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Woordpost: claque
In Trouw wordt gesproken over een claque in een column over Rutte en andere politici. Dat klinkt
als een kliek(je), of is het toch wat anders? Over claque en kliek is meer te lezen op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Nieuwe woorden
>> Aanlooplessen. (Taaltelefoon)
>> Balkoningsdag. (INT)
>> Esculapocratie. (Taalbank)

Vakantiebestemmingen
Waar gaat u heen in deze ongewone tijd?
Naar Costa del Zolder of liever naar
Køkendør? Of wordt het Verveeluwe?
De redactie van Onze Taal verzamelde
tientallen van zulke grappige ‘exotische’
vakantiebestemmingen en zette die op
een fraaie kaart. Die zal verschijnen in het
meinummer van Onze Taal, dat een dezer
dagen bij de leden in de bus valt. De kaart
staat bij wijze van voorproefje ook al op
de website; hiernaast een fragment.
De volledige inhoudsopgave van het
meinummer is te vinden in de webwinkel
van Onze Taal.
U kunt uiteraard ook lid worden; als u
dat voor 22 mei doet, krijgt u bovendien
15% korting!

.

Dieren naar de rivier
Op internet circuleert sinds enige tijd een raadseltje: “1 konijn zag 6 olifanten op weg naar de rivier.
Elke olifant zag 2 apen naar de rivier gaan. Elke aap heeft 1 papegaai in zijn handen. Hoeveel
dieren gaan er naar de rivier?”
Daar valt in taalkundig opzicht heel wat over te zeggen, stelt de Nijmeegse hoogleraar Peter-Arno
Coppen vast in het digitale tijdschrift Neerlandistiek.

Naar Neerlandistiek

Taalfouten
>> Taalfouten die Nederlandstaligen vaak maken als ze Spaans spreken. (Spanje Vandaag)
>> De Franse voetballer Franck Ribéry dient een klacht in tegen iemand die hem op Instagram
belachelijk maakt om zijn taalfouten. (Het Laatste Nieuws)
>> Zeggen we straks allemaal ‘de meisje’ en ‘sjtijl’? (video – Universiteit van Vlaanderen)

Corona en taal

>> Tijdens de pandemie lukt het de Canadese regering niet om alle maatregelen in dit tweetalige
land ook in het Frans aan te kondigen. (Le Journal de Montréal)
>> Klein corona-woordenboek van het Duits voor Nederlandstaligen. (Duitsland Instituut)
>> Ook in het Engels is er een explosie aan nieuwe woorden geweest. (The Conversation)

En verder
>> Hoe de mensheid probeert te communiceren met buitenaardse wezens. (EOS)
>> Rapport over mogelijke manieren om meer aandacht te besteden aan meertaligheid in het
basisonderwijs. (SLO)
>> Iedere nieuwe taal die een migrant leert, betekent ook een nieuw trauma. (OneWorld)
>> “Ik was leraar – maar ik kon niet lezen.” (BBC)
>> Het bedenken van nieuwe straatnamen is zo makkelijk nog niet. (Trouw)

Geen Taalpost op dinsdag 5 mei
Aanstaande dinsdag (5 mei) verschijnt Taalpost niet, omdat dan in Nederland Bevrijdingsdag wordt
gevierd.
De eerstvolgende aflevering ontvangt u op donderdag 7 mei.

?

Taalvraag?

#taalweetje
In de #uitdrukking ‘Ik snap er geen jota

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

van!’ is met ‘jota’ geen Griekse letter
bedoeld maar een Hebreeuwse.

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Bovendien was de uitdrukking van
oorsprong langer. Op onze website lees
je er meer over: www.onzetaal.nl/jota.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taaltips,
taalkronkels, taalnieuws
én taalweetjes

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: ‘Zelfs de koning/Koning vierde
koningsdag/Koningsdag dit jaar thuis’
De beste keuze is ‘Zelfs de koning vierde Koningsdag dit jaar thuis.’
Het woord koning wordt in principe met een kleine letter geschreven, net als alle andere
functieaanduidingen. Wie bijzonder respect wil uitdrukken, kan eventueel voor een hoofdletter
kiezen. Ook in de vaste formulering Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is Koning met een
hoofdletter goed mogelijk.
Het woord Koningsdag krijgt standaard een hoofdletter, omdat het de benaming van een officiële
feestdag is.
Meer informatie staat hier en hier op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Persconferenties
>> De persconferenties van premier Rutte zijn te ingewikkeld voor laaggeletterden. (RTL Nieuws)
>> Rutte zegt anderhalvemetersamenleving verkeerd. En hij mag het niet eens zeggen. (De
Correspondent)
>> In zijn eerste toespraak sinds hij genezen is van corona, gebruikt Boris Johnson interessante
metaforen. (The Guardian)
>> De Veiligheidsraad trok in België de aandacht met een onbegrijpelijke powerpoint. (HLN)
>> Dove Amerikanen dringen aan op gebarentaaltolken bij persconferenties in het Witte Huis.
(CNN)

Schatten van het
Nederlands
De historisch taalkundige Peter-Alexander
Kerkhof lanceerde deze week een eigen
website met vooral aandacht voor het
oudste Nederlands: Schatten van het
Nederlands, met nu al vier artikelen over
onder andere de meertaligheid van de
elfde-eeuwse gravin Othilhilda en de taal
van zeventiende-eeuwse Brabantse
bandieten. Kerkhof plaatst overigens ook
regelmatig interessante weetjes op
Twitter.

.

Wetenschap
>> De Italiaanse taaljournalist Giuseppe Antonelli over de etymologie van vacanza (vakantie,
verlof). (Stanze)
>> Ja, speciaal op het kind gerichte spraak is belangrijk voor de taalontwikkeling? (Nemo)
>> We kunnen voorspellen hoe het Nederlands over twintig, dertig jaar zal klinken, beweren
wetenschappers. (De Groene)

Coronaliedjes
>> Mooie column van Ludo Permentier over een mooi lied in het West-Vlaams. (De Standaard)
>> Dat lied zelf (een cover van een bekend Frans chanson). (YouTube)
>> Ook in het Frans is er een corona-cover, maar dan van een lied van Jacques Brel. (De
Standaard)

Lid worden van Onze Taal:
nu met 15% korting!
Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook
even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten:
als lid van het Genootschap Onze Taal krijgt u tien
keer per jaar het blad Onze Taal thuisgestuurd.
Ook krijgt u korting op uitgaven van Onze Taal. En
natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent
korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt
voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en
ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft!
(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie
voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie

Verwantschapsaanduidingen
Hoe noemt u uw ouders, uw grootouders en andere verwanten? Waar in Nederland zegt men
bijvoorbeeld precies bomma of hama? Dat vraagt de Groningse taalkundige Siemon Reker zich af. U
kunt hem helpen door een formulier in te vullen op zijn website.

Naar het formulier

En verder
>> Waar komt de spreuk ‘Keep calm and carry on’ vandaan? (De Standaard)
>> Speciale mondmaskers die het mogelijk maken om te liplezen. (VRT)
>> Microsoft Word keurt voortaan (in het Engels) twee spaties op rij af: ‘het einde van een
tijdperk’. (The Verge)
>> Voor alles wat je ziet in het verkeer bestaan prachtige termen. (Nu.nl)
>> Als paarden en honden samen spelen, kopiëren ze elkaars mimiek. (Horses.nl)

?

Taalvraag?

Onze Taal-lezer Merel Voorbach maakte dit mooie
boektitel-verhaal in tijden van besmetting.
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Onze Taal op Instagram:
altijd leuk en leerzaam!
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Woordpost: reologie
Om de kracht van dubbelvla te begrijpen kun je bij de reologie te rade gaan. Wat dat nu weer voor
vakgebied is, is na te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> Verloopt het economisch herstel in de vorm van een V, een W, een U of een L? (RTL Z)
>> De uitdrukking ‘het nieuwe normaal’ is al aardig lang normaal. (Trouw)
>> Door langere isolatie kunnen nieuwe accenten ontstaan. (Atlas Obscura)
>> Vleermuizen kunnen nieuwe geluiden leren door middel van imitatie. (Max Planck (webpagina)
en Biology Letters (pdf))

Moderne communicatie
>> Wel of geen punt aan het einde van de zin in whatsappjes? Lees nu gratis de column van Sylvia
Witteman in het aprilnummer van Onze Taal. (Onze Taal)
>> WhatsApp voegt coronastickers toe. (WhatsApp)
>> De gemeenteraad van Westerveld verslikt zich in digitaal vergaderen: wel beeld, geen geluid.
(Dagblad van het Noorden)

Spelen met taal
>> ‘Dit of dat?!’: een Nederlandse-taal-variant van het populaire Instagramspelletje ‘This or That?!’
(Neerlandistiek)

>> Achterhoekse dialectquiz. (In de buurt)
>> De S.P.E.L.-show zoekt kandidaten voor het alfabet. (Stent Casting)

Doe-filmpjes
>> Spring het woord. (Goed Bezig Oldebroek)
>> Leer een vreemde taal. (Kimo Grashuis)
>> Voor Amerikanen: raad de Europese taal. (BuzzFeedVideo)
>> Ga taal- en letterkunde studeren: daar hebben ze in Gent véél filmpjes over gemaakt. (Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte UGent)

Oproep:
thuistaal
Slingerthee, krokeledokus, kiekelieren,
slussen, klisje ... In bijna elke familie
komen wel woorden voor die alleen dáár
worden gebruikt.
Kent u ook zulke woorden die alleen bij u
thuis gebruikt worden? Voor een artikel in
Onze Taal willen we het graag weten. We
verzamelen ze (om praktische redenen)
via onze Facebook-pagina.
Graag horen we niet alleen de woorden,
maar ook iets over de achtergrond ervan.
Alvast bedankt!

Meer informatie

?

Taalvraag?
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#taalkronkel
“Burgemeesters treden op bij
stiekeme koningsdagfeestjes”

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

(bron: RTV Utrecht en De Telegraaf)

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Onze Taal op Twitter:
taalnieuws, taalkronkels
en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn
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Taaltip: anderhalve(-)meter(-)samenleving
Een samenleving waarin je minstens anderhalve meter afstand van anderen moet houden, heet in één
woord een anderhalvemetersamenleving. Het kan ook met een of twee verduidelijkende streepjes:
anderhalve-metersamenleving, anderhalvemeter-samenleving of anderhalve-meter-samenleving.
Hetzelfde geldt voor combinaties als anderhalvemetereconomie en anderhalvemeterregel. Andere
voorbeelden van dit soort samenstellingen zijn onder meer tweekamerwoning, eerstehulpverlening
en langetermijnoplossing.
Een lange lijst met dit soort woorden staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Sommige voetbalgekke ouders geven hun kinderen achternaamvoornamen, zoals Rudigullithi,
Raikard en Kluiverth, en dat gebeurt niet alleen in Zuid-Amerika en Afrika. (Onze Taal)
>> Ruud Hendrickx: ‘Als we aan de hele coronacrisis tien woorden overhouden, zal het veel zijn.’
(VRT Radio 1)
>> Het handschrift van Meghan Markle is zo mooi dat het wel nep lijkt. (de Volkskrant)

Toevallige haiku
>> ‘Of’, ‘off’ of ‘off of’. (Mr.)
>> Veel toevallige haiku’s. (Neerlandistiek)
>> Vernetwerkte zwerm. (ManagementSite)

Lid worden van Onze Taal:
nu met 15% korting!
Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook
even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten:
als lid van het Genootschap Onze Taal krijgt u tien
keer per jaar het blad Onze Taal thuisgestuurd.
Ook krijgt u korting op uitgaven van Onze Taal. En
natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent
korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt
voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en
ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft!
(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie
voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie

Corona in Vlaanderen
>> Muzikanten variëren op ‘We zullen doorgaan’. (VRT Radio 1)
>> Katrien Verfaillie zingt ‘Kunnik nemi na joen komn’ in het West-Vlaams van haar dorp. (video;
pigeononpiano)
>> Geen boete voor taalgrensoverschrijdend winkelen in Komen en Wervik. (Het Laatste Nieuws)

Ook dit nog
>> Hoe is de gebarentaal ontstaan? (NPO Radio 1)
>> ‘Colexification’: emotiewoorden hebben vaak meerdere betekenissen. (Metro)
>> Het land Togo ligt aan de andere kant van de rivier, en daar komt zijn naam vandaan. (Face 2
Face Africa)

?

Taalvraag?

#taalweetje
In de uitdrukking ‘niet zuiver op de
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graat zijn’ is een visgraat bedoeld. In
‘van de graat gaan’ gaat het om een

&

Onze Taal-webwinkel

menselijke graat: het gebeente. Meer
hierover: www.onzetaal.nl/graat.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Woordpost: gerontologie
De nieuwsdienst VRT NWS laat een hoogleraar sociale gerontologie aan het woord over de situatie
in woon-zorgcentra en rusthuizen. Wat betekent gerontologie en waar komt het vandaan? Dat is te
lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> De Argentijnse president Fernández gebruikt inmiddels genderneutraal Spaans. (New York
Times)
>> Gezocht: duizenden vrijwilligers om Friese zinnetjes in te spreken die de computer moeten leren
beter met de taal om te gaan. (Omrop Fryslân)
>> “Gebarentaaltolk Irma doet het heel goed, maar de doven die gestreden hebben voor erkenning
van hun taal verdienen een lintje.” (NRC)
>> In Tibet is het streng verboden om voor het Tibetaans op te komen. (LA Times)

Woorden
>> Nippertjeseconomie. (Taalbank)
>> Prepper. (Taaltelefoon)
>> Telehoren. (INT)

Tien taaltips
voor thuis
Onder het motto ‘ook thuis hoeft een
taalliefhebber zich nooit te vervelen’ heeft
de redactie van Onze Taal tien tips
verzameld voor dingen die je kunt doen
met taal zonder naar buiten te gaan.
De enige voorwaarde is een internetverbinding, maar dan kun je je ook
dagenlang amuseren met leuke podcasts,
anderstaligen op afstand helpen
Nederlands te leren, of zelf een vreemde
taal leren.

Bekijk de tips

Ongemakkelijke taal
Het nieuwe nummer van het literaire tijdschrift De Gids gaat grotendeels over ongemakkelijke taal.
Een deel van de bijdragen, zoals een essay van Charlotte Van den Broeck over schoonheid en een
van Louise Fresco over besmet, staat online. (De Gids, via Neerlandistiek)

Taal en corona
>> Bespreking van Nederlandse rapteksten over corona. (Trouw)
>> Welk effect heeft de coronacrisis op de (Duitse) taal? (SR2)
>> Nederlandse steden hebben de boodschap ‘houd afstand’ inmiddels in vele talen vertaald. (RTL)
>> Door corona is het aantal gebruikers van de taal-leer-app Duolingo de afgelopen maanden
wereldwijd met 42 procent gegroeid. (SciencePost)
>> Ook in Frankrijk maakt de gebarentaal door het coronavirus een doorbraak naar het grote
publiek. (Slate.fr)

En verder
>> De nieuwe app Vanished Voices laat horen hoe het Indo-Europees moet hebben geklonken.
(Apple iOS, Android)
>> De acht betekenissen van allee. (Steven Delarue)
>> Geen enkele astronaut heeft ooit ‘Houston, we have a problem’ gezegd. Waarom denken we dat
dan? (de Volkskrant)
>> Een essay over de kunst van het vertalen. (De Groene Amsterdammer)

?

Ronald Snijders deze maand in Onze Taal:

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Over Taalpost
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Taaltip: een dagenlang/dagenlange coma
Zowel ‘een dagenlang coma’ als ‘een dagenlange coma’ is juist: ‘Ondanks een dagenlang/dagenlange
coma herstelt de patiënt gelukkig goed.’
Coma is van oorsprong een het-woord (het coma), maar tegenwoordig is de coma het gebruikelijkst.
Bij de coma hoort ‘een dagenlange coma’, en ook bijvoorbeeld ‘een kunstmatige coma’ en ‘zo’n diepe
coma’. Bij het coma horen ‘een dagenlang coma’, ‘een kunstmatig coma’ en ‘zo’n diep coma’.
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Dialect
>> Luisterverhalen en -gedichten in het Achterhoeks. (Luusteren)
>> René Alblas wint het Haags Dictee. (Omroep West)
>> Les 1 van de mini-taalcursus Lonnesiels. (video; YouTube)

Taal en oorlog
>> Moeten we over kanker spreken in termen van strijd? (Tegenlicht)
>> Moeten we over corona spreken in termen van strijd? (New Statesman)
>> Minderheidstalen zijn als oorlogslachtoffers. (Los Angeles Review of Books)

Coronawoorden

>> In Japan is een discussie losgebarsten over het gebruik van Engelse leenwoorden in tijden van
COVID-19. (Japan Times)
>> De Nederlandse onderwijsminister Slob vindt dat we het woord ‘coronadiploma’ niet meer
moeten gebruiken. (NOS)
>> Een Vlaams-Brabants N-VA-raadslid vindt dat we geen ‘merci’ moeten zeggen om mensen in de
zorg te bedanken. (HLN)

En verder
>> Visualisatie van de honderd meestgesproken talen ter wereld. (Visual Capitalist)
>> Waarom praten we in onszelf? (NRC)
>> Protesterende tolken vertalen premier Rutte gratis in onder andere het Tigrinya en het Pools.
(Dagblad van het Noorden)
>> Hoe kun je scholieren als dronken mensen laten praten? En waarom zou je dat willen?
(Neerlandistiek)

Leuke aanvulling op
thuisonderwijs: de
afgeprijsde Kindertaalkalender 2020
Omdat het jaar al een paar maanden oud is, is de
Kindertaalkalender 2020 nu voor de helft van de
prijs te bestellen – en voor leden van Onze Taal is
hij zelfs nog goedkoper!
Deze vrolijke en kleurrijke kalender, speciaal voor
kinderen van 8 tot 13 jaar, staat vol met
spelletjes, puzzels, moppen en raadsels, leuke
woorden, taalblunders en spreekwoorden. Een
goed begin van elke dag en nog leerzaam ook.
Geschikt voor thuis, voor school – én voor de
‘thuisschool’ natuurlijk!
Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 7,50. Bestellen
kan in de webwinkel van Onze Taal.
Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is de prijs
maar € 5,00; zie de webwinkel.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taalkronkel
“Trouwambtenaar noemt
huwelijk met dertig mensen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

onverantwoord en krijgt ontslag”
(bron: de Gelderlander)

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: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Woordpost: hackathon
Afgelopen weekend vonden er tientallen hackathons plaats die de coronacrisis moeten helpen oplossen.
Wat hackathons zijn en wat ze met hacken te maken hebben, is op de site van Onze Taal te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Een ‘huiszitter’ was in de Middeleeuwen een geijkte benaming voor iedereen die thuis
belastbare dranken dronk. (Instituut voor de Nederlandse Taal)
>> Een ‘monocoque’ betekent letterlijk een ‘enkele schaal’. (Racing News)
>> Roze ‘Ik u ook’-affiches veroveren Gent. (Het Laatste Nieuws)

Taalnieuws
>> Vlaams Talenplatform wil geen Nederlandse situaties. (Veto)
>> Opleiding tot gebarentolk voelt ‘Irma-effect’. (De Gelderlander)
>> Webcollege over gebarentolken op tv. (Onno Crasborn)
>> De achtergrond van kinderen heeft meer invloed op hun taal dan op hun intelligentie. (Didactief)

F-woord al in 1568 óf eerder in gebruik
De oudste geschreven vorm van het Engelse f-woord zou in de zestiende eeuw neergepend zijn
door een Schotse student die tijdens een pestuitbraak in quarantaine zat. Niet iedereen is het
daarmee eens: er zou al een spoor van het woord zijn gevonden in een tekst uit de veertiende
eeuw. (Daily Mail, Happy Mag, Ars Technica en Academia)

Lid worden van Onze Taal:
nu met grammaticaboekje!
Als lid van het Genootschap 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 beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 17 april lid wordt (*) via onze webwinkel,
krijgt u het boek ‘Grammatica’ cadeau. Deze
praktische gids behandelt 150 grammaticale begrippen,
met duidelijke voorbeelden van het gebruik ervan.
Nuttig voor leerlingen die zinnen moeten ontleden,
maar ook voor wie zelf zijn kennis wil opfrissen.
(*) Geldt voor een doorlopend abonnement. Zie voor de
voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie

Oorlogstaal
>> Ewoud Sanders signaleert fronttaal. (NRC)
>> Paul Laseur waarschuwt voor oorlogsretoriek. (BNR)
>> Korte Duitse podcast over militaire taal in coronacrisis. (HR info)

Drie coronaliederen
>> Lied van Tijs (Gemeente Stadskanaal)
>> Coronalied voor de BN’ers: Hou Je Bek (Max van den Burg)
>> Zsamhoidn (Bayerisches Corona Lied) (Andreas Begert)

Communiceren met iemand
die dementie heeft
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Jorien
Marcus ging voor Onze Taal na hoe je het best
een gesprek voert met iemand die dementie
heeft. Het artikel ‘Waar is mijn moeder?’ is nu
gratis te lezen.

Naar het artikel
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Taaltip: hou/houd/houdt afstand
Houd en hou zijn juist als gebiedende wijs, de werkwoordsvorm die een verzoek, aansporing of
bevel uitdrukt. Bijvoorbeeld: ‘Hou een beetje afstand!’, ‘Houd alstublieft minstens anderhalve meter
afstand.’ De vorm hou is informeler dan houd.
Houdt, met een t aan het eind, is niet correct als gebiedende wijs (ook niet als meer dan één
persoon wordt aangesproken). We zeggen bijvoorbeeld ook ‘Neem een winkelwagentje’ en niet
‘Neemt een winkelwagentje.’
Houdt wordt gebruikt als tweede en derde persoon enkelvoud: ‘Je houdt toch wel afstand?’, ‘Iedere
klant houdt anderhalve meter afstand.’
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Friese ‘Koroanawurdlist’ (klik onder het kopje ‘De wurdlist’ op PDF of Excel). (Fryske Akademy)
>> Het Haags Dictee staat in het teken van corona. (Omroep West)
>> Elke streek in Nederland heeft eigen namen voor vogels. (Vroege vogels (NPO Radio 1))
>> De online tentoonstelling ‘One’ heeft een volgblad in het Nederlands en in het Twents.
(Concordia)

Corona begrijpelijk
>> Webpagina over corona in begrijpelijke taal. (Stichting Lezen en Schrijven)
>> Emoji’s om mensen te wijzen op de coronaregels. (Brabants Dagblad)

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel

Coronacolumns
>> Bert Wagendorp wil schrijven zonder het woord ‘corona’. (de Volkskrant)
>> Niels Herijgens ziet hoe ons virusvocabulaire razendsnel verandert. (BN DeStem)
>> Thomas Verbogt vindt geen troost in het coronalied. (de Gelderlander)

Ondertussen
>> Deze taalspelletjes kunt u thuis met het hele gezin spelen. (Onze Taal)
>> Een leraar bakt pannenkoeken in het Latijn. (VRT)
>> Tachtig ‘ijsbrekers’ (in het Engels) om een gesprek te beginnen zonder dat het over corona
gaat. (Bustle)
>> Een Vlaamse leraar bereidt zijn leerlingen voor op ‘preteaching’ (nieuwe leerstof op afstand
aanbieden). (video; Eureka Leuven)

Haagse
Spreukenroute
De Haagse Spreukenroute presenteert een
online wandeling langs de vele talen die in
Den Haag gesproken worden.
Reis op de site naar Den Haag en zoom in
op de straten met vlaggetjes aan beide
zijden (Stationsweg en Wagenstraat). Klik
zo’n vlaggetje aan en u krijgt een
uitspraak in de bijbehorende taal te zien
en te horen. Bij vrijwel alle teksten staat
een gezicht van een Haagse spreker van
de taal.

.

N.B. De website heeft de locatie van uw
computer, telefoon of tablet nodig om te
kunnen functioneren.
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Woordpost: provisorisch
‘Provisorische ic-afdelingen’, ‘provisorische afhaalrestaurants’, ‘provisorische grensposten’ ...
er wordt heel wat afgeïmproviseerd. Over provisorisch staat meer op de site van Onze Taal.

Lees meer

Corona
>> Pasgeboren Indiaas meisje wordt Corona genoemd door haar oom. (Khaleej Times)
>> Pasgeboren Indiaas jongetje heet Lockdown. (Deccan Herald)
>> Waarom spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie niet over SARS-CoV-2? (Quartz)
>> De Hoekse Corona hoort haar naam nu overal. (AD)
>> Leraren van een Haarlemse school schrijven een gebarentaallied over corona. (Haarlems
Dagblad)
>> Teksten over corona in eenvoudige taal. (Wablieft)
>> Analyse van de metaforen die in de coronacrisis gebruikt worden. (Neerlandistiek)

Weblog over politieke taal
Een blog om vooral ook in deze dagen in de gaten te houden is NOMEIS, van emeritus
hoogleraar Siemon Reker. Er zijn weinig mensen met zo’n scherp oor voor taal, en hij lijkt
geen politiek debat over te slaan – ook niet in deze crisis.
Zo schreef hij gisteren een beschouwing over de frases ‘Ik heb goed geluisterd’, ‘Ik begrijp

de vraag heel goed’ en ‘Het eerlijke
antwoord is’, die hij premier
Rutte herhaaldelijk hoorde
gebruiken. Wat is het effect van
zulke zinnetjes?
Een aanrader voor iedereen die ook
weleens anders naar het
verontrustende nieuws wil luisteren.

Naar NOMEIS

Geen corona
>> Franse modewoorden die in Engelse woordenboeken staan. (Le Figaro)
>> 18 lui vertaalde termen die wel of geen anglicisme zijn. (Frankwatching)
>> Nieuw Leuvens woord: verledden. (HLN)
>> ‘Afrikaanse wetenschappers moeten meer in Afrikaanse talen publiceren.’ (London School of
Economics)
>> Waar komt het woord onderkruiper vandaan? (Historiek)
>> Een computerprogramma zou volgens onderzoekers in staat zijn in iemands hoofd te kijken en
de gedachten te vertalen in woorden. (NPO Radio 1)

Lid worden van Onze Taal:
nu met grammaticaboekje!
Als lid van het Genootschap 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 beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 17 april lid wordt (*) via onze webwinkel,
krijgt u het boek ‘Grammatica’ cadeau. Deze
praktische gids behandelt 150 grammaticale begrippen,
met duidelijke voorbeelden van het gebruik ervan.
Nuttig voor leerlingen die zinnen moeten ontleden,
maar ook voor wie zelf zijn kennis wil opfrissen.
(*) Geldt voor een doorlopend abonnement. Zie voor de
voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie
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