
Taalpost 1253 

woensdag 28 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Het taaljaar in drieën 

3 tv-programma's over taal 

 TatataTaal! 

Een theatertaalspel waarvan de titel bedacht is door een lezer van Taalpost.  

 Man over Woord 

Interessant en informatief programma gepresenteerd door Pieter Embrechts op 

Canvas.  

 Planet Word 

Geruchtmakende documentaireserie van Stephen Fry.  

3 websites over taal 

 Signalering Onjuist Spatiegebruik 

Al jarenlang onvermoeibaar in de strijd tegen de verkeerd geplaatste spatie.  

 Kennislink Taal en Spraak 

Toegankelijke informatie over allerlei aspecten van de taalwetenschap.  

 Taalbank 

Bijna iedere dag een woord van de dag door de Nederlandse hoofdredacteur van Van 

Dale.  

3 dialectliedjes uit Nederland 

 Van leege naor hooge 

Daniël Lohues in het Drents  

 As ge ooit 

JW Roy in het Brabants  

 America 

Rowwen Hèze in het Limburgs  

3 dialectliedjes uit Vlaanderen 

 Oepsa Falderaliere 

Axl Peleman in het Antwerps  

 Zwembad 

Flip Kowlier in het Izegems  

 Brussel g'et maain èt gestoule 

Johan Verminnen in het Brussels  

3 taaltwitteraars 

http://www.onzetaal.nl/
http://programma.ntr.nl/10504/tatatataal
http://programmas.canvas.be/category/man-over-woord/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b015h1xb
http://www.spatiegebruik.nl/
http://www.kennislink.nl/taal-en-spraak
http://taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=26
http://www.youtube.com/watch?v=jkzkhrFJJg4
http://www.youtube.com/watch?v=UNO09BO3u_0
http://www.youtube.com/watch?v=XLnCBIPf1yI
http://www.youtube.com/watch?v=pq3xIa1rjKc
http://www.youtube.com/watch?v=rYZKzu1jPTE
http://www.youtube.com/watch?v=qJrgvlYWml8


 @taaljournalist 

Een actieve taaljournalist (Gaston Dorren) vertelt iedere dag over de wonderen van de 

taal.  

 @SpelenMetTaalOT 

Eigenlijk hebben we een regel dat we geen producten van Onze Taal vermelden, maar 

we maken graag een uitzondering.  

 @Taaltovenaar 

Ruben Verheul, magiër van het geschreven woord.  

3 keer taalgrens 

 'Raymond van het Groenewoud' en 'Elio Di Rupo' 

Raymond van het Groenewoud (gespeeld door Guga Baul) en premier Elio Di Rupo 

(Walter Baele) brengen een versie van 'Vlaanderen Boven' in het VTM-programma 

Tegen de sterren op.  

 Urbanus Zelf! 

Urbanus vertelt in zijn show in het Sportpaleis over zijn belevenissen op de taalgrens.  

 Legovlaams 

De Vlaamse cabaretier Bert Kruismans zegt dat Elio Di Rupo 'Legovlaams' praat.  

 

 
Aanbieding: Onze Taal Taalkalender 2012 en Kindertaalkalender 2012 samen voor maar 

25 euro! Deze actie loopt tot 1 januari. (België: 28 euro.)  

 
 

2. Verschijning Taalpost 

Deze week verschijnt alleen deze speciale editie van Taalpost. De eerstvolgende gewone 

editie verschijnt op maandag 2 januari. Wij wensen alle lezers een gelukkig 2012. 

 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Aanmelden of afmelden als 

abonnee: www.taalpost.nl. Archief: www.taalpost.nl/texts/archief.html.  

http://twitter.com/#!/taaljournalist
http://twitter.com/#!/SpelenMetTaalOT
http://twitter.com/#!/Taaltovenaar
http://vtm.be/tegen-de-sterren-op/artikel/raymond-van-het-groenewoud-en-elio-di-rupo-brengen-een-duet
http://www.youtube.com/watch?v=tdERjbHSjSA
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/het-legovlaams-van-elio-di-rupo/154476.htm
http://www.onzetaal.nl/boeken/combi-aanbod-scheurkalenders
http://www.onzetaal.nl/boeken/combi-aanbod-scheurkalenders
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1252 

vrijdag 23 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Uit analyse van Twitterberichten blijkt dat we met Kerstmis het gelukkigst zijn, maar dat we 

over de hele linie steeds ongelukkiger worden. 
(Bron: Scientias.nl) 

- De Zoorholtpries voor slecht gebruik van de Drentse taal wordt vanwege gebrek aan 

serieuze kandidaten niet uitgereikt. 
(Bron: RTV Drenthe) 

- Liverpool-speler Luis Suárez is geschorst vanwege racistische taal. 
(Bron: NOS) 

 
Advertentie  
Schrijf je nu in voor Het Taalcongres op 14 februari 2012 in De Meervaart in Amsterdam!  

 
 

2. Clichés van het jaar: voetbaltaal 

Het voetbalcommentaar is waarschijnlijk wel de rijkste bron van clichés. Het radiostation 

BNR zette de belangrijkste voetbalstoplappen van het jaar op een rijtje: van 'vergeten te 

voetballen' tot 'details die bepalend voor het verloop van een wedstrijd waren', en van 'Deze 

uitslag biedt perspectief' tot 'Ik denk dat we op de goede weg zijn.'  

 
Aanbieding: Onze Taal Taalkalender 2012 en Kindertaalkalender 2012 samen voor maar 25 euro! 

Deze actie loopt tot 1 januari. (België: 28 euro.)  

 
 

3. Extra: professor Muysken 

Hoe is taal ooit ontstaan? En hoe ontwikkelen talen zich? Hoe ontstaan nieuwe talen en wat 

gebeurt er als een taal uitsterft? De Nijmeegse hoogleraar Pieter Muysken, waarschijnlijk de 

meest gelauwerde hedendaagse Nederlandse taalkundige, legde het vorige week uit in het 

radioprogramma Hoe?Zo! De aflevering staat nu ook online.  
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http://www.onzetaal.nl/
http://www.scientias.nl/we-worden-steeds-ongelukkiger-volgens-twitter/52282
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/70362/geen-zoorholtpries-voor-slecht-gebruik-drentse-taal
http://nos.nl/audio/324141-voetballer-suarez-geschorst-na-racistische-taal.html
http://www.hettaalcongres.nl/?utm_source=OT
http://www.bnr.nl/topic/sport/148498-1112/voetbalcliches-van-2011
http://www.onzetaal.nl/boeken/combi-aanbod-scheurkalenders
http://www.wetenschap24.nl/programmas/hoezo-radio/Uitzendingen/2011/December/16-12-2011-Taalevolutie.html
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1251 

woensdag 21 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Hoofdredacteur Eva Hoeke van de modeglossy Jackie is opgestapt vanwege het gebruik van 

het woord niggabitch. 
(Bron: NOS op 3) 

- Tuigdorp is volgens Van Dale het Nederlandse woord van het jaar in Nederland. 
(Bron: NOS) 

- Stoeproken is volgens Van Dale het Nederlandse woord van het jaar in Vlaanderen. 
(Bron: BNR) 

 

2. Discussie van de maand: straattaalbijbel 

Dominee Daniel de Wolf van de Thugz Church in een Rotterdamse krachtwijk heeft delen 

van de Bijbel vertaald in straattaal, de taalvariëteit die door sommige jongeren in grote steden 

wordt gebezigd. Was dat een goed idee? In het januarinummer van Onze Taal bespreekt de 

taalkundige Frank Jansen de standpunten van voor- en tegenstanders. Zijn artikel staat nu al 

op de website van Onze Taal; u kunt daar ook stemmen en uw eigen mening geven. 

 
Advertentie  
Nieuwe, inspirerende schrijftrainingsmethode: de Schrijfcarrousel®. Leden van Onze 

Taal kunnen tijdelijk tegen gereduceerd tarief deelnemen aan een Schrijfcarrousel-

workshop: van € 125,- voor € 75,-.  

 
 

3. Extra: spelling medische taal 

Hoe spel je woorden uit de vaktaal precies? Heel gespecialiseerde woorden staan meestal niet 

in algemene woordenlijsten, zoals het Groene Boekje en het Witte Boekje. Bij veel vakken is 

er daarom noodgedwongen geen standaard, maar er zijn ook vakgebieden die zo groot zijn dat 

de beoefenaars een eigen 'standaard'-spelling kunnen opstellen. De medische sector is daar 

een voorbeeld van; zo besteedt het Pinkhof Geneeskundig woordenboek sinds de nieuwste, 

deze maand verschenen editie aandacht aan de juiste spelwijze van enkele duizenden 

medische termen. 

 

http://www.onzetaal.nl/
http://nos.nl/op3/artikel/323809-hoofdredacteur-stapt-op-om-niggabitch-in-tijdschrift-jackie.html
http://nos.nl/artikel/323775-tuigdorp-van-dalewoord-van-2011.html
http://www.bnr.nl/topic/waterkoeler/467142-1112/stoeproken-vlaams-woord-van-het-jaar
http://www.onzetaal.nl/hom-of-kuit/is-de-bijbel-in-straattaal-een-goed-idee
http://www.schrijfcarrousel.nl/content/nieuwjaarsaanbod-onze-taal
http://www.pinkhof.nl/geneeskundig-woordenboek/boek-9789031348374
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http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1250 

maandag 19 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- De provincie Gelderland stopt met haar subsidies voor de Bond tegen het vloeken. 
(Bron: de Stentor) 

- Apen kennen ook regionale 'dialecten', zo blijkt uit onderzoek in het tijdschrift BMC 

Evolutionary Biology. 
(Bron: World Science) 

- Duitse onderzoekers buigen zich over de straattaal van Berlijn. 
(Bron: Die Welt) 

 

2. Taaltip: Engelssprekend of Engels sprekend? 

Engelssprekend is juist als de term slaat op iemand die van huis uit Engels spreekt. 

Engelssprekend is dus te beschouwen als een synoniem van Engelstalig (als het om personen 

gaat). Een streepje tussen de delen van deze samenstelling plaatsen mag (Engels-sprekend), 

maar lijkt in dit geval de duidelijkheid niet erg te vergroten.  

Engels sprekend als twee woorden duidt erop dat iemand op een zeker moment Engels 

spreekt. Het is niet zeker dat deze taal zijn moedertaal is. De zin 'Er staan twee Engels 

sprekende vrouwen bij de koffieautomaat' drukt dus uit dat de bedoelde vrouwen in het 

Engels met elkaar spreken, bijvoorbeeld omdat dat de enige taal is die ze allebei als vreemde 

taal machtig zijn naast hun moedertaal.  

 
Toch (weer) eens lid worden van Onze Taal? Nu 11 nummers voor € 35,- en het boek 

Geen kip overboord cadeau!  

 
 

3. Extra: uitspraak bijbelnamen 

Waar legt u de klemtoon in al dan niet bekende bijbelse namen als Timoteus, Amasja en 

Achimelech? Dat wil een groep onderzoekers van enkele Nederlandse bijbelorganisaties én 

van het Meertens Instituut in Amsterdam graag weten. Een eerste vragenlijst staat inmiddels 

op een speciaal voor het onderzoek gemaakte website; wie belangstelling heeft kan zich ook 

inschrijven voor vervolgonderzoek.  

http://www.onzetaal.nl/
http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/10098098/Subsidie-tegen-vloeken-vervalt.ece
http://www.world-science.net/othernews/111216_accents.htm
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/vermischtes/article13774098/Ich-schwoer-echt-miese-Sprache.html
http://www.onzetaal.nl/abonnementen/actie?utm_source=Taalpost&utm_medium=1250&utm_campaign=11xOTboek
http://www.onderzoekbijbelsenamen.nl/
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http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1249 

vrijdag 16 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Een moeder heeft een klacht ingediend tegen de VRT vanwege ongepast taalgebruik in een 

kinderprogramma. 
(Bron: De Standaard) 

- Als de taalomgeving steeds meer Engels en Nederlands naast en door elkaar bevat, is het 

onvermijdelijk dat mensen die mengeling overnemen. 
(Bron: Radboud Universiteit) 

- Omdat lezers webpagina's scannen, is het nuttig concrete en specifieke woorden te 

gebruiken die een betekenisvol geheel vormen. 
(Bron: Frankwatching) 

 

2. Ruggespraak 

HUISARTSEN EN SCHIPPERS ROND DE TAFEL 
(Nu.nl over overleg tussen huisartsen en minister Edith Schippers) 

De kans dat zoiets gebeurt is volgens de statistieken een op 

2.235.197.406.895.366.368.301.559.999 (2,2 quadriljard). Dat is vergelijkbaar met het vinden 

van een waterdruppel in de grote oceaan. 
(Ad.nl) 

Voor de liefhebbers onder ons: 12-12-12 is ook nog in de aanbieding. (...) Wie een jaartje wil 

schuiven kan nog kiezen voor 13-13-13. 
(Spits over bijzondere data) 

 
Nieuwe, inspirerende schrijftrainingsmethode: de Schrijfcarrousel®. Leden van Onze 

Taal kunnen tijdelijk tegen gereduceerd tarief deelnemen aan een Schrijfcarrousel-

workshop: van € 125,- voor € 75,-.  

 
 

3. Wedstrijd: Tongbrekers 

Wat is het allerleukste cadeau? Daar buigt de jury van het RTL 4-televisieprogramma Editie 

NL – The Battle zich over. In een eerste ronde heeft ze het taalspel Tongbrekers gekozen. 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=083JKKJ5
http://www.ru.nl/wetenschapsagenda/@834151/switchen-taal
http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/14/internet-wil-zelfstandige-naamwoorden
http://www.schrijfcarrousel.nl/content/nieuwjaarsaanbod-onze-taal
http://tongbrekers.nl/


Daardoor gaat Tongbrekers door naar de finale. U kunt door op dit spel te stemmen ervoor 

zorgen dat een taalspel de publieksprijs wint.  

Als stemmer op Tongbrekers kunt u het spel tot eind december 2011 met 1 euro korting 

bestellen bij uitgeverij Dubbelzes als u de couponcode 'dubbelzes' gebruikt. Bovendien mag 

Taalpost zes pakjes Tongbrekers weggeven. Beantwoord de volgende vraag: 'Wie raspt rap 

rode ronde radijsjes?'  

Mail uw antwoord en uw adresgegevens vóór 4 januari 2012 naar de redactie. 

4. Winnaars wedstrijden James Napoli en Lydia Rood 

James Napoli kruipt graag in de huid van een komische zelfhulpexpert; wat is de naam van 

die figuur? Die vraag stelden we in Taalpost 1243. Het antwoord was Mr. Paul Maul. De 

volgende deelnemers winnen het Sarcastisch woordenboek: Nicky De Proost, Adri 

Akkerman, Patrick Slechten, Gijs Orné, Lex Kamminga en Ine Verhaert.  

In Taalpost 1247 vroegen we welk kledingstuk Lydia Rood ooit uitgevonden zou hebben. Op 

haar website kon u het antwoord vinden: de legging. De winnaars van het e-boek Hun 

verloedere me taal zijn: Jan Kramer, Marjan Slaats en Femmigje Andersen-Sijtsma. Proficiat!  
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http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/nieuws/2011/w48/wat-is-het-leukste-kado.xml
mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Tongbrekers
http://www.bbnc.nl/Boeken/Cadeau/Sarcastisch_woordenboek_1414.aspx
http://www.pixelperfectpublications.com/
http://www.pixelperfectpublications.com/
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/texts/archief.html


Taalpost 1248 

woensdag 14 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Het trendwoord van 2011 in de voedingssector is zelfworster. 
(Bron: Zestz) 

- Vooral bij kleine klankverschillen is het voor mensen met afasie lastig om gesproken taal te 

verwerken; liplezen kan helpen. 
(Bron: Gezondheidsnet) 

- Een Engels sprekende Portugees is naar eigen zeggen ontslagen bij een Britse 

bananenrijperij omdat hij geen Pools sprak, de taal van bijna al zijn collega's. 
(Bron: AGF) 

 

2. Nieuwe kunsttaal: Dothraki 

'M'athchomaroon!' betekent 'hallo'. Met 'Ahesha jada' laat u weten dat 'het stilaan winter 

wordt'. En als u iemands telefoonnummer wilt, zegt u gewoon 'Kifinosi anha avasterak yeraan 

save?' U kent die taal niet? Logisch, want ze is nieuw. Voor de tv-serie Game of Thrones 

(waarin ook Carice van Houten een rol krijgt) heeft de Amerikaanse taalkundige David 

Peterson een kunsttaal ontworpen, het Dothraki. De nieuwe taal telt zo'n 3250 woorden en 

heeft al een eigen gemeenschap Dothraki-liefhebbers op het internet. Oefen via hun website 

alvast uw uitspraak.  

 
Toch (weer) eens lid worden van Onze Taal? Nu 11 nummers voor € 35,- en het boek 

Geen kip overboord cadeau!  

 
 

3. Constructie van de week: de Alfabettoren 

Nu de zes letters uit de naam 'Centraal Station' in Rotterdam echt verdwenen blijken te zijn, is 

het een mooi moment om naar een gebouw te kijken dat alle letters van het alfabet bevat. De 

Alfabettoren staat in Batoemi, een stad in het zuidwesten van Georgië. Het gebouw is 130 

meter hoog en is versierd met de 33 letters uit het Georgische alfabet, dat als de 'genetische 

code' van het land beschouwd wordt. De constructie van de toren moet nu ongeveer in het 

eindstadium beland zijn: een filmpje van enkele maanden geleden laat zien hoe de glazen 

koepel op de Alfabettoren bevestigd wordt.  

http://www.onzetaal.nl/
http://www.zestz.nl/2011/12/13/foodlingo-van-2011-zelfworster/
http://www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/6891/taalverwerking-lastig-bij-klein-klankverschil
http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=77996
http://www.nytimes.com/2011/12/12/arts/television/in-game-of-thrones-a-language-to-make-the-world-feel-real.html?_r=1
http://www.dothraki.org/
http://www.onzetaal.nl/abonnementen/actie?utm_source=Taalpost&utm_medium=1246&utm_campaign=11xOTboek
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/13/letters-rotterdam-centraal-verdwenen-stadsbestuur-maakt-replicas/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ki_JCl-bJS0&NR=1
http://www.alphabetictower.com/alphabet.php
http://www.youtube.com/watch?v=SVpWdKfHkck
http://www.youtube.com/watch?v=SVpWdKfHkck
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Taalpost 1247 

maandag 12 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- De Drentse scholier Bram Strikwerda heeft het Groot Kinderdictee der Nederlandse taal 

gewonnen; hij maakte slechts vijf fouten. 
(Bron: Nu.nl) 

- In tegenstelling tot eerdere berichten zou het Jèrriais, de Normandisch-Franse taal van het 

eiland Jersey, niet in gevaar zijn. 
(Bron: BBC News) 

- In de revue Sois Belge et tais-toi! lachen ook de Franstaligen hard om het Nederlands van de 

Belgische eerste minister Elio Di Rupo. 
(Bron: Gazet van Antwerpen) 

 

2. Taaltip: oud-Hollandse/Oudhollandse kerstmarkt 

Juist is: oud-Hollandse kerstmarkt. Hier betekent oud-Hollands 'zoals in het oude Holland'. 

Hollands wordt dan met een hoofdletter geschreven, en daarom is er een streepje nodig na 

oud. Het is bijvoorbeeld ook oud-Hollandse poffertjes en een oud-Hollands gebruik.  

De vorm Oudhollands bestaat ook; dit woord betekent '(volgens) de taal van het oude 

Holland'. Zo zijn altegader ('allemaal samen') en mare ('bericht, gerucht') Oudhollandse 

woorden; ze komen al voor in het Vroegmiddelnederlands Woordenboek.  

Samenstellingen als kerstkaart, kerstmarkt en kerstversiering worden overigens met een 

kleine letter k geschreven. Als Oud-Hollandse Kerstmarkt in z'n geheel als eigennaam van een 

'evenement' wordt gebruikt, is de hoofdletter K, net als de hoofdletter O, overigens wel te 

verdedigen.  

 
'Stimuleringsplan spruitenafzet oogst lof' en honderden andere taalkronkels in het 

nieuwe boekje Man schiet niet in knie.  

 
 

3. Wedstrijd: Hun verloedere me taal 

Morgen kunt u op Nederland 2 weer een nieuwe uitzending van het theater-taalspel 

TatataTaal! zien. Een van de gasten is Lydia Rood, van wie morgen ook het boek Hun 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.nu.nl/binnenland/2690443/drentse-scholier-wint-kinderdictee-2011.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-jersey-16124984
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/video/extern-ook-franstaligen-lachen-hard-om-di-rupo-s-nederlands.aspx
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/vmnw
http://www.onzetaal.nl/boeken/man-schiet-niet-in-knie?utm_source=Taalpost&utm_medium=1243&utm_campaign=MSNIK


verloedere me taal verschijnt. Lydia Rood beschrijft hierin in meer dan honderd columns hoe 

de Nederlandse taal verandert. De uitgave is verkrijgbaar als luisterboek en als e-boek.  

Taalpost mag drie van deze e-boeken weggeven. Beantwoord deze vraag: welk kledingstuk 

beweert Lydia Rood uitgevonden te hebben?  

Mail uw antwoord en uw adresgegevens uiterlijk donderdag 15 december naar de redactie.  
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Taalpost 1246 

vrijdag 9 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Volgens de Nederlandse Onderwijsraad is het voor leerlingen in de toekomst belangrijk dat 

ze meerdere talen spreken. 
(Bron: Trouw) 

- De Vlaamse liberale partij Open Vld wil dat het Frans verplicht is vanaf het derde leerjaar in 

het lager onderwijs. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- In het nieuwe Groene Boekje dat in 2015 verschijnt, zullen geen nieuwe spellingregels 

staan. 
(Bron: De Standaard) 

 

2. Discussie van de week: anglicismen 

Dat het Nederlands geregeld woorden uit het Engels overneemt, weten we. Maar over welke 

woorden gaat het precies? Wat zijn bijvoorbeeld de nieuwste anglicismen in onze taal? 

Daarover wordt gediscussieerd op het webforum van het Genootschap Onze Taal. Genoemd 

zijn al acteren, occupyen, adresseren en aan het eind van de dag. Kent u er meer? 

 
Toch (weer) eens lid worden van Onze Taal? Nu 11 nummers voor € 35,- en het boek 

Geen kip overboord cadeau!  

 
 

3. Extra: vrouwtje 

Het viel de columniste Paulien Cornelisse van nrc.next deze week op: overal om haar heen 

wordt ineens het woord vrouwtje gebruikt. "Het was hartstikke leuk, die conferentie, we 

hadden natuurlijk ook de vrouwtjes erbij, dus ..." Wat betekent dat precies? Wat is het 

verschil met mannetje? Daarover schreef ze een vermakelijke column. 
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Taalpost 1245 

woensdag 7 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Een kwart van de Turken in Vlaanderen verstaat geen Nederlands. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- Britse onderzoekers claimen een doorbraak in de studie naar dolfijnentaal. 
(Bron: SpeakDolphin.com) 

- Amerikaanse wetenschappers vragen het publiek om hulp bij het ontcijferen van walvistaal. 
(Bron: de Volkskrant) 

 

2. Wedstrijd van het (volgend?) jaar: NK Wordfeud 

Een groep liefhebbers van het populaire woordspel voor de mobiele telefoon Wordfeud is 

bezig een Nederlands kampioenschap te organiseren. U kunt nu al meedoen aan een 'proef-

NK'; binnen enkele weken moet het officiële kampioenschap van start gaan. Meer informatie 

staat op de website van het evenement.  

 
Wilt u een tekst laten corrigeren? Vraag het de Taaladviesdienst.  

 
 

3. Extra: is de taal van de Afghanen seksistisch? 

Het Dari, de taal van de meeste Afghanen, maakt volgens een Canadese journaliste geen 

verschil tussen hij en zij. Zij verbindt nogal zware conclusies aan dat taalfeit – dat ze ook nog 

eens verkeerd begrepen blijkt te hebben. Het taallog Johnson van het Britse blad The 

Economist beschrijft deze week hoe gevaarlijk het is om een volk op zijn taal te beoordelen. 

Ook verder is het weblog overigens zeer de moeite waard.  
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Taalpost 1244 

maandag 5 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Een 'sprekende keuken' moet Britse kookliefhebbers helpen om Frans te leren. 
(Bron: The Guardian) 

- Om de balans tussen Franstaligen en Nederlandstaligen niet te verstoren, krijgt de nieuwe 

Belgische regering mogelijk voor het eerst in de geschiedenis een Duitstalige minister. 
(Bron: Het Nieuwsblad) 

- 70 procent van de Italianen heeft volgens de taalkundige De Maura moeite met het begrijpen 

van een geschreven tekst van gemiddeld niveau. 
(Bron: Corriere della Sera) 

 

2. Taaltip: sinterklaasadviezen 

 Wat krijgen we: cadeaux, cadeaus of kado's?  

 Moet er in Sint-Nicolaas een streepje staan?  

 Wanneer schrijf je sinterklaas met een hoofdletter?  

 En is het Zwarte Piet, zwarte piet of zwartepiet?  

 Vieren we sinterklaasavond of Sinterklaasavond?  

 Wat is de juiste klemtoon in marsepein?  

 Is het een marsepeine appel of een marsepeinen appel, en een taaitaaipop of een 

taaitaaien pop?  

 En tot slot: wie heeft voor hen/hun het origineelste/meest originele gedicht 

geschreven?  

 
Wilt u samen met uw collega's uw kennis van het Nederlands bijspijkeren? De 

Taaladviesdienst geeft diverse taaltrainingen.  

 
 

3. Extra: eurobenamingen 

We betalen in januari alweer tien jaar met de euro. De redactie van het tijdschrift Onze Taal 

wil daar begin 2012 bij stilstaan. 

Toen we op 1 januari 2002 voor het eerst euro's in de portemonnee hadden, gingen in 

Nederland termen als riksen, kwartjes, pieken, geeltjes en joetjes verloren. Of worden zulke 
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termen toch nog gebruikt? Is er misschien iets anders voor in de plaats gekomen? Zo ja, wat? 

U kunt uw waarnemingen insturen via de website van Onze Taal of het e-mailadres 

saskia.aukema@onzetaal.nl. In verband met de deadline voor het januarinummer vraagt de 

redactie u niet te lang te wachten met reageren. 
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Taalpost 1243 

vrijdag 2 december 2011 

Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 

 

1. Taalnieuws 

- Een liedje gezongen in het Tanglish, een combinatie van Engels en Tamil, is een grote hit in 

India. 
(Bron: Bollywood) 

- De taalwetenschapper Roeland van Hout wijst erop dat spelling geen doorslaggevende rol 

speelt in verzorgd taalgebruik. 
(Bron: Radboud Universiteit) 

- De VRT laat de standaardtaal niet los en zal in de toekomst zelfs strenger gaan toezien op 

het taalgebruik van medewerkers in publieke uitingen en contacten. 
(Bron: VRT) 

 

2. Hom of kuit: 'cliënt' of 'patiënt' voor geesteszieke? 

Dinsdag verschijnt het decembernummer van Onze Taal. U kunt nu al enkele teksten online 

lezen: 'Vondel voor beginners', bekende taalgebruikers over het taaljaar 2011 en – altijd goed 

tegen het einde van het jaar – een oproep over zinnetjes om maaltijden te beginnen of af te 

sluiten. Maar we willen u vooral oproepen om te reageren op de nieuwe stelling in de rubriek 

'Hom of kuit': moet het woord 'cliënt' in de geestelijke gezondheidszorg plaatsmaken voor 

'patiënt'?  

 
'Stimuleringsplan spruitenafzet oogst lof' en honderden andere taalkronkels in het 

nieuwe Man schiet niet in knie.  

 
 

3. Wedstrijd: Sarcastisch woordenboek 

Iedereen flink op zijn nummer zetten? Overal en altijd? Het kan nu dankzij het Sarcastisch 

woordenboek van de Amerikaan James Napoli. Het boek doet denken aan het ruim honderd 

jaar oude The Devil's Dictionary van de Amerikaanse journalist-schrijver Ambrose Bierce. 

We mogen van het Sarcastisch woordenboek zes exemplaren weggeven. Beantwoord deze 

vraag: James Napoli kruipt graag in de huid van een komische zelfhulpexpert; wat is de naam 

van die figuur? Mail uw antwoord en uw adresgegevens uiterlijk woensdag 14 december naar 

de redactie.  
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