
Taalpost 1384 
 

maandag 24 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

Het Taalpost-jaaroverzicht 
 

Drie leesbare taalboeken 
 

1. Paulien Cornelisse: En dan nog iets 
2. Gaston Dorren: Taaltoerisme. Feiten en verhalen over 53 Europese talen  
3. Kevin Asbillis, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof: De manke usurpator. Over 
Verkavelingsvlaams 
 
Drie nieuwe Nederlandstalige liedjes uit Nederland 
 
1. Ellen ten Damme: Het regende zon 
2. Gerard van Maasakkers: Zomaar onverwacht (winnaar Annie M.G. Schmidt-prijs 2012) 
3. Roosbeef: Warüm 
 
Drie televisieprogramma's over taal 
 
1. Man over woord, Canvas 
2. Dat is andere taal, NTR  
3. TatataTaal!, NTR 
 
Drie taalprijswinnaars 
 
1. L.H. Wiener: Tzum-prijs voor de beste zin 
2. Kobie van Krieken: Beste nieuwe taalregel 
3. Edward Vanhove: Groot Dictee der Nederlandse Taal 
 
Drie taaltwitteraars 
 
1. Tekstblad: @Tekstblad 
2. Taalvoutjes: @Taalvoutjes 
3. Dagelijks Cliché: @Dagelijkscliche 
 
Drie weblogs over taal 
 
1. The world in words 
2. Voornamelijk. Alles over voornamen 
3. Taalbank. Woord van de dag 
 
Drie nieuwe liedjes uit Vlaanderen 
 
1. Het zesde metaal: Ploegsteert 
2. Dez Mona: Charlie 
3. Jonas Winterland: Altijd halverwege 
 
Cd van de week 
 
Op de cd van de week – eigenlijk een set van vier cd’s – wordt niet gezongen en ook niet 
geklaagd, al gaat hij over taalverloedering. Marc van Oostendorp, taalkundige en redacteur van 
Taalpost, gaf begin 2012 vier hoorcolleges over dat onderwerp. Deze zijn op cd gezet. 
 

http://www.onzetaal.nl/
http://www.pauliencornelisse.nl/boek/
http://www.gastondorren.nl/taaltoerisme/
http://www.academiapress.be/de-manke-usurpator.html
http://www.academiapress.be/de-manke-usurpator.html
http://www.youtube.com/watch?v=TfL7gmSiFos&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VYYnX-r7Qro
http://www.youtube.com/watch?v=-TfxIaZnOAk&feature=youtu.be
http://www.canvas.be/programmas/man-over-woord/server1-7bfd5690%3A13b664db193%3A-7f80
http://programma.ntr.nl/10545
http://programma.ntr.nl/10504/tatatataal
http://www.tzum.info/2012/09/nieuws-l-h-wiener-wint-tzum-prijs-2012/
http://nederl.blogspot.nl/2012/10/de-beste-nieuwe-taalregel-van-2012.html
http://grootdictee.ntr.nl/page/detail/794983/Vlaming%20wint%20Groot%20Dictee%20201221
https://twitter.com/tekstblad
https://twitter.com/Taalvoutjes
https://twitter.com/DagelijksCliche
http://patrickcox.wordpress.com/
http://www.voornamelijk.nl/
http://www.taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=26
http://www.youtube.com/watch?v=BUArxVOgJuc
http://www.youtube.com/watch?v=vvrIt_GdGQo
http://www.youtube.com/watch?v=yQhBoEIBh48
http://www.onzetaal.nl/boeken/taalverloedering


We mogen van de uitgever één exemplaar van deze cd-set weggeven. Beantwoord de volgende 
vraag: over wie gaat het liedje ‘Ploegsteert’ (zie hierboven)? Stuur uw antwoord voor donderdag 
17 januari 2013 naar de redactie. 
 
Terug op 7 januari 
 
Dit was de laatste Taalpost van 2012. U krijgt de volgende editie op maandag 7 januari 2013. We 
wensen al onze lezers sprankelend spreekwerk en een tintelend taaljaar. 
 
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). 

mailto:redactie@taalpost.nl?subject=Ploegsteert
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1383 
 

vrijdag 21 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het Franse neologisme van het jaar is watture. 
Bron: JournalAuto.com 

 

- Er zijn tien slogans genomineerd bij de verkiezing van 'de slechtste slogan van 2012'. 
Bron: Slechte slogans 

 

- De website Gekaaptebrieven.nl is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2012. 
Bron: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

 
2. Mooiste omslag Onze Taal 2012 
 

Striptekenaar en illustrator Erik Kriek heeft in 2012 het mooiste omslag van het tijdschrift Onze 
Taal ontworpen. De illustratie die hij maakte voor het januarinummer van 2012, behaalde 28% 
van de 240 stemmen. Erik smult binnenkort van een taart waar het winnende omslag op staat, en 
dat geldt ook voor Ava Creemers, een van de tientallen mensen die erop stemden.  
 

Op zoek naar een leuk kerstcadeau? Geef iemand een jaarabonnement op Onze Taal! Vandaag 

nog met korting te bestellen!   

 
3. Verkiezing woord van het jaar 
 

Dit zijn de woorden die meedingen naar de titel 'Onze Taal-woord van het jaar': appen, bangalijst, 
Facebookfeestje, gangnamstijl, higgsdeeltje, inbrekersrisico, nivelleringsfeestje, pandapunt, 
plofkip en tweede scherm.  
 
Stemmen kan tot 30 december; het winnende woord wordt bekendgemaakt op 31 december. 
 
 

4. Uitslag wedstrijd Verbale intelligentie 
 
In Taalpost 1377 vroegen we welke uitvinding wordt toegeschreven aan de overgrootvader van 
Jeffrey Wijnberg. In de Wikipedia kon u het juiste antwoord vinden: de Simson-
fietsbandplaksetjes. De winnaars van het boek Verbale intelligentie zijn Sandy Boonman, Iris 
Divendal en Marc Cieszkowski. Van harte proficiat!  
 
Vandaag is er geen wedstrijd, maar aanstaande maandag (24 december) in de laatste Taalpost 
van 2012 wel! 
 
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.journalauto.com/lja/article.view/15780/watture-elu-nouveau-mot-de-l-annee/6/services
http://www.slechteslogans.com/
http://www.knaw.nl/Pages/DEF/34/308.bGFuZz1OTA.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=415608971841784&set=a.335399316529417.72671.211659895570027&type=1
http://www.onzetaal.nl/abonnementen/cadeau-abonnement
http://onzetaal.nl/kies-het-woord-van-2012
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1382 
 

woensdag 19 december 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Schrijver Fikry El Azzouzi vindt dat elke zichzelf respecterende zuurpruim straattaal moet 
kennen. 
Bron: De Morgen 

 

- Fransen maken van Cruijff nog altijd 'Crwief'. 
Bron: De Standaard 

 

- Een frietchinees uit Arendonk baat snackbar 'De Lekkerbek' uit, maar spreekt de naam net iets 
anders uit. 
Bron: Het Nieuwsblad 

 
2. Verkiezing 'kenmerkende woord van 2012' 
 

U hebt waarschijnlijk al allerlei woorden van het jaar zien passeren. Maar wat vindt u zelf hét 
woord van 2012? Nivelleren? Bultrugknuffelaar? Mayakalender? Whatsappen? Of nog iets 
anders? U kunt uw woord vandaag nog tot middernacht melden via de website van Onze Taal. 
 
 

Op zoek naar een leuk kerstcadeau? Geef iemand een jaarabonnement op Onze Taal!  

 
3. Extra: win de Onze Taal-omslagtaart 2012 
 

Iedere maand gaan de vaste illustratoren en fotografen van Onze Taal tot het uiterste om van het 
tijdschrift Onze Taal een klein kunstwerkje te maken. U kunt nu het mooiste omslag van 2012 
kiezen. Maak uw keuze op de voor iedereen toegankelijke Facebookpagina van Onze Taal of 
mail naar omslagen@onzetaal.nl.  
 
De laureaat én een van de deelnemers aan de verkiezing krijgen elk een taart met daarop de 
afbeelding van het winnende omslag. 
 
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.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1550371/2012/12/17/Elke-zichzelf-respecterende-zuurpruim-zou-straattaal-moeten-kennen.dhtml
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BLCVE_20121217_002
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLEME_20121219_001
http://onzetaal.nl/oproep-het-onze-taal-woord-van-het-jaar-2012
http://www.onzetaal.nl/abonnementen/cadeau-abonnement
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/227118_415165655219449_2051529695_n.jpg
http://www.facebook.com/home.php?#!/photo.php?fbid=415165655219449&set=a.335399316529417.72671.211659895570027&type=1&theater
mailto:omslagen@onzetaal.nl
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1381 
 

maandag 17 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het zou kunnen dat er in Brugge een monument voor het Nederlands komt. 
Bron: Het Nieuwsblad 

 

- De Belgische voetballer Vincent Kompany wint de Wablieftprijs voor heldere taal. 
Bron: De Redactie 

 

- Als een Canadees radiostation meedeelt dat de honden in Quebec instructies in het Engels en 
het Frans moeten leren, trappen veel luisteraars erin. 
Bron: Maclean’s 

 
2. Taaltip: een orchideeënrijk regenwoud 
 

In het Groot Dictee van vorige week kwam "een orchideeënrijk regenwoud" voor. Sommige 
meeschrijvers die goed thuis zijn in de officiële regels, spelden orchideeërijk. Zij redeneerden: het 
is ook orchideeëloos, en woorden op -loos en -rijk zijn vast vergelijkbaar. Helaas, in de officiële 
spelling moet in orchideeënrijk een tussen-n staan. Daarnaast is het inderdaad wel 
orchideeëloos.  
 
Dit verschil in spelling vloeit voort uit een ander verschil: woorden op -rijk zijn samenstellingen, en 
woorden op -loos zijn afleidingen. Orchideeënrijk ('rijk aan orchideeën') bestaat uit het zelfstandig 
naamwoord orchidee en het bijvoeglijk naamwoord rijk; het is een samenstelling. Het is 
bijvoorbeeld ook woordenrijk en soortenrijk. In afleidingen (zoals woorden die eindigen op de 
achtervoegsels -lijk en -loos) wordt er geen tussen-n geschreven. Daarom is het volgens de 
officiële spelling zakelijk, woordelijk, orchideeëloos, ideeëloos, woordeloos, enz. 
 
Volgens het Witte Boekje zijn orchideeënloos, ideeënloos en woordenloos overigens ook juist; 
meer uitleg daarover staat op onze website. 
 
 
(advertentie) 

Bent u werkzaam in de buitenschoolse opvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of 
het mbo? Dan mag u de NOT, de grootste vakbeurs in Nederland voor onderwijsprofessionals, 
niet missen! 

 
3. App van de week: De Het 
 

Is het de golf of het golf, de melk of het melk, de opzet of het opzet? Gebruikers van een iPhone 
of iPad kunnen het meteen opzoeken, want Lubos Mikusiak uit Amsterdam ontwikkelde de app 
De Het. Gewoon de eerste letters van een zelfstandig naamwoord intikken en het juiste lidwoord 
verschijnt op het scherm.  
 
De app bevat de voornaamste regels voor lidwoorden, onthoudt favorieten en nodigt de gebruiker 
uit een lidwoordenspel te spelen. Mikusiak is ook de bedenker van de apps Der Die Das en Le 
La. 
 
 
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.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121214_00403104
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/121214_KompanyWablieft
http://www2.macleans.ca/2012/12/15/scores-suckered-by-radio-stunt-on-quebec-language-law-for-dogs
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/ideenloos-ideeloos
http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Registreren.aspx?wt.mc_id=notjan13c10032&wt.seg_1=nvt_nvt&utm_source=genootschap_onze_taa_nvt_nvt_101212_websites_derden&utm_medium=banner&utm_content=registreren&utm_campaign=genootschap_onze_taal_not_jan13
http://www.passion4teq.com/apps/de-het-ios/%20-%20sthash.rtHPqUri.dpbs
http://www.passion4teq.com/apps/der-die-das-ios/%20-%20sthash.7j1xTjaD.dpbs
http://www.passion4teq.com/apps/le-la-ios/%20-%20sthash.cEfdgmTl.dpbs
http://www.passion4teq.com/apps/le-la-ios/%20-%20sthash.cEfdgmTl.dpbs
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1380 
 

vrijdag 14 december 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het jaarlijkse Groot Dictee der Nederlandse Taal is woensdag gewonnen door de Vlaming 
Edward Vanhove, een 34-jarige ambtenaar uit Maaseik. 
Bron: Gazet van Antwerpen 

 

- De opsteller van het Groot Dictee van dit jaar, Adriaan van Dis, vindt dat de spelling te vaak 
verandert. 
Bron: Pauw & Witteman 

 

- De voorzitter van de nieuwe spellingcommissie reageert op de kritiek van Van Dis. 
Bron: Taalunieversum 

 
2. Oproep van het jaar: het kenmerkende woord van 2012 
 

Hoe is 2012 in talig opzicht te typeren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden roept de 
webredactie van het Genootschap Onze Taal uw hulp in. Wat was voor u hét woord van 2012? U 
kunt dit woord tot en met woensdag 19 december melden via de website van Onze Taal.  
 
Uit alle inzendingen selecteert een jury tien representatieve woorden, waaruit de lezers van Onze 
Taal (inclusief die van onze nieuwsbrieven en onze sociale media) het winnende woord kiezen. 
 
(advertentie) 

Gamification + Appreciative inquiry + schrijftraining = De Schrijfcarrousel®. Ontdek waarom de 
Hogeschool Utrecht de Schrijfcarrousel-methode ook omarmt. 

 
3. Extra: prijsvraag Nederland Vertaalt 
 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar de 
manifestatie Nederland Vertaalt, om meer aandacht te vragen voor het grote belang van goed 
vertalen. Een onderdeel van Nederland Vertaalt is een vertaalwedstrijd, die wordt georganiseerd 
in samenwerking met NRC Handelsblad. De wedstrijdopgaven (songteksten van Bruce 
Springsteen en Johnny Hallyday, een gedicht van Gerrit Komrij, een prozafragment van Heinrich 
Heine en twee Kroatische gedichten) zijn te vinden op nederlandvertaalt.nl/wedstrijd. De 
inzendtermijn loopt tot en met 4 januari 2013. 
 
Parallel aan deze wedstrijd is er een scholierenprijsvraag uitgeschreven met twee te vertalen 
songteksten van Gotye en De Jeugd van Tegenwoordig (zie nederlandvertaalt.nl/prijsvraag). Ook 
deze prijsvraag loopt tot en met 4 januari. 

Op zondag 24 maart 2013 vindt de slotbijeenkomst van Nederland Vertaalt plaats: een 
vertaalmiddag met workshops, de uitslag van de vertaalwedstrijd en de uitreiking van de Martinus 
Nijhoff Vertaalprijs 2013 aan Reina Dokter. Belangstellenden zijn van harte welkom in het 
Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam van 14.00 tot 18.00 uur.  
 
De organisatie stelt vijftig entreekaarten voor deze bijeenkomst beschikbaar voor abonnees van 
Taalpost die deelnemen aan de vertaalwedstrijd. De eerste vijftig inzenders die bij hun inzending 
vermelden dat ze geabonneerd zijn op Taalpost, krijgen een entreekaart. 
 
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.gva.be/nieuws/media-en-cultuur/aid1296303/ambtenaar-uit-maaseik-wint-groot-dictee-met-vlag-en-wimpel.aspx
http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=28447&tx_ttnews%5bbackPid%5d=116&cHash=aea1168a233f84c7784d05919c1308e9
http://taalunieversum.org/inhoud/het-valt-echt-wel-mee-meneer-van-dis
http://onzetaal.nl/oproep-het-onze-taal-woord-van-het-jaar-2012
http://www.schrijfcarrousel.nl/content/workshops
http://nederlandvertaalt.nl/wedstrijd
http://nederlandvertaalt.nl/prijsvraag
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1379 
 

woensdag 12 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Talen zijn misschien ontstaan om de mensen het communiceren lastiger te maken, beweert een 
Britse bioloog. 
Bron: Persbericht universiteit van Reading 

 

- Nederlandse basisschoolleerlingen verliezen terrein op het gebied van rekenen en taal ten 
opzichte van leeftijdgenoten in het buitenland. 
Bron: NRC Handelsblad 

 

- De voertaal van voetbalclub KV Kortrijk is het Frans. 
Bron: Sport.be 

 
2. Taalopleiding van de maand: Mieux comprendre les flamands 
 
De nieuwe burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, wekte gisteren enige verbazing met zijn 
uitspraak dat alle Antwerpenaren Nederlands moeten kunnen spreken. (Zie hier bijvoorbeeld de 
reactie van het Franstalige nieuwsbulletin van de RBTF.)  
 
Er waren ook mensen die meteen de zonzijde zagen. Jan Pollet bijvoorbeeld, die de kans greep om te 
wijzen op een taalcursus waarmee Walen niet alleen Standaardnederlands kunnen leren, maar ook 
kennis kunnen maken met de Vlaamse dialecten: Mieux comprendre les flamands. 

 
(advertentie) 

Bent u werkzaam in de buitenschoolse opvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of 
het mbo? Dan mag u de NOT, de grootste vakbeurs in Nederland voor onderwijsprofessionals, 
niet missen! 

 
3. Extra: De Dikke Drieduizend Dicteewoorden 
 
Een weids uitzicht of een wijds uitzicht? Op en top of op-en-top? Kakefonie of kakofonie? Wanneer u 
voor vanavond nog snel wilt oefenen, kunt u terecht op de webpagina van de Taaladviesdienst van 
Onze Taal. Daar vindt u namelijk een lijst met dicteewoorden: De Dikke Drieduizend Dicteewoorden.  
 
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.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR478283.aspx
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/11/nederlandse-jeugd-blijft-achter-met-taal-en-rekenen/
http://sportmagazine.knack.be/sport/nieuws/voetbal-nationaal/de-mets-franse-les-wij-passen-ons-aan/article-4000220157792.htm
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1546757/2012/12/10/De-Wever-Antwerpenaren-moeten-Nederlands-spreken.dhtml
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/politiek/1.1501442
http://nederl.blogspot.nl/2012/12/mieux-comprendre-les-flamands.html
http://www.not-online.nl/nl-NL/Bezoeker/Registreren.aspx?wt.mc_id=notjan13c10032&wt.seg_1=nvt_nvt&utm_source=genootschap_onze_taa_nvt_nvt_101212_websites_derden&utm_medium=banner&utm_content=registreren&utm_campaign=genootschap_onze_taal_not_jan13
http://grootdictee.ntr.nl/
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-dikke-drieduizend-dicteewoorden
http://www.taalpost.nl/
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://twitter.com/Taalpost


Taalpost 1378 
 

maandag 10 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie laat internetbezoekers stemmen op de vijf mooiste 
en lelijkste woorden van 2012. 
Bron: INL 

 

- Thuy An Nguyen en Jerry Chao Xu Zhuo hebben het Groot Kinderdictee gewonnen. 
Bron: NTR 

 

- Een petitie tegen het sluiten van de studies Scandinavische en Finoegrische talen in Groningen 
wordt internationaal ondersteund. 
Bron: Save Languages in Groningen 

 
2. Taaltip: staan er spaties tussen titels? 
 

Na elke titel die voor iemands naam staat, zoals dr. of ir., volgt een spatie. Tussen de voorletters 
komen geen spaties. Juist zijn dus bijvoorbeeld ‘dr. ir. T.R. Wouters’ en ‘mr. drs. J.L. de Wit’. In 
enkele oudere naslagwerken wordt wel aanbevolen halve spaties te gebruiken (die half zo breed 
zijn als gewone spaties), maar die worden in gewone teksten niet meer gebruikt. 
 
Voor titels als MA (‘master of arts’) en BSc (‘bachelor of science’) geldt hetzelfde. Deze worden 
weliswaar achter de naam geplaatst, maar ze worden eveneens gescheiden door een spatie, en 
eventueel ook nog door een komma: ‘T.R. Wouters, MSc, MA’ of ‘T.R. Wouters, MSc MA’. Het is 
overigens toegestaan om de komma na de achternaam weg te laten: ‘T.R. Wouters MSc MA’ – 
dit gebeurt in de praktijk steeds vaker. 
 

 
Cadeautip voor Kerstmis: 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: de taal van Troje 
 

Welke taal werd er in het oude Troje gesproken? Over die vraag buigt de Leidse taalkundige 
Alwin Kloekhorst zich in een Engelstalig populair-wetenschappelijk artikel. 
 
Kloekhorst zet de verschillende mogelijkheden op een rijtje en komt uiteindelijk tot de conclusie 
dat het heel goed mogelijk is dat er in Troje Etruskisch gesproken werd – de oude, enigszins 
mysterieuze taal die ooit in de buurt van Rome gesproken werd door een oude beschaving. 
Volgens een Romeinse mythe (gebruikt door de dichter Vergilius in zijn Aeneis) stamden de 
Romeinen ook van de Trojanen af. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
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Taalpost 1377 
 

vrijdag 7 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Is de [o] eigenlijk een tweeklank? 
Bron: Neder-L 

 

- Is een taalquiz als bedrijfsuitje een goed idee? 
Bron: puntann 

 

- Is het tompouce of tompoes? 
Bron: De wereld volgens ARF 

 
2. Extra: oefen nu online voor het Groot Dictee 
 

Speciaal voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal ontwikkelde OnlineOnderwijs.nu een 
oefenmodule waarmee dicteeschrijvers zich kunnen voorbereiden. In samenwerking met het 
Genootschap Onze Taal biedt OnlineOnderwijs.nu deze module gratis aan tussen 6 en 12 
december. Ga naar online-onderwijs.nu om een account aan te maken; u kunt dan meteen 
beginnen. U kunt OnlineOnderwijs.nu in de aanloop naar het Groot Dictee ook volgen op Twitter, 
via @OnlineOnderwijs. 
 

Budget, kitsch, canon, analyseren – elke week licht Woordspot een woord toe waar scholieren 

over kunnen struikelen. 

 
3. Uitslag wedstrijd Als u begrijpt wat ik bedoel 
 

Welke Amerikaanse schrijver woonde in dezelfde Ierse plaats als Marten Toonder? Die vraag 
stelden we in Taalpost 1371. Het juiste antwoord is J.P. Donleavy. Vijf Taalpostlezers winnen het 
boek Als u begrijpt wat ik bedoel: Lianne Daniëls, Abel Darwinkel, Rob Oord, Eefje Meihuizen en 
Nicky Joosse. Proficiat! 

 
4. Wedstrijd Verbale intelligentie 
 
Zin om uw verbale vaardigheden te verrijken? Lees dan het boek Verbale intelligentie. De kracht 
van het woord van psychotherapeut Jeffrey Wijnberg. De auteur reikt twintig gesprekstechnieken 
aan om meer diepgang te bereiken, anderen te overtuigen en te motiveren, en klagers de baas te 
blijven. 
 
We mogen drie exemplaren weggeven. Beantwoord deze vraag: welke uitvinding wordt 
toegeschreven aan de overgrootvader van Jeffrey Wijnberg? Mail uw antwoord en uw 
adresgegevens voor 20 december naar de redactie van Taalpost. 
 
De gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost verschijnt op maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor het archief 
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Taalpost 1376 
 

woensdag 5 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- Leerlingen die in Vlaanderen thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, mogen die taal 
niet gebruiken in de klas of op de speelplaats en krijgen vaak straf als ze dat wel doen. 
Bron: De Redactie 

 

- Het VRT-journaal om 19.00 uur op Eén is nu ook te bekijken in Vlaamse gebarentaal. 
Bron: De Standaard 

 

- De paus is van plan te twitteren in acht talen. 
Bron: Datanews 

 
2. Stem @onzetaal tot twitteraar van het jaar 
 

Het Vlaamse computer- en internettijdschrift Clickx verkiest elk jaar de sites van het jaar. In de 
categorie Twitter is Onze Taal een van de tien genomineerden. 
 
Tot 9 december kunt u stemmen op kandidaten in 18 categorieën. Er mogen tot drie stemmen 
uitgebracht worden per categorie; categorieën overslaan is mogelijk. De stemmen van het publiek 
tellen voor 70 procent mee. De overige 30 procent wordt bepaald door een vakjury. Breng ook uw 
stem uit! 
 
 
(advertentie) 

De Schrijfcarrousel® gemist op het congres De nieuwe taal? Geef je deze week op voor een 
workshop en ontvang 25 procent korting. 

 
3. Extra: English is eigenlijk Engelsk 
 

Het Oudengels van de (Germaanse) Angelen en Saksen ligt helemaal niet aan de basis van het 
Engels. Het is uitgestorven en vervangen door het Scandinavisch, dat immigranten uit het Hoge 
Noorden naar Groot-Brittannië brachten. Met die bewering brachten een Noorse en een 
Amerikaanse hoogleraar de taalkundige wereld in rep en roer. Volgens de meeste taalkundigen is 
deze stelling overigens onhoudbaar. 
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maandag 3 december 2012 
 
Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal 
 

1. Taalnieuws 
 

- YouTube biedt Nederlandse ondertiteling van filmpjes aan, maar er is geen touw aan vast te 
knopen. 
Bron: Editie NL 

 

- James Kennedy, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, vindt dat 
Nederlanders te hoge eisen stellen aan de taalbeheersing van nieuwkomers. 
Bron: Trouw 

 

- De Vlaamse stand-up comedian Alex Agnew zal volgend jaar in het voorprogramma van Eddie 
Izzard voor het eerst in het Engels optreden. 
Bron: Gazet van Antwerpen 

 
2. Taaltip: verschool of verschuilde? 
 

'Het kleine Zwarte Pietje verschool zich in de koelkast' en 'Het kleine Zwarte Pietje verschuilde 
zich in de koelkast' zijn allebei juist. Verschuilen heeft naast de sterke verleden tijd verschool ook 
een zwakke verleden tijd: verschuilde. Het voltooid deelwoord is verscholen.  
 
Het Groene Boekje van 1954 vermeldde zowel verschool als verschuilde al. Van Dale nam de 
zwakke vervoeging verschuilde voor het eerst op in de achtste druk (1961). De sterke vorm lijkt 
nog steeds iets gewoner te zijn, maar de zwakke vervoeging komt ook vaak voor. 
 
Op onze website vindt u een lange lijst met sterke werkwoorden, waarin ook twijfelgevallen als 
verschuilen - verschool/verschuilde en waaien - woei/waaide te vinden zijn. 
 
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. Extra: decembernummer Onze Taal 
 

Het decembernummer van Onze Taal proeft van het Nederlands van de Belgische eerste 
minister Elio Di Rupo, kijkt achter de schermen van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, 
onderzoekt metaforen in verkiezingstijd en prijst de gebroeders Grimm voor hun opzienbarende 
taalkundige onderzoek.  
 
Van elk artikel kunt u de eerste pagina op de website van Onze Taal online lezen. De pagina's 
met de meningen van bekende taalgebruikers over het taaljaar 2012 staan er integraal. 
 
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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