
Taalpost 1374 
 

vrijdag 30 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Een Turkse migrante in Duitsland moet na dertig jaar alsnog Duits leren. 
Bron: Legal Tribune 

 

- Het gebrek aan talenkennis breekt de Schotten in economisch opzicht op. 
Bron: BBC News 

 

- Het Duitse 'jeugdwoord' van het jaar is yolo. 
Bron: Der Spiegel 

 
2. Tentoonstelling van de maand: Aural Contract 
 
In de tentoonstelling Aural Contract presenteert de kunstenaar Abu Hamdan zijn nieuwe 
audiodocumentaire The Whole Truth. De aanleiding voor deze documentaire is de huidige toepassing 
van stemanalyse als leugendetectiemethode in Rusland, Israël en diverse Europese landen.  
 
Een ander onderdeel van de tentoonstelling is Conflicted Phonemes, waarin enkele alternatieve 
landkaarten worden getoond, (mede) gemaakt door Somalische asielzoekers. De kaarten laten zien 
dat de accenttesten die gebruikt worden om de herkomst van migranten te bepalen, niet bepaald 
vlekkeloos zijn. 
 
De tentoonstelling (in Utrecht) loopt tot en met 16 december en is van dinsdag tot en met zondag van 
12.00 tot 18.00 uur te bezoeken. Op donderdagen is er om 16.00 uur een gratis rondleiding. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Casco – Office for Art, Design and Theory.  

 
 
Psst, Sinterklaas: kijk eens bij de aanbiedingen van Onze Taal! 5 euro voordeel op een 
cadeau-abonnement, en korting op taalkronkelboeken en de Taalkalender + Taalagenda. 

 
3. Extra: hoorcollege over taalverloedering 
 
Bij uitgeverij Home Academy verscheen deze week voor het eerst een cd-box over taal: vier cd's met 
een college van Marc van Oostendorp over het Nederlands. 

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands 
gesproken: de oude dialecten, de nieuwe straattaal, chat-taal en nog veel meer. Hoe komt het dat 
onze taal voortdurend aan het veranderen is? Is het niet onhandig voor de communicatie dat iedereen 
net een beetje anders praat? Moeten we ons zorgen maken over taalverloedering of ons juist 
verheugen in de vitaliteit van onze taal? Marc van Oostendorp gaat in zijn colleges in op deze vragen 
én op duizend jaar geschiedenis van het Nederlands.  
 
De colleges kunnen worden besteld op cd of worden gedownload als mp3-bestand. Meer informatie is 
te vinden op de website van de uitgever. U kunt de cd-box ook bestellen bij Onze Taal. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1373 
 

woensdag 28 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het Twents wordt opgenomen in het vaste cursusaanbod van de volksuniversiteiten en de 
volwasseneneducatie in Twente. 
Bron: Tubantia 

 

- De Catalaanse wens tot afscheiding heeft een economische aanleiding, maar een taalkundige 
achtergrond. 
Bron: The Economist 

 

- Volgens het Europese Hof moeten mensen niet alleen in het Engels, Duits en Frans, maar in 
alle talen van Europa kunnen solliciteren. 
Bron: Ansa.it 

 
2. Probleem van de week: wat bezielt de taalnazi? 
 

Op elk internetforum en in elk bedrijf zijn ze wel te vinden: de mensen die ongemeen kritisch zijn 
op het taalgebruik van anderen. Op internet worden ze wel 'taalnazi’s' genoemd. Wat bezielt 
hen? Daarover gaat een discussie op het weblog Grenswetenschap.nl. Interessant, ook al wordt 
de discussie af en toe verstoord door iemand die klaagt over een verkeerd geplaatste spatie. 
 

 
Aanbiedingen bij Onze Taal: 5 euro voordeel op een cadeau-abonnement, en korting op 
taalkronkelboeken en de Taalkalender + Taalagenda. 

 
 
3. Extra: woordenverkiezingen 
 

Nu de cember weer bijna in de maand zit, is het stilletjesaan tijd voor de verkiezing van de 
woorden van 2012. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie doet de aftrap, met een verkiezing 
voor het mooiste én voor het lelijkste woord van het jaar. Ook bij Van Dale kunt u stemmen op 
het woord van het jaar. Nederlanders kunnen hier stemmen en Vlamingen hier. 
 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1372 
 

maandag 26 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Volgens Arnon Grunberg kan de Troonrede voortaan beter in het Duits uitgesproken worden. 
Bron: Univers 

 

- Op dinsdagavond 27 november begint een nieuwe Zwolse Taalcursus. 
Bron: Weblog Zwolle 

 

- Een Antwerps computersysteem analyseert online uw schrijfstijl. 
Bron: Sylene 

 
2. Taaltip: box of boks? 
 

Alle boks-woorden die met de bokssport te maken hebben, moeten met ks geschreven worden. 
Het werkwoord is boksen - bokste - gebokst; de sporter is een bokser, die in de boksring staat en 
bokshandschoenen draagt. Voor samenstellingen als kickboksen en thaiboksen – en dus ook 
voor bijvoorbeeld kickboksgala – geldt hetzelfde. 
 
Een box (meervoud: boxen) is een kleine, begrensde ruimte of iets met de vorm van een doos of 
kist, zoals een babybox, een paardenbox en een geluidsbox; ook een dvd-box is met een x. Een 
boxer is een hondenras of een verkorting van boxershort. 
 
De uitroep 'Boks!' ten slotte (bij een begroeting met twee vuisten tegen elkaar) is met ks. 
 

Aanbiedingen bij Onze Taal: 5 euro voordeel op een cadeau-abonnement, en korting op 

taalkronkelboeken en de Taalkalender + Taalagenda. 

 
3. Extra: samen een geheime code oplossen 
 

Dit is toch wel de kracht van het internet: een groep onbekenden die samen een puzzel oplost. 
Het gebeurde vorige week op het Amerikaanse Language Log. Een lezer van het weblog vond 
een aantal ansichtkaarten van ongeveer honderd jaar oud, geschreven in een onbekende 
geheimtaal. Het weblog publiceerde vervolgens een oproep. In de reacties ontrafelden de lezers 
de teksten en zo kwamen ze er samen achter dat het een (niet eens zo heel boeiend) berichtje 
was in het Spaans. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1371 
 

vrijdag 23 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Voor echt goed rijm moet je bij een zevenjarige zijn. 
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen 

 

- 'Oilsjters' is het best herkenbare dialect van Vlaanderen. 
Bron: De Standaard 

 

- Groen liegt over wit, zegt Wim Daniëls. 
Bron: wimdaniels.nl 

 
2. Nieuw: Taalzee 
 

De website Taalzee is twee dagen jong. Leerlingen uit het basis-, middelbaar en 
beroepsonderwijs kunnen er taalspelletjes spelen om 'de dieren in de taalzee' gezond te houden. 
 
Er zijn 20.000 opgaven, verdeeld over elf verschillende taalspellen: Werkwoorden, Woord 
benoemen, Zinsontleden, Flits, Dictee, Woordvormen, Lettermix, Goed gespeld?, Lezen, 
Woordenschat en Spreekwoorden.  
 
Volgens de makers is de site nuttig voor sterke én zwakke leerlingen, doordat iedereen op zijn 
eigen niveau kan oefenen. Leerkrachten hebben in Taalzee de mogelijkheid om de ontwikkeling 
van hun leerlingen op de voet te volgen. 
 
Op zoek naar een decembercadeau? Doe iemand een plezier met een jaarabonnement op 
Onze Taal! Tot en met 31 december is er een speciale kortingsactie voor cadeau-
abonnementen. 

 
3. Uitslag wedstrijd Spreken als Max Havelaar 
 

We vroegen in Taalpost 1365 in welke plaats Eduard Douwes Dekker overleed. Het goede 
antwoord is: Ingelheim am Rhein (Duitsland). 
 
Uit de 429 inzendingen zijn drie winnaars geselecteerd: Marian Kruijt, Kris Soret en Sanne 
Spijker. Zij krijgen elk een exemplaar van het boek Spreken als Max Havelaar van Jaap de Jong. 
 
 

4. Wedstrijd Als u begrijpt wat ik bedoel 
 
Op zoek naar een fijn boekje om aan de Sint te vragen of om zelf cadeau te geven? In dit 
Toonderjaar kunnen we Als u begrijpt wat ik bedoel aanraden. Dat is een lexicon van opvallende 
woorden en uitdrukkingen die Marten Toonder gebruikte in zijn verhalen over heer Bommel en 
Tom Poes. Bovendien bevat het boekje inleidende artikelen van onder meer Jan Wolkers, Kees 
Fens en Seth Gaaikema.  
 
We mogen vijf exemplaren van dit boekje weggeven. Beantwoord deze vraag: welke 
Amerikaanse schrijver woonde in dezelfde Ierse plaats als Marten Toonder? Mail uw antwoord en 
uw adresgegevens voor 6 december naar de redactie van Taalpost. 
 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1370 
 

woensdag 21 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Koffie heeft een gunstige invloed op de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor taal. 
Bron: Joop.nl 

 

- De Nederlandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk schaft op 1 januari 2013 het vloekverbod af. 
Bron: RTL.nl 

 

- In het museum San Telmo in San Sebastián loopt tot 17 februari 2013 de tentoonstelling Badu 
Bada over het Baskisch. 
Bron: Le journal du Pays Basque 

 
2. Website van het jaar: Beter Spellen 
 

Martin van Toll heeft met zijn website Beter Spellen twee prijzen behaald bij de verkiezing 
Website van het jaar 2012. In de categorie 'Educatie' werd Beter Spellen bekroond als beste 
website (hoogste waardering) en als populairste website (meeste stemmen). De gratis website 
heeft inmiddels maar liefst honderdduizend actieve deelnemers. 
 

 
60.000 mensen lezen Onze Taal, 22.000 Taalpost, 14.000 Woordpost, en onzetaal.nl trekt 
elke maand 500.000 bezoekers. Adverteer bij Onze Taal! Zie de website of bel 070-356 12 
20. 

 
 
3. Onderzoek: Engels van werknemers kan overal beter 
 

In de reissector en de consultancy spreken werknemers overal ter wereld goed Engels, blijkt uit 
een groot internationaal onderzoek. Maar in andere sectoren haalt het Engels van werknemers 
geen hoog niveau. Alleen in Nederland, België, Noorwegen, Denemarken en Zweden is het 
aanvaardbaar. In Tsjechië en Japan ligt het niveau van de werknemers zelfs onder het nationaal 
gemiddelde. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1369 
 

maandag 19 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Filosoof Sjoerd van Hoorn stelt vast dat buitenlanders weten dat je met Nederlanders alleen 
maar armzalig Euro-Engels kunt spreken. 
Bron: de Volkskrant 

 

- De satirische website De Speld meldt dat het Nederlandse abonnement op Franse leenwoorden 
afloopt. 
Bron: De Speld 

 

- De voetballer Zlatan Ibrahimovic trapt zijn voornaam de Franse woordenschat in. 
Bron: NOS 

 
2. Taaltip: cold( )case( )team 
 

Misschien wist u dat woorden als langeafstandsloper, middelbareschooltijd en 
vasteklantenkorting aan elkaar geschreven moeten worden. De regels en veel voorbeelden vindt 
u in dit advies. 
 
Maar de regel dat een woordgroep in een samenstelling zijn spatie verliest, geldt ook voor deels 
of geheel Engelse combinaties die in het Nederlands gebruikt worden: cold case + team = 
coldcaseteam, content + management + systeem = contentmanagementsysteem, worst case + 
scenario = worstcasescenario. Een koppelteken toevoegen is overigens wel toegestaan. Bij 
klinkerbotsing is het verplicht: private-equityfonds. Ook over dit soort samenstellingen vindt u een 
advies bij Onze Taal. 
 
advertentie 

Komende donderdag: congres De nieuwe taal met het Grote B1-debat. Peter Zuijdgeest 
(Bureau Zuijdgeest) en Wessel Visser (Bureau Taal) kruisen de degens over jip-en-janneketaal. 
Voor taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24 parallelsessies. 

 
3. Extra: 'Mijn taal en ik' 
 

Bezorgen taalfouten u koude rillingen? Werkt uw taal-gps? Hoe politiek correct is uw taalgebruik? 
Schrijft een Belgische auteur anders dan een Nederlandse? Wat is correct Nederlands? Die vijf 
vragen behandelen De Standaard en NRC Handelsblad deze week in hun project 'Mijn taal en ik'. 
Elke dag staat er ook een taalquiz online. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalpost 1368 
 

vrijdag 16 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Alexander Pechtold wint de Klare Taalprijs; zijn 
collega van GroenLinks, Bram van Ojik, de Zwetsprijs. 
Bron: Nu.nl 

 

- Houdoe is gekozen tot hét Brabantse woord. 
Bron: Omroep Brabant 

 

- Het nieuwe regime in Libië wil het leren van vreemde talen stimuleren en dan vooral het Engels, 
dat door Khaddafi verboden was. 
Bron: Courrier international 

 
2. Discussie van de maand: Sinterklaasjournaaloproer 
 

Sinds het begin van deze week besteedt het Sinterklaasjournaal, een dagelijks programma van 
de publieke omroep NTR, aandacht aan de perikelen rondom de aanstaande aankomst van 
Sinterklaas in Roermond. Iedere dag zijn onder meer enkele Roermondenaren te zien die het 
paard van Sinterklaas moeten zoeken.  
 
Er is nu ophef ontstaan, want de twee belangrijkste Roermondenaren worden gespeeld door 
'westerse' acteurs die volgens kenners het dialect slecht imiteren. Op de Facebookpagina van de 
Limburgse omroep L1 uitten mensen hun klachten en onder andere Trouw en de NOS 
besteedden aandacht aan de kwestie. Taalpost-redacteur Marc van Oostendorp schreef een 
beschouwing voor het weblog Neder-L. 
 
advertentie 

Congres De nieuwe taal op 22 november met het Grote B1-debat. Peter Zuijdgeest (Bureau 
Zuijdgeest) en Wessel Visser (Bureau Taal) kruisen de degens over jip-en-janneketaal. Voor 
taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24 parallelsessies. 

 
3. Extra: Taalschrift 
 

Het nieuwe nummer van Taalschrift, het elektronisch tijdschrift van de Nederlandse Taalunie, 
bevat onder meer een reportage over het taalbeleid van de Vlaamse en de Nederlandse publieke 
omroep en een bijdrage van de Vlaamse taalkundige Koen Jaspaert over recente taaldiscussies: 
"In Vlaanderen is de taalstrijd nooit ver weg. Soms smeult hij ondergronds, zoals een heidebrand. 
En soms slaat hij allesverslindend uit. Tijdens zo'n moment van uitslaande brand vallen er overal 
slachtoffers: de allochtoon die geen Nederlands wil leren, de onwillige Franstalige die een lesje 
moet worden geleerd, de luie jongere die niet de moeite wil doen om de standaardtaal behoorlijk 
onder de knie te krijgen, de zelfgenoegzame Vlaming die liever Verkavelingsvlaams dan een 
behoorlijke taal spreekt." 
 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
www.taalpost.nl. Afmelden kan hier. U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.nu.nl/politiek/2958618/zwetsprijs-bram-van-ojik.html
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1837931173/Houdoe+gekozen+tot+h%C3%A9t+Brabantse+woord,+Zund...op+de+tweede+plek.aspx
http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/15/langues-etrangeres-et-dictature-ne-font-pas-bon-menage
https://www.facebook.com/L1mburg
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3347940/2012/11/14/Boze-reacties-op-nep-Limburgs-accent-in-Sinterklaasjournaal.dhtml
http://nos.nl/op3/artikel/440604-woede-om-limburgs-sinterklaasjournaal.html
http://nederl.blogspot.nl/2012/11/een-zachte-g-en-wat-verdraaide-klinkers.html
http://nederl.blogspot.nl/2012/11/een-zachte-g-en-wat-verdraaide-klinkers.html
http://www.denieuwetaal.nl/
http://taalschrift.org/
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1367 
 

woensdag 14 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- In Tilburg is een buste onthuld van de dialectonderzoeker A.A. Weijnen (1909-2008). 
Bron: Brabants Dagblad 

 

- De Amerikaanse schrijver Joshua Foer probeerde in 22 uur een taal te leren. 
Bron: The Guardian 

 

- De nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, vindt dat zijn 
landgenoten beter Duits moeten leren. 
Bron: Die Welt 

 
2. Canon van het jaar: de Taalcanon 
 

De Taalcanon is een verzameling van vijftig vragen over taal ('Praten dieren net als mensen?', 'Is 
het Fries een taal?', 'Waarom kunnen Engelsen geen u zeggen?') met antwoorden van 
deskundigen. De canon, die is samengesteld op initiatief van enkele grote organisaties van 
taalwetenschappers, is sinds afgelopen maandag gratis online te raadplegen. Bovendien 
verschijnt hij deze week ook in boekvorm bij uitgeverij Meulenhoff. (Ook te bestellen bij Onze 
Taal.) 
 
advertentie 

Congres De nieuwe taal op 22 november met het Grote B1-debat. Peter Zuijdgeest (Bureau 
Zuijdgeest) en Wessel Visser (Bureau Taal) kruisen de degens over jip-en-janneketaal. Voor 
taalprofessionals, opleiders en taalgebruikers: 24 parallelsessies. 

 
3. Extra: Man over woord 
 

Gisteravond is bij de Vlaamse tv-zender Canvas een nieuwe reeks van het taalprogramma Man 
over woord van start gegaan. De eerste aflevering, die gewijd is aan het bijzondere dialect van 
Aalst, staat inmiddels online. Dit seizoen telt het programma twee nieuwe rubrieken. In 'De Dikke 
Van Dale' brengen Pieter en Herman Brusselmans op saillante wijze het verhaal van het 
bekendste woordenboek van de Lage Landen. En 'Letterballet' doet de soms curieuze 
geschiedenis van onze letters uit de doeken. Volgende week dinsdag, om 21.10 uur, wordt de 
volgende aflevering uitgezonden. 
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maandag 12 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 
- De paus heeft zaterdag een taalacademie voor het Latijn opgericht. 

Bron: Katholiek Nieuwsblad 

 

- De partij Leefbaar Almere ergert zich aan onnodig Engels in de gemeentelijke stukken van Almere. 
Bron: Hart van Nederland 

 

- Volgens Herman van Veen is het Duits de beste taal om in te zingen. 
Bron: Der Westen 

 
2. Taaltip: Volkskrant(-)columnist 
 
Volkskrantcolumnist en Volkskrant-columnist zijn allebei juist. Bijvoorbeeld: 
'Volkskrantcolumnist/Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst is voorgedragen als wethouder.' Wie de 
samenstelling Volkskrantcolumnist onoverzichtelijk vindt, kan de structuur verduidelijken door een 
streepje te plaatsen – dat is bij samenstellingen altijd toegestaan. De schrijfwijze met een spatie 
(Volkskrant columnist) is onjuist; de twee woorden vormen een samenstelling, en moeten daarom 
aaneengeschreven worden.  
 
Het officiële Groene Boekje vermeldt in hoofdstuk 16.6 van de Leidraad de voorbeelden Philipslamp 
en Essotankstation. Op onze website vindt u nog meer voorbeelden van samenstellingen die bestaan 
uit een naam en een ander zelfstandig naamwoord. 
 
Laat anderen ook kennismaken met Taalpost: stuur deze aflevering aan iemand door! 

 
3. Extra: Twictee 
 
In de aanloop naar het Groot Dictee organiseert de Volkskrant dezer dagen een 'Twictee': iedere dag 
verschijnt op het Twitter-account van de krant een dicteeopgave, met de 'hashtag' #vkdictee. Dagelijks 
worden er enkele winnaars geselecteerd, die doorgaan naar de tweede ronde. De uiteindelijke 
winnaars mogen meedoen aan de tv-opnamen van het dictee op zaterdag 8 december. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van de Volkskrant. 
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vrijdag 9 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De taal van de wiskunde zit vol symbolen en formules en de dagelijkse taal van wiskundigen is 
al even ondoorgrondelijk. 
Bron: De Redactie 

 

- De Vlaamse taal is voor Nederlanders een onbegrijpelijk verhaal. 
Bron: Trouw 

 

- De Franse president François Hollande ondertekent zijn gelukwensen aan de Amerikaanse 
president Barack Obama in fout Engels. 
Bron: De Standaard 

 
2. In de war: slimme leerlingen en leerboeken Engels 
 

School- en studieboeken leggen de Engelse taalregels te simpel en onvolledig uit. Neem nu de 
possessiefconstructie. Naast 'John's hat' is 'the hat of John', hoewel minder gebruikelijk, niet 
ongrammaticaal, zoals de meeste leerboeken zeggen. De te simpele regels brengen 
hoogintelligente leerlingen in de war en doen hen slechter presteren. 
 
Hoe het anders kan, legt Johan Kobben uit in zijn scriptie over de verwerving van Engelse 
constructies door leerlingen in Nederland. 
 
Hij is er weer: de Taalkalender 2013 van Onze Taal, boordevol interessante, opmerkelijke en 
grappige weetjes over taal. U kunt de Taalkalender 2013 hier bestellen. 

 
3. Uitslag wedstrijd Mieters 
 

Wat is het persoonlijk record van Wim Daniëls in het 'balletje hooghouden in de tuin' dat hij in 
1992 vestigde? Die vraag stelden we in Taalpost 1359 en ze was niet gemakkelijk. Toch stond er 
een hint in de vraag: Wim Daniëls is op YouTube actief als 'Taalwim'. In zijn filmpje 'Record' 
verklapt hij het antwoord: 364 keer. De drie exemplaren van Mieters gaan naar Louis van der 
Made, Mark van de Steeg en Angelica van Merkenstein. 
 

4. Wedstrijd: Spreken als Max Havelaar 

 
In het boek Spreken als Max Havelaar geeft Onze Taal-redacteur Jaap de Jong een spoedcursus 
retorica. Hij illustreert de theorie met markante citaten en aforismen van Multatuli. We mogen vijf 
exemplaren van dit boek weggeven. Beantwoord deze vraag: in welke plaats overleed Eduard 
Douwes Dekker? 
 
Mail uw antwoord en uw adresgegevens voor 25 november naar de redactie van Taalpost. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
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woensdag 7 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De toekomst van de opleiding Frisistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen is veiliggesteld. 
Bron: Provincie Fryslân 

 

- In het Versjes- en rijmpjesboek van Kaatje van Ketnet zijn de dreigende woorden in de Vlaamse 
versie van het liedje 'Klein klein kleutertje' vervangen. 
Bron: De Standaard 

 

- Je moet straattaal niet ontmoedigen, maar gebruiken om jongeren beter Nederlands te leren. 
Bron: de Volkskrant 

 
2. Taalkrant van het jaar: Taalpeil 
 

In Taalpeil, de jaarlijkse krant van de Nederlandse Taalunie, staat in de editie 2012-2013 'taal en 
media' centraal. U vindt er de resultaten van een peiling onder Nederlanders en Vlamingen naar 
hun verwachtingen, ervaringen en tevredenheid over de taal op radio en televisie, in de 
schrijvende pers en ook bij de sociale media. Daarbij aansluitend zijn er artikelen opgenomen 
over simpele taal in de krant, taal in reclame en soaps, taal op radio en televisie in Suriname en 
het Nederlands op het internet. Ook zijn er interviews met een weerman, een columnist, een 
omroepster en een nieuwslezeres. 
 

 
Docenten, weten uw leerlingen wat een dilemma of een premie is? Of wat opschorten 
betekent? Misschien kunt u Woordspot gebruiken. (Ook te volgen op Facebook en 
Twitter.) 

 
 
3. Extra: de Slagzinkoning 
 

Arnold van Mierlo, alias de Slagzinkoning, neemt graag deel aan slagzinwedstrijden en wint er 
geregeld mooie prijzen mee. Hoe hij zo'n wedstrijd aanpakt, ziet u in een korte reportage over 'de 
Koning van de Slagzinnen'. 
 
Van Mierlo deelt zijn slagzinvaardigheid nu in een cursus 'winnende slogans maken voor gewone 
burgers'. Deelnemen kost maar tien euro en de Slagzinkoning belooft niet alleen "een gratis 
consumptie, tips en wedstrijdenoverzicht" maar ook "heel veel lachen". Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met de Slagzinkoning via ABC in beweging. 
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maandag 5 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Leraren in Australië leren het Engels van de Aboriginals, omdat er in de klas geregeld 
misverstanden opduiken, bijvoorbeeld over de betekenis van horse. 
Bron: The Australian 

 

- De winnaar van het Thools dictee (in het Algemeen Beschaafd Fluplands) maakte maar 43 
fouten. 
Bron: Omroep Zeeland 

 

- Wie ontcijfert de code die de in Engeland ontdekte duif uit de Tweede Wereldoorlog bij zich 
droeg? 
Bron: Daily Mail 

 
2. Taaltip: 25,7 procent rookt/roken  
 

In zinnen als 'Op dit moment rookt 25,7 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar' en 
'Tussen de 21 en 25 procent van de Belgen rookt' is het enkelvoud rookt juist. De kern van het 
onderwerp is 25,7 procent respectievelijk tussen de 21 en 25 procent. Procent heeft (net als 
bijvoorbeeld meter en liter) de eigenschap dat het na een telwoord of getal in het enkelvoud blijft 
staan. Omdat procent een enkelvoud is, is de enkelvoudige persoonsvorm rookt juist.  
 
Ook in 'Eenvierde van de Belgen/Nederlanders rookt' en 'Drievierde van de Belgen/Nederlanders 
rookt niet' is het enkelvoud juist; als een breuk de kern van het onderwerp is, is de persoonsvorm 
een enkelvoud. 
 

Inspiratie nodig voor een sinterklaas- of kerstcadeau? Kijk eens bij de 

boekenaanbiedingen van Onze Taal! 

 
3. Filmpje van de week: mormonen leren Nederlands 
 

Mormoonse zendelingen die uit de Verenigde Staten naar Nederland en Vlaanderen komen, 
spreken meteen een aardig mondje Nederlands. Hoe komt dat? Hun kerk bepaalt waar ze 
naartoe gaan en welke taal ze moeten leren. Het opleidingscentrum van de mormonen in Salt 
Lake City biedt aan 2200 studenten cursussen aan in 55 talen. De jongeren die naar Nederland 
en Vlaanderen trekken, moeten in drie maanden het Nederlands onder de knie krijgen.  
 
De Vlaamse televisiezender VTM nam een kijkje in het opleidingscentrum. 
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vrijdag 2 november 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- De studie Fries in Groningen maakt waarschijnlijk een doorstart. 
Bron: Friesch Dagblad 

 

- Google Translate is op een aantal punten verbeterd. 
Bron: Techcrunch.com 

 

- De Leidse hoogleraar Jaap de Jong heeft een boek geschreven over de redenaarskunst van 
Multatuli. 
Bron: Universiteit Leiden 

 
2. Woordenboek van de week: Zeeuws woordenboek 
 

Deze week verscheen een uitgebreid elektronisch woordenboek van de Zeeuwse dialecten. 
Volgens de maker is het onder andere handig voor Yersekenaren die verliefd worden op iemand 
uit Alkmaar en 'gek genoeg' besluiten om weg te gaan uit Zeeland en naar Alkmaar te verhuizen. 
Zo iemand kan zich dan in Alkmaar toch nog verstaanbaar maken. Maar ook voor andere 
taalliefhebbers is dit woordenboek een echte aanrader. 
 
Hij is er weer: de Taalkalender 2013 van Onze Taal, boordevol interessante, opmerkelijke 
en grappige weetjes over taal. U kunt de Taalkalender 2013 hier bestellen. 

 
3. Extra: top-10 van kunstmatige talen 
 

Van Esperanto tot Solresol, van Klingon tot Laadan: op een speciale webpagina vindt u een lijst 
met tien kunstmatige, ooit door een mens ontworpen talen, in veel gevallen met 
geluidsvoorbeelden. De pagina is overigens geschreven in een vreemd, 'kunstmatig' soort 
Engels, wat doet vermoeden dat de schrijver geen moedertaalspreker van het Engels is.             
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