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	 talen	leren	(1)
Een taal leren kan 
ook leuk zijn, dat lijkt 
de trend van dit mo
ment, met boeken 
als het vorig jaar ver
schenen zingend
Spaanslerenen de zo
juist geïntroduceerde 

Van Daleserie ‘Frans/Spaans/Italiaans voor 
genieters’. Deze boeken presenteren de te 
leren taal in kleine brokjes, in hoofdstukken 
over culinaire en toeristische onderwerpen 
die de cursist alvast in vakantiestemming 
brengen. De boeken richten zich vooral op 
de spreekvaardigheid: het vergroten van de 
woordenschat en het verbeteren van de uit
spraak. De bijbehorende audiobestanden 
kunnen worden opgehaald op de website 
van Van Dale.

De cursussen Frans/Spaans/Italiaansvoorgenie-

ters kosten € 19,95 per deel (gebonden, 128 blz.). 

ISBN 978 90 6648 185 5 (F), 978 90 6648 186 2 

(S) en 978 90 6648 187 9 (I)

	 talen	leren	(2)
Met het Taalplatenpakket van uitgeverij 
Intertaal kun je woordjes leren met behulp 
van tekeningen die een alledaags thema in 
beeld brengen (‘mensen’, ‘thuis’, ‘op straat’ 
en ‘op reis’). Een pakket bestaat uit 4 × 4 
geplastificeerde tekeningen, plus een cd 

met daarop een 
handleiding en 
woordenlijsten 
Engels, Frans, 
Duits, Spaans, 
Italiaans en Por
tugees, die de 

leerkracht zelf kan uitprinten. De platen 
kunnen gebruikt worden om Nederlandse 
woordjes te leren aan buitenlanders, of bui
tenlandse aan Nederlanders.

Taalplaten.Woordenlerenenoefenenvoor7talen 

verscheen bij Intertaal en kost € 27,95. 

ISBN 978 94 6030 219 0

	 ta alCO lumn s
Frans Lisman heeft eni
ge jaren een column 
geschreven voor 
Voeksnieuws, een tijd
schrift voor gepensio
neerde Shellmedewer
kers. Die stukjes gaan 
over “onlogische of 
ronduit foutieve ont

wikkelingen in de taal”, die volgens hem 
niet zomaar kunnen worden afgedaan als 
gevallen van taalverandering. Zijn observa
ties zijn nu gebundeld in Antrekooenkip-
filee. Hierin veel uitspraakkwesties, maar 
ook stukjes over bijvoorbeeld ongewenste 
nieuwvormingen (aflasten, corrumptief, zo

optimaalmogelijk), het verschil tussen des, 
dis en dys, en grappige beeldspraak.

Antrekooenkipfilee.Peinzingenoveroptimaalenpes-

simaaltaalgebruik is een uitgave van Boekhandel 

Jansen & De Feijter in Velp en kost € 14,50 plus 

€ 2,50 porto (gebonden, 160 blz.). 

ISBN 978 90 804188 8 2

	 Jeu gdzO rgwOO rd en
Er zijn in Nederland heel 
wat instanties die zich  
bezighouden met allerlei 
aspecten van jeugdzorg, 
en om de communicatie 
binnen deze sector een
duidig te houden is het 
zakwoordenboekjeugd
samengesteld. Het geeft 

een definitie van meer dan 6500 woorden  
op het gebied van opvoeding, onderwijs,  
gezondheidszorg, jeugdzorg, wonen en wet
geving – van aandachtenabusus tot zwerf-
jongerenenzwijgplicht.

Coëlhozakwoordenboekjeugd van R.A. Hirsing e.a. is 

een uitgave van het Nederlands Jeugd Instituut en 

Elsevier en kost € 39,95 (gebonden, 460 blz.). 

ISBN 978 90 352 3180 1

	 w i ld er s’ 	ta al
Geert Wilders is goed van de tongriem ge
sneden, en dat is ongetwijfeld een van de oor 
zaken van zijn succes. Maar wat kenmerkt nu 

InZichtRaymond Noë

Wervend schrijven

Mark Van Bogaert is een Belgische copywriter van naam en faam. Zijn speciali
teit is direct mail – reclamepost – maar in zijn pas verschenen boek Metwoor-
denverleiden komen ook zo ongeveer alle overige tekstsoorten aan bod. Hij 

geeft zelfs tips en trucs voor notulen, powerpointpresentaties en postits.
 “Praten met papier ertussen”, dat is volgens Van Bogaert wat je in een overtuigende 
of verleidende tekst moet doen. Hij legt enthousiast uit hoe je teksten schrijft die de 
dialoog met de lezer tot stand brengen en hij verklaart ook waarom bepaalde teksten 
wél de aandacht trekken en andere niet. Van Bogaert kan daar stellig over zijn omdat hij 
veel van zijn mailings en methodes heeft getoetst in zogeheten splitruntests, waarbij 
hij twee of meer versies van dezelfde reclameuiting voorlegde aan evenzovele test
groepen. De resultaten zijn soms een eyeopener. Zo blijken wervende emails aan  
bedrijven op dins, woens en donderdag het best gelezen te worden, en die aan parti
culieren juist in het weekend.
 Het boek gaat niet alleen over het schrijven van teksten. Ook de envelop waarin een 
brief gestoken wordt komt aan bod, net als bijvoorbeeld cadeautjes, typografie en het 
gebruik van getallen. En aparte hoofdstukken zijn gewijd aan ‘schrijven voor goede 
doelen’, ‘schrijven voor verschillende leeftijden’ en zelfs ‘teksten voor visitekaartjes’.
 De meeste hoofdstukken sluit Van Bogaert af met een beetje “mailigheid”, een hu
moristische bespreking van niet heel erg geslaagde praktijkgevallen die hij in de loop 
van de tijd in zijn brievenbus en mailbox heeft aangetroffen. Zoals een enquête over vei
ligheid op het station van Lokeren die de reiziger een nogal onveilig gevoel geeft door 
te suggereren dat het station weleens opgeblazen zou kunnen worden door terroristen. 
Of een verjaardagsmailing van een ziekenfonds aan iemand die vijftig geworden is: de 
jarige krijgt een cadeautje, en kan meteen ook informatie opvragen over allerlei minder 
leuke ouderdomskwalen en ziektes. En zo moet het dus niet.

Metwoordenverleiden.Schrijftipsvooruwmailings,presentaties&anderewervendeteksten is een uit

gave van Lannoo Campus en kost € 19,95 (gelijmd, 237 blz.). ISBN 978 90 209 8952 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.
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precies zijn taalgebruik? 
Jan Kuitenbrouwer zoekt 
het uit in Dewoordenvan
Wilders&hoezewerken. 
Hij beschrijft hierin Wil
ders’ soms cabareteske 
nieuwvormingen, zijn 
goede debatvaardig 
heden en zijn vermogen 

om oneliners te produceren – maar ook de 
SaartjeenSwiebertjetoon die opvalt in veel 
van Wilders’ betogen. Het boek sluit af met 
een Wilderslexicon (van afschaffen tot zat). 
Zie ook de voorpublicatie in het meinummer 
en de lezersaanbieding op blz. 217.

DewoordenvanWilders&hoezewerkenis een uit

gave van De Bezige Bij en kost € 9,95 (gelijmd, 

126 blz.) ISBN 978 90 234 5571 8

	 e xC use s	en	CO mpli menten
Taalvaardig zijn is één 
ding, maar om een goed 
gesprek te kunnen voeren 
zijn bepaalde sociale vaar
digheden ook nooit weg. 
Complimenten geven of 
je excuses aanbieden bij
voorbeeld, iets wat niet 
iedereen even goed be

heerst. Neerlandica Agnes Verbiest schreef er 
twee boekjes over, waarin ze de kunst van het 
verontschuldigen en het complimenteren ver
klaart. De boekjes bevatten veel tips en voor
beelden van hoe het wel en niet moet. Lezers 
van OnzeTaal kunnen de boekjes met korting 
kopen. Zie de aanbieding op blz. 217.

• Alsikjoutochniethad...Overdekunstvanhet 

complimenteren is een uitgave van Contact en kost 

€ 12,50 (gelijmd, 160 blz.). 978 90 254 9011 9

• excusesnog,ensorry.Overdekunstvanhetveront-

schuldigen is een uitgave van Contact en kost 

€ 12,50 (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 254 4826 4

en 	 verd er
	 Weet wiejeeet.Hoeberoemdefigurenopde
menukaartbelandden van Marcel Grauls. Der
de, herziene druk van dit boek uit 1999 met 
daarin zestien lange en vijftig korte beschrij
vingen van ‘culinaire eponiemen’ – namen 
van gerechten en dranken die naar personen 
genoemd zijn. Zie de lezersaanbieding op  
blz. 216. Van Halewyck, € 19,95 (ingenaaid, 
224 blz.). ISBN 978 90 5617 963 2
	 Meertaligeontwikkelingvan Mirjam Blu
menthal. Adviezen voor de opvoeding van 
kinderen met een auditiefcommunicatieve 
beperking die opgroeien in een meertalige  
situatie. Acco, € 24,50 (ingenaaid, 184 blz.). 
ISBN 978 90 334 7665 5
	 AcademicSpokenenglish van Kristin Blan
pain en An Laffut. Leidraad (aanwijzingen, 
tips, oefeningen) voor wetenschappers die 
presentaties en colleges in het Engels willen 
geven. Acco, € 30,– (ingenaaid, 120 blz.). 
ISBN 978 90 334 7626 6 

Naam Olaf Ruiter.
Woonplaats Groningen. 
Geboren 9 november 1975.
Beroep Docent mbo. 
Partner, kinderen Geen partner, geen 
kinderen. 
Opleiding Havo, vwo, universiteit 
(geschiedenis; niet afgemaakt), lera-
renopleiding.
Hobby’s/vrije tijd Fotografie. Ik ben 
bestuurslid van Stichting Clear. Deze 
stichting haalt ieder jaar de World 
Press Photo-tentoonstelling naar Gro-
ningen. 
Onze Taal-lid sinds 21 november 
2009. 
Waarom werd u lid? Ik heb het lid-
maatschap cadeau gekregen van mijn 
oma, op het jongste congres van Onze 
Taal.
Andere tijdschriften Als ik weer lang 
in de trein moet zitten, koop ik graag 
Vrij nederland. 
Krant nrc.next.
Televisie Andere tijden, Zembla, Tegen-
licht en VPRO’s import. Ik hou van on-
derzoekende en informatieve televisie. 
Maar ook Draadstaal en Little Britain 
vind ik heerlijk.
Radio Ik ben niet echt een radioluiste-
raar. Als de radio aanstaat, is het vaak 
3FM of Radio 6.
Boek De donkere kamer van Damokles 
van W.F. Hermans.
Website YouTube en natuurlijk Wiki-
pedia. 
Wat leest u het eerst in Onze Taal? 
De rubrieken ‘Vraag en antwoord’ en 
‘Taalergernissen’. 
Wat zelden? ‘Hom of kuit’ is een ru-
briek die ik nog weleens wil over-
slaan.
Welke taalonderwerpen boeien u 
het meest? Etymologie. Ik hou er wel 
van om erachter te komen waar uit-
drukkingen en woorden vandaan ko-
men. Maar ik vind het ook interessant 
om modern taalgebruik te analyseren. 
Ik heb bijvoorbeeld erg genoten van 
het artikel ‘Heibel om hun’, van Peter-
Arno Coppen.
Favoriete Onze Taal-artikel Ik heb 
met veel plezier het stuk van Berthold 
van Maris over Nederlands in buiten-
landse films gelezen. 

Aantrekkelijkste taaltrend Ik weet 
niet echt een aantrekkelijke taaltrend 
te noemen. Wél weet ik heel goed wat 
ik vervelend vind. Dus op naar de vol-
gende vraag.
Ergerlijkste taaltrend Heel ergerlijk 
vind ik het dat sommige jonge mensen 
proberen een soort ‘hiphop’-Neder-
lands te spreken door de taal van Ame-
rikaanse rappers te vertalen. In de 
praktijk betekent dat vooral dat ze 
woorden toevoegen die er niet horen, 
woorden weglaten die er juist wél ho-
ren of de woordvolgorde veranderen. 
Erg lelijk!
Verbetert u iemands taalgebruik 
weleens? Jazeker. Ik kan het niet 
laten mensen te verbeteren die hun 
gebruiken waar het zij moet zijn. 
Uiteraard doe ik dat bij mijn leerlin-
gen, maar soms ook bij collega’s. 
Welke taalfout maakt u stiekem be-
wust tóch? Het is niet echt een taal-
fout, maar ik heb laatst een probleem 
‘geëscaleerd’. Dat betekent niet dat je 
het probleem uit de hand hebt laten 
lopen. Het is een verschrikkelijke ma-
nier om te zeggen dat je een probleem 
bij een leidinggevende hebt neerge-
legd. 
Beste taalgebruiker Mijn grootvader, 
Philip Bloemendal.
Als u de baas was over de taal, wat 
zou u dan het eerst doen? Een refe-
rendum houden over hoe we het 
muntstuk van 0,20 euro gaan noemen. 
Een kwintje of een twuppie? 
Lelijkste woord Ombuigen als je ‘be-
zuinigen’ bedoelt.
Mooiste woord Er zijn ongetwij-
feld heel veel mooie woorden. Maar 
feeëriek blijft sprookjesachtig mooi.    

Wie zijn de andere lezers van Onze Taal? 

Maandelijks portretteren we er een.

SAMENSTELLING: REDACTIE ONzeTAAL
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