendeel van de leden van Onze Taal in
de brievenbus.
Bent u nog geen lid en zou u graag
elke maand ons tijdschrift ontvangen?
Kijk hier voor de mogelijkheden.

Naar de inhoudsopgave van
het meinummer

Taalvoorbeelden gevraagd voor praktijkboek
Met welke taalkundige stokpaardjes, ervaringen en tips kunnen anderen hun voordeel doen bij de
communicatie over ziekte, zorg en gezondheid?
De samenstellers van Medische mensentaal, een bloemlezing van medisch jargon én taal van
gewone mensen over medische zaken, zijn voor een nieuw praktijkboek (Bewust medisch
taalgebruik) op zoek naar mooie en minder mooie gevallen van ‘medische mensentaal’.
U kunt voorbeelden hiervan insturen via e-mail, eventueel met toelichting en alternatieven.

Voorbeelden insturen

Academische jaarprijzen
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt dit jaar de ‘Academische jaarprijzen’ uit aan
jonge neerlandici die taalkundig onderzoek verrichten.

Nog tot 10 mei kunnen masterscripties, artikelen en dissertaties worden ingestuurd.

Informatie en voorwaarden

En verder
>> De Nederlandse onderwijsminister Van Engelshoven belooft een strengere aanpak van
instellingen die hun keuze voor anderstalig onderwijs niet verantwoorden. (Ad Valvas)
>> Journalist Simon Kuper stelt dat het Engels aan een opmars bezig is in Nederland en op het
punt staat het Nederlands te verdringen als eerste taal. (BNR)
>> In het tv-programma Dat belooft voor later konden kinderen horen wat dieren denken. (VTM)

?

Taalvraag?
#taaltip

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Het accent op de eerste ‘e’ van ‘scène’
wordt vaak weggelaten, maar dan

&

Onze Taal-webwinkel

betekent het woord iets anders:
https://www.onzetaal.nl/scene/.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalkronkels

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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