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	 Med i sch	en g el s
Omdat ook de medi
sche wereld al lang niet 
meer om het Engels 
heen kan, besloot Bohn 
Stafleu van Loghum, de 
uitgever van het Pink-
hofgeneeskundigwoor-
denboek, tot de verta
ling van een innovatief 

medisch vertaalwoordenboek EngelsDuits, 
gericht op studenten en ‘health care profes
sionals’ (met als resultaat een medisch 
woordenboek EngelsNederlands). Het 
boek, samengesteld door de Oostenrijkers 
Michael en Ingrid Friedbichler, combineert 
een uitgebreide Engelstalige verklaring van 
de medische termen (inclusief voorbeeld
zinnen en informatie over de medische én 
taalkundige context) met een vertaling van 
de sleuteltermen uit het lemma. De inhoud 
is systematisch geordend, en wordt ontslo
ten via een alfabetisch register. Het boek is 
ook op cdrom verkrijgbaar; een probeer
versie is te downloaden op www.pinkhof.nl/
medischengels. De vertaling was in han
den van Arnoud van den Eerenbeemt.

PinkhofmedischEngels.KWiC-Webtaaltraineren

vakwoordenboekvooronderwijsenonderzoek 

kost € 95,– (ingenaaid, 950 blz.). 

ISBN 978 90 313 7722 0

	 tek s tBo ek	veRta alwe ten schap
Eind 2004 verscheen Denkenoververtalen, 
een bundeling van klassieke en toonaan 

gevende essays van een 
internationaal gezel
schap schrijvers en we
tenschappers over al
lerlei aspecten van de 
theorie en de praktijk 
van het vertalen. On
langs is er een sterk uit
gebreide tweede editie 

van dit boek verschenen. Denkenoververta-
len wil stimuleren tot nadenken (en discus
siëren) over het vertalen, en het is dan ook 
in de eerste plaats gericht op studenten 
vertaalwetenschap en tolkenvertalers in 
opleiding. De beschouwingen zijn onder
verdeeld in drie categorieën: geschiedenis 
en beschrijving, reflectie en theorie, en me
thodiek en kritiek. Gezamenlijk bieden ze 
een boeiend overzicht van de verschillende 
manieren waarop er over vertalen werd en 
wordt gedacht.

Denkenoververtalen.Tekstboekvertaalwetenschap 

van Ton Naaijkens e.a. verscheen bij Uitgeverij 

Vantilt en kost € 37,50 (ingenaaid, 430 blz.). 

ISBN 978 94 6004 046 7

	 ta aleRg eRn i ssen
Ben van Balen, naar eigen zeggen “wars van 
purisme maar ook van taalbederf”, schrijft 
op www.irritaal.nl wekelijks een column 
over in zijn ogen irritante taaluitingen. Vo
rig jaar verscheen een eerste bundeling (Irri-
taal) van zijn ergernissen, en die heeft nu 
een opvolger in ‘Ikzeg:doen!’ Ergernissen 
die hierin aan bod komen, zijn onder meer 

wellness, hunhebben, 
respect, eenhapjeeten, 
LOL, doorpakken, en na
tuurlijk ‘Ik zeg: doen!’
‘Ikzeg:doen!’Pakjeirritaal-

momentje is een uitgave van 

Sirene en kost € 9,90 

(gelijmd, 134 blz.).  

ISBN 978 90 5831 527 4

	 w i ele Rta al
Een van de dingen die 
wielrennen zo leuk ma
ken, is de taal die ge
sproken wordt door 
coureurs en commenta
toren – aldus Wim van 
Rooy, Fons Leroy en Sam 
van Rooy, de schrijvers 
van het Wielerwoorden-

boek. Het is een beetje Vlaams, een beetje 
Nederlands, en ook een beetje “kosmopoli
tisch”, met al die woorden uit nog weer  
andere talen, maar boven alles is het volks. 
En dat past ook bij een peloton vol rouwdou
wers die “de hardste sport ter wereld” be
drijven. Het Wielerwoordenboek geeft uitleg 
bij ruim vierduizend wielertermen, van aal, 
aambei en aanduwen tot zweetdief, zwieper 
en zwikkenenzwakken. De lemma’s worden 
vaak aangevuld met anekdotes en encyclo
pedische feiten en weetjes.

Wielerwoordenboek is een uitgave van Atlas en 

kost € 19,90 (ingenaaid, 283 blz.). 

ISBN 978 90 450 1420 3

InZichtRaymond Noë

Engels op de universiteit

Het Engels heeft zich aan de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen ge
nesteld als onderwijstaal, met name in de masteropleidingen. Niet iedereen is 
daar gelukkig mee, ook niet binnen de universitaire wereld zelf. De kwaliteit van 

het onderwijs zou eronder kunnen lijden, omdat het Engels voor de meeste studenten en 
docenten niet de moedertaal is. En dan is er ook nog de vraag of de verengelsing van het 
hoger onderwijs het begin van het einde is voor het Nederlands als cultuurtaal.
 In oktober 2008 werd er in Brussel een congres gehouden onder de titel ‘Nederlands 
in hoger onderwijs & wetenschap’. Bezorgde wetenschappers bogen zich toen over 
kwesties als: moet de voertaal in het wetenschappelijk onderwijs zo veel mogelijk Neder
lands blijven, mogen instellingen voor hoger onderwijs overschakelen op het Engels, en 
hoe (on)wenselijk is het dat onderzoekers steeds minder in het Nederlands publiceren?
 De lezingen die die dag werden uitgesproken zijn nu samengebracht in een congres
bundel, aangevuld met een aantal elders verschenen artikelen van wetenschappers en 
politici over dit onderwerp. Bij elkaar schetst het boek een beeld van de huidige stand 
van zaken in Nederland en België, maar het plaatst de verengelsing ook in een internatio
nale context: hoe wordt er bijvoorbeeld in Duitsland mee omgegaan? Verder wordt ge
probeerd te bepalen hoeveel Engels nu eigenlijk nodig en acceptabel is, en wat eraan ge
daan kan worden om een verdere verbreiding van het Engels tot staan te brengen, of het 
zelfs weer uit de collegezalen te weren.
 Hoewel er ook minder uitgesproken meningen in staan, is het boek als geheel een 
pleidooi voor de instandhouding (en soms dus: herinvoering) van het Nederlands als taal 
van het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Nederlandsinhogeronderwijs&wetenschap? onder redactie van Albert Oosterhof e.a. is een uitgave van 

Academia Press en kost € 17,– (gelijmd, 180 blz.). ISBN 978 90 382 1539 6

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

sen en lezingen in taalkundig Nederland en 

België. Vermelding in deze rubriek betekent 

niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo 

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp 

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in 

deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten. 

Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.



Naam Wilhelmus Hubertus Maria 
Ummels, van huis uit katholiek dus.
Woonplaats Rotterdam, Blijdorp. 
Geboren 2 september 1947, Bunde 
(Limburg). 
Beroep Advocaat, specialisatie migra-
tierecht.
Partner, kinderen Gescheiden, geen 
kinderen.
Opleiding Hbs, heao, Nederlands 
recht.
Hobby’s/vrije tijd Heel lang met z’n 
tweeën aan een klein cafétafeltje zit-
ten.
Onze Taal-lid sinds 1996.
Waarom werd u lid? De advocatuur 
is een talig ambacht, vandaar dat ik 
voor wijsheid te rade ga bij Onze Taal.
Andere tijdschriften Advocatenblad, 
jurisprudentie-tijdschriften, literaire 
tijdschriften, maar ook de plaatselijke 
sufferdjes. Mijn respect voor het  
gedrukte woord is groot en mijn lees-
honger pathetisch.
Krant NRC Handelsblad, maar ik neig 
ertoe terug te keren naar de Volks-
krant.
Televisie Draadstaal, en op zondag-
ochtend Villa Achterwerk voor de ont-
spanning: al jarenlang knap gemaakte 
tv voor de jeugd. Verder weinig tijd 
voor tv. Het blijft zonde van de tijd.
Radio Door omstandigheden rij ik 
veel auto en ik luister daardoor veel 
radio. Ik hoor graag Vroege vogels (nog 
steeds), OVT, Opium en Holland Doc 
Radio van Vincent Bijlo. 
Boek Onder de vulkaan van Malcolm 
Lowry. Over totale existentiële ver-
twijfeling, gesmoord in alcoholversla-
ving. 
Website Vluchtweb.nl, mijn databank 
met eindeloos veel informatie over 
asiellanden, rapporten, jurisprudentie, 
regelgeving. Daarnaast YouTube als  
archief van oude popmuziek.
Wat leest u het eerst in Onze Taal? 
De inhoudsopgave.
Wat zelden? De hoofdartikelen. Kost 
te veel tijd. Ik lees vooral de kleinere 
stukken: de brievenrubiek, signale-
menten en columns.
Welke taalonderwerpen boeien u 
het meest? Creatieve taalvondsten.
Welke niet zo? Technische muggen-
zifterij.

Favoriete Onze Taal-artikel Beetje 
gek misschien, maar het is van ruim 
tien jaar terug en gaat over een song-
tekst van Q65 (‘The life I live’), waar 
een misverstand over bestond. Ik heb 
het bewaard en kom het nog geregeld 
tegen.
Aantrekkelijke taaltrend Ik hou niet 
van trends; een aantrekkelijke taal-
trend is voor mij dus een contradictio 
in terminis. 
Ergerlijke taaltrend ‘Ik irriteer me’, ‘ik 
besef me’. Lijken inmiddels algemeen 
geaccepteerd. 
Verbetert u iemands taalgebruik 
weleens? Nee. Ik word soms wel zelf 
verbeterd.
Welke taalfout maakt u stiekem be-
wust toch? Sommige germanismen, 
zoals middels.
Beste taalgebruiker Remco Campert. 
Maar ook de sportverslaggevers van 
Radio 1 (met Tom van ’t Hek in de stu-
dio), die door hun gevatheid en hun 
frisse en optimistische toonzetting ook 
de buitenstaander weten te boeien bij 
bijvoorbeeld Willem II-Vitesse. 
Als u de baas was over de taal, wat 
zou u dan het eerst doen? Als taal-
usurpator zou ik als eerste uiting van 
dictatoriale idiotie bepalen dat de  
geschreven taal nog slechts fonetisch 
weergegeven mag worden. 
Lelijkste woord In beginsel alle woor-
den met een eu-klank erin. Op de eer-
ste plaats staat dan het woord voor 
“het hele erge” (Martin Ros), gevolgd 
door scheut, scheur, deuk, meur, enz. 
Opleuken is onder meer om die reden 
ook erg lelijk.
Het mooiste woord Drielettergrepige 
woorden met de klemtoon op de eer-
ste lettergreep zijn het mooist (bedden-
sprei, krentenbol, poppenhuis); ik kies 
voor krantenkop (vanwege de allitera-
tie). Een ander mooi woord nam ik 
mee uit Limburg. Wordt gebruikt als je 
plat bent van verbazing: verpoepzakt. 
Mooi toch?                                         

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal? 

Maandelijks portretteren we er een.

SAMENSTELLING: REDACTIE ONZETAAL
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	 d ialog en
Schrijven kun je leren – 
dat is het adagium van 
de ‘Schrijfreeks’ van uit
geverij Augustus. Hierin 
zijn inmiddels zo’n vijfen
twintig delen verschenen 
over uiteenlopende on
derwerpen als het schrij
ven van jeugdboeken, 

gedichten en essays, en ‘technische’ zaken 
als ritme aanbrengen, spanning opbouwen 
en redigeren. De twee nieuwste delen gaan 
over het schrijven van toneel en dialogen. In 
Schrijvenvoortheater staan interviews met 
dertien theaterschrijvers over “hun schrijf
methode, werkwijze en techniek”. Het boek 
bevat ook een lijst met “tips voor beginnen
de toneelschrijvers”. 
 Het tweede boek, Dialogenschrijven, 
bevat twaalf artikelen van auteurs als René 
Appel, Thomas Verbogt en Jan Brokken over 
“het geheim van een goed tweegesprek”: 
hoe construeer je een goede dialoog en hoe 
schrijf je die vervolgens op?

• Schrijven voortheater–13methodes.Gesprekken

mettoneelschrijvers van Willy Hilverda kost € 16,50 

(gelijmd, 156 blz.). ISBN 978 90 457 0426 5

• Dialogen schrijven.Laatjepersonagesspreken van 

Don Duyns kost € 16,50 (gelijmd, 172 blz.). 

ISBN 978 90 4570421 0

	 ta al	voo R	s tud enten
Na alle alarmerende be
richten over hun gebrek
kige taalvaardigheid 
wordt er tegenwoordig 
veel meer verwacht van 
studenten. Uitgeverij 
Pearson Education speelt 
hierop in met twee taal
boeken. Het eerste is Ba-

sisboekgrammatica, een “bijspijkerboek” dat 
zich exclusief richt op pabostudenten die 
zich voorbereiden op de taaltoets die ze te
genwoordig moeten afleggen. Alle onderwer
pen die voor dit examen van belang zijn, wor
den behandeld. Het boek bevat een instap
toets waarmee de student kan bepalen welke 
onderwerpen nog verbetering behoeven.
 Het tweede boek is Basisboektaal, dat 
studenten helpt bij schrijfopdrachten zoals 
scripties. Het boek onderscheidt daarbij drie 
fases: de voorbereiding (structureren), het 
schrijven zelf (alinea, zinsbouw, woordge
bruik) en revisie (herschrijven, spelling, inter
punctie). De lesstof van bijna ieder hoofdstuk 
kan worden getoetst met afsluitende oefe
ningen.

• Basisboekgrammaticavan yvonne Halink kost 

€ 29,95 (ingenaaid, 167 blz.). 

ISBN 978 90 430 1797 8

• Basisboektaal van Mariëlle Bovenhof e.a. kost 

€ 29,95 (ingenaaid, 199 blz.). 

ISBN 978 90 430 1617 9 


