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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Taalnieuws  

Nederlanders die in Frankrijk met vakantie gaan, ergeren zich er regelmatig aan dat Fransen 

geen Engels spreken. 

(Bron: Managers online) 

 

De Gentse rockgroep RAKETKANON maakt luide muziek in een zelfbedachte taal en gooit 

daar hoge ogen mee in het buitenland. 

(Bron: Knack) 

 

Het IJslands heeft de beste woorden voor nieuwe technologie.  

(Bron: Gizmodo) 

Van papaoutai tot mon chéri  

FRANS. Waarom moet je in Frankrijk niet om een 'tom-pouce' vragen als je een gebakje wilt 

bestellen? Is 'Papaoutai' van Stromae zo vrolijk als het klinkt? Waarom is het niet vreemd dat 

het Groot Dictee juist in Frankrijk ontstond? Welke woorden hebben de Fransen eigenlijk van 

ons geleend? Waarom lopen hippe meisjes met 'Mon chéri' op hun trui?  

Het zijn slechts enkele van de tientallen vragen die beantwoord worden in het juninummer van 

Onze Taal, dat grotendeels gewijd is aan het Frans. Neem nu een abonnement! 

Lees elke vrijdag de leukste taalkronkels op de Facebookpagina van 
Onze Taal. 

Tekst én muziek in gebaren  

GEBARENTAAL. Shelby Mitchusson is een Amerikaanse gebarentaaltolk. In september 2014 

plaatste ze een video op YouTube waarin ze het rapnummer 'Lose Yourself' van Eminem in 

Amerikaanse Gebarentaal uitvoerde. De afgelopen week werd het ineens een hit, toen de 

populaire website Reddit er aandacht aan besteedde. 

Zie hoe Mitchusson niet alleen de tekst maar ook de muziek in gebaren weet over te brengen. 

  

  

http://www.taalpost.nl/archief/1701.html
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Taalnieuws  

Het Eurovisiesongfestival werd dit weekeinde getolkt in een speciale 'internationale' 

gebarentaal. Daarbij hadden sommige tolken veel pret. 

(Bron: Het Nieuwsblad) 

 

De liedteksten van populaire muziek zijn in de afgelopen tien jaar snel eenvoudiger 

geworden. Of in ieder geval: het aantal lettergrepen per woord en per zin is lager geworden. 

(Bron: Trouw) 

 

Indiase scholieren doen het heel goed bij Amerikaanse spellingwedstrijden. Misschien legt 

dit succes vooral een basaal probleem van het Indiase schoolsysteem bloot. 

(Bron: India Times) 

Het Nederlands in het jaar 2500  

VOORSPELLINGEN. Hoe klinkt het Nederlands in het jaar 2500? De wetenschapsjournalist 

Steven Hagers vroeg het een aantal deskundigen. Sommigen rekenen hem uitvoerig voor 

waar de klinkers zullen liggen, anderen grijpen terug op het verleden en weer anderen denken 

dat er tegen die tijd geen Nederlands meer zal bestaan. 

Samen geven ze misschien eerder een aardig inzicht in de taalwetenschap van nu dan in de 

taal van over 500 jaar. 

Word lid van Onze Taal van juni tot en met december voor maar € 21,-! 
U ontvangt het tijdschrift én u krijgt toegang tot de digitale Onze Taal. 

Correcte ziektenamen  

OPINIE. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleitte er vorige week voor nieuwe 

infectieziekten niet meer te noemen naar mensen (zoals alzheimer), dieren 

(gekkekoeienziekte), regio's (Spaanse griep) of beroepsgroepen (legionairsziekte). Volgens de 

WHO werken dat soort namen stigmatiserend en hebben ze daardoor vaak onbedoelde 

negatieve gevolgen voor de mensen, dieren of regio's in kwestie. Is dat een goed idee? 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1700.html
http://www.taalpost.nl/archief/1700.pdf
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150526_01698102
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/4037963/2015/05/22/Populaire-liedteksten-worden-steeds-dommer.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150522&cw_agreed=1&cw_agreed=1
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-24/news/62583467_1_skill-india-demographic-dividend-paper
http://www.scientias.nl/de-toekomst-van-de-nederlandse-taal-zo-praten-we-in-het-jaar-2500/
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Daarover gaat een nieuwe opiniepeiling op de website van Onze Taal. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Scrabble heeft in de Engelstalige versie van het spel 6500 woorden toegevoegd aan de lijst 

met goedgekeurde woorden. Het woord hacktivist bijvoorbeeld is goed voor 22 punten. De 

nieuwe lijst valt niet overal in goede aarde. 

(Bron: The Telegraph) 

 

'Verrekte hoge drempels' (categorie verkeersborden) en 'Uw probleem, ons een zorg' 

(categorie bedrijven). Deze en andere winnaars van de Grote Voutjesverkiezing zijn 

bekendgemaakt. 

(Bron: Taalvoutjes) 

 

Vlaamse luisteraars verwachten van radiopresentatoren altijd dat ze een neutrale 

standaardtalige uitspraak hebben. Voor regionale berichtgeving wordt een regionaal accent 

meer aanvaard. 

(Bron: Webred) 

Nieuw en gratis: 'Een woord uit elk jaar'  

JAARWOORDENZOEKER. Welk woord of welke uitdrukking is opgekomen in het 

Waterloojaar 1815? In het oorlogsjaar 1940? Of in het jaar dat u geboren werd? U vindt het 

antwoord dankzij de gloednieuwe jaarwoordenzoeker van Onze Taal. Bij ieder woord in de 

jaarwoordenzoeker leest u hoe het ontstaan is. 

De jaarwoordenzoeker 'Een woord uit elk jaar' is ontwikkeld door taalkundige en etymologe 

Nicoline van der Sijs en Onze Taal. 

Voor middelbare scholieren biedt Onze Taal TLPST (maandelijkse 
taalnieuwsbrief) en Woordspot (wekelijkse woordbetekenisblog), met 
leuke opdrachten voor in de klas! 

Waar komen de Nederlandse gebaren vandaan?  

NGT. Amsterdam is drie keer onder elkaar de vingers gekruist, bij Eindhoven maak je drie keer 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1699.html
http://www.taalpost.nl/archief/1699.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/11618704/Lolz-Scrabble-adds-shizzle-ridic-and-yeesh-to-its-approved-words-list.html
http://www.taalvoutjes.nl/winnaars/
http://www.webred.be/regionale-accenten-radio/
https://onzetaal.nl/een-woord-uit-elk-jaar
http://www.tlpst.nl/
http://www.woordspot.nl/


een draaiende beweging boven het hoofd, en Rotterdam is een vaarbeweging. 

Gebarentaalsprekers halen overal inspiratie uit om hun gebaren vorm te geven. Harrie 

Scholtmeijer (Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies, Hogeschool Utrecht) schreef in het 

meinummer van Onze Taal een artikel over de soms verrassende herkomst van gebaren in de 

Nederlandse Gebarentaal (NGT). Het artikel is tijdelijk gratis online te lezen. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Filip Devos, hoofdredacteur van het Vlaamse tijdschrift Over taal, heeft een petitie ingediend 

om de aandacht van het Vlaams Parlement en de academische overheden te vestigen op de 

matige steun die wetenschapspopularisering krijgt. 

(Bron: Petities24) 

 

In Vlaanderen bieden vanaf 1 september 2015 nog eens achttien scholen niet-taalvakken 

zoals wiskunde en biologie aan in het Frans, Engels of Duits. 

(Bron: Knack.be) 

 

De emojitaal ontwikkelt zich razendsnel. Hiërogliefen hebben er veel langer over gedaan om 

uit te groeien tot een volwaardige visuele taal. 

(Bron: BBC) 

Hoi Holland!  

APP. Internationale studenten kunnen kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur 

dankzij Hoi Holland!, een nieuwe app waarmee ze eenvoudige dialogen in realistische situaties 

kunnen oefenen. De app maakt deel uit van Make it in the Netherlands!, een actieprogramma 

om die studenten aan te moedigen na hun studies een carrière in Nederland te beginnen en 

een duurzame band met Nederland op te bouwen. Uiteindelijk zouden ze moeten uitgroeien tot 

ambassadeurs voor Nederland en het Nederlands, ook als ze terugkeren naar hun vaderland. 

Eenvoudig en snel taalboeken bestellen? Dat kan in de webwinkel van 
Onze Taal! 

De leukste Afrikaanse woorden  

NIE WORRIE NIE. Op de website KaapstadMagazine (een online magazine over wat er 

allemaal te beleven is in Kaapstad) staat een lijstje met grappige Afrikaanse woorden en 

zinnen, zoals bromponie ('scooter'), kletsblaai ('tijdschrift'), duikweg ('tunnel') en 'Jij moe nie 

worrie nie, alles sal reg kom' ('maak je geen zorgen, alles komt goed'). Toevoegingen zijn 

welkom bij de redactie van KaapstadMagazine! 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1698.html
http://www.taalpost.nl/archief/1698.pdf
http://www.petities24.com/wetenschapspopularisering
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http://www.kaapstadmagazine.nl/nieuws-zuid-afrika/leukste-afrikaanse-woorden/10_22_16914
mailto:info@kaapstadmagazine.nl
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

In het radioprogramma De Taalstaat maakte minister van Onderwijs Jet Bussemaker 

afgelopen zaterdag de beste leraar Nederlands van 2015 bekend: Arnoud Kuijpers van het 

Candea College in Duiven. 

(Bron: Onze Taal) 

 

Op het Museumplein in Amsterdam is een fototentoonstelling te zien over laaggeletterdheid. 

In de regio Amsterdam zouden zo'n 70.000 mensen tussen 16 en 65 jaar grote moeite hebben 

met lezen en schrijven. 

(Bron: Dichtbij) 

 

Onlangs werd de vraag gesteld of emoji's kunnen uitgroeien tot een universele taal. Dat was 

gesneden koek voor het bedrijf Domino's Pizza, dat honderden pizza-emoji's verstuurde, hier 

en daar versierd met een leesteken. 

(Bron: Adweek) 

Taaltip: vraag het aan diegene  

PRAKTISCH. 'Als u een te groot bedrag hebt overgemaakt en de begunstigde kent, vraag 

diegene dan om het te veel betaalde terug te boeken.' Deze zin kan niet bij iedereen door de 

beugel. Dat komt door het gebruik van diegene als vervanger van hem/haar of bijvoorbeeld die 

persoon. Diegene is wel voor iedereen juist in een zin als 'Vraag diegene die het bedrag heeft 

ontvangen het te veel betaalde terug te boeken.' Diegene wordt hier gevolgd door een bijzin 

(we hebben de bijzin gecursiveerd). 

Diegene, degene en datgene worden in principe met een bijzin gecombineerd, maar diegene 

komt dus ook voor zonder zo'n erop volgende bijzin. De Nederlandse Taalunie beoordeelt dit 

'zelfstandige' gebruik van diegene als standaardtaal in Nederland. In België is dit gebruik van 

diegene ongebruikelijk. 

Direct taaladvies nodig? Zoek via de website of de gratis app in de 
ruim 2000 adviezen van Onze Taal. 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1697.html
http://www.taalpost.nl/archief/1697.pdf
https://onzetaal.nl/nieuws/beste-leraar-nederlands-van-2015-gekozen
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Geen paniek!  

SYMPOSIUM. Wat is de rol van tekst in crisiscommunicatie? Daarover gaat het gratis 

symposium Geen paniek! Het vindt plaats op vrijdag 29 mei in Amsterdam. Adviseurs en 

woordvoerders geven inzicht in hun aanpak van verschillende soorten crises. Reactiesnelheid, 

de wijze van communiceren, de rol van media en de voorbereiding: alle aspecten van 

crisiscommunicatie worden belicht. Na de lezingen is er tijd ingeruimd voor een debat met de 

experts en het publiek. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
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Taalnieuws  

Skype introduceert een automatische tolk, die gesproken tekst omzet in een andere taal 

terwijl hij wordt uitgesproken.  

(Bron: Daily Mail) 

 

De Ierse overheid waarschuwt buitenlandse leerlingen die Engels willen leren voor malafide 

taalscholen. 

(Bron: The Irish Times) 

 

De Spaanse trainer Rafael Benítez van Napoli wordt een wedstrijd geschorst en moet een 

boete betalen omdat hij zijn team beschuldigde van 'shitty Italian soccer'. 

(Bron: Sporza) 

De geschiedenis van 'zeg maar'  

STOPWOORDEN. Het komt al voor in een roman van Maarten 't Hart uit 1980: het gebruik van 

zeg maar als stopwoord. En het gebruik lijkt nog altijd niet af te nemen. De website Vice 

maakte een overzicht van de geschiedenis: Welke discussies zijn er in de loop van de tijd over 

zeg maar gevoerd? Wat hebben mensen geprobeerd eraan te doen? En waarom werkt dat 

niet? 

Nog geen lid-abonnee van Onze Taal? Grijp uw kans: veel korting én 
een vermakelijk boek van Hein de Kort. 

Lof- en Sofprijs der Nederlandse Taal  

SLOF. Vanavond, 13 mei, worden in Amsterdam de Lof- en de Sofprijs der Nederlandse taal 

uitgereikt. Een unieke gebeurtenis, omdat die prijzen sinds de eerste uitreiking in 2004 nooit 

tegelijk zijn uitgereikt. 

Op één na, het ministerie van EZ, wilden de winnaars van de Sofprijs die nooit in ontvangst 

nemen. Dit keer lijken de heren Toonk en Paternotte, beiden politici in Amsterdam, zelfs 

verheugd te zijn met de prijs. Ze ontvangen die voor hun pleidooi het Amsterdamse 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1696.html
http://www.taalpost.nl/archief/1696.pdf
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https://onzetaal.nl/abonnementen/aanbieding


basisonderwijs te vertweetaligen. De Lofprijswinnaars zijn vier universitaire docenten die 

opkomen voor het Nederlands als onderwijstaal aan de Amsterdamse faculteit 

Geesteswetenschappen (VU en UvA), die zich tegenwoordig Humanities noemt. 

De bijeenkomst vindt plaats in Akhnaton (Nieuwezijds Kolk 25, 1012 PV Amsterdam) tussen 

19.00 en 21.00 uur. Toegang is gratis. 

Wetsartikel voor majesteitsschennis?  

POLL. Het "Fuck de koning"-incident staat niet op zichzelf: elk jaar worden er mensen 

veroordeeld wegens majesteitsschennis. Vindt u het wenselijk dat er een apart wetsartikel 

bestaat dat beledigende taal voor de koning bestrijdt? Geef uw mening op de website van 

Onze Taal. 

Laatste Taalpost van deze week  

HEMELVAART. De volgende Taalpost verschijnt in verband met het hemelvaartsweekend op 

maandag 18 mei. 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
  

  
  

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/06/openbaar-ministerie-vervolgt-man-die-fuck-de-koning-riep/
https://onzetaal.nl/poll/is-een-wetsartikel-voor-majesteitsschennis-wenselijk
https://onzetaal.nl/poll/is-een-wetsartikel-voor-majesteitsschennis-wenselijk
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost


 

 

 

 

# 1695 - 11 mei 2015  

online / pdf  

  

  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Taalnieuws  

Burgemeester Chris Taes gaf vorige week basisschoolleerlingen les in het Erps-Kwerps. Dat is 

het dialect van het dorp Erps-Kwerps. 

(Bron: Nieuwsblad.be) 

 

Belgische Europarlementariërs twitteren meestal in hun eigen taal. De kiezers in eigen land 

zijn kennelijk toch het belangrijkst. 

(Bron: Knack.be) 

 

In Frankrijk duurt de onrust over het voorstel van onderwijsminister Najat Vallaud-Belkacem 

om het Latijn en Grieks minder centraal te stellen op de lycées, voort. 

(Bron: Nouvel Observateur) 

Taaltip: 'De stoelen moeten schoongemaakt 
(worden)'  

PRAKTISCH. De zin 'De tuinstoelen moeten nodig schoongemaakt' is juist. Wie liever worden 

toevoegt, kan dat gerust doen, maar het hóéft niet.  

De werkwoorden (be)hoeven, moeten, kunnen, mogen, (be)horen en dienen komen soms voor 

met alleen een voltooid deelwoord (zoals schoongemaakt in de zin hierboven). Dat voltooid 

deelwoord heeft dan een passieve betekenis zónder dat het werkwoord worden gebruikt wordt. 

Andere voorbeelden zijn 'Dat hoeft niet bewaard' ('Dat hoeft niet bewaard te worden') en 'Dat 

mag weleens gezegd' ('Dat mag weleens gezegd worden').  

Het weglaten van worden kan niet altijd. Zo is een zin als 'De uitnodigingen kunnen geprint' 

voor lang niet iedereen aanvaardbaar. Waar dat aan ligt, is onduidelijk. Meer informatie over 

dit soort zinnen vindt u op de website van Onze Taal.  

(advertentie) 
Studenten structureel motiveren? Volg de Schrijfcarrousel-workshop 
op 21 mei (15% korting voor Onze Taal-leden). Het aantal plaatsen is 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1695.html
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beperkt. "Een goudmijn." 

De Taalstaat  

RADIO. We kunnen het radioprogramma De Taalstaat niet genoeg prijzen. Iedere week maakt 

de redactie weer een aantrekkelijk programma over taal, dat op zaterdag tussen 11.00 en 

13.00 uur wordt uitgezonden op NPO Radio 1. Afgelopen zaterdag kwam bijvoorbeeld 

cabaretier Herman Finkers aan het woord over zijn nieuwe cd met Twentse liedjes en vertelde 

taalwetenschapper Hans Broekhuis over zijn Syntax of Dutch. Ook was er aandacht voor de 

verkiezing van de beste leraar Nederlands. En zo nog veel meer! 

  

  

   Aan-/afmelden  Archief     

  

  Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal. 

U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost). 
  

  
  

 

http://www.radio1.nl/detaalstaat
http://www.radio1.nl/item/290599-Herman-Finkers-over-zijn-nieuwe-album-met-liedjes-over-Almelo.html
http://www.radio1.nl/item/290601-Hans-Broekhuis.html
http://www.radio1.nl/item/290603-De-genomineerden-voor-de-Beste-leraar-Nederlands-van-2015.html
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/taalpost
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/
https://twitter.com/Taalpost


 

 

 

 

# 1694 - 8 mei 2015  

online / pdf  

  

  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Zelf waren we op de hoogte van het eenzame bestaan van het werkwoord handswifteren. 

Maar misschien kent u nog andere woorden die maar één keer op het hele internet 

voorkomen. Marten van der Meulen is ernaar op zoek; helpt u een woordje? 

(Bron: De Taalpassie van Milfje) 

 

Alle masterprogramma's van de Utrechtse universiteit zijn voortaan in het Engels. 

(Bron: DUB) 

 

Een gemeen persoon die ervan houdt anderen op hun foutjes te wijzen. Dat beeld hebben 

mensen soms van een redacteur, zegt Mary Norris, de kommakoningin van het magazine 

The New Yorker. 

(Bron: CMOS) 

De Taalunie en Nederlands in het buitenland  

POLL. Na het protest van de voorbije weken tegen de door de Nederlandse Taalunie 

voorgestelde bezuinigingen, is er een gesprek gekomen met de Internationale Vereniging voor 

Neerlandistiek. De bezuinigingsvoorstellen worden uitgesteld en opnieuw bekeken. 

Ondertussen wordt de discussie voortgezet: moet je lessen Nederlands in het buitenland 

aan de markt overlaten? Laat uw mening horen op de website van Onze Taal. 

(advertentie) 
Ken je De Taalhacker al? Deze vernieuwende methode is de beste 
manier om een taal te leren (en 'm nooit meer te vergeten). 

Winnaars wedstrijden  

GROOT RETORISCH WOORDENBOEK. In Taalpost 1689 stelden we een vraag over het 

Groot retorisch woordenboek: het hoeveelste boek van Paul Claes is dit? Het antwoord kon u 

vinden in het aprilnummer van Onze Taal: nummer 117. De volgende deelnemers winnen een 
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exemplaar: Christa Bouwmans, Lida Pouwels, Adri Altink, Eva Vanherp en Sanne Mondria. 

VAN DALE MIDDELGROTE WOORDENBOEKEN. Waarvan is de bruine M&M een 

graadmeter? Dat was dan weer de vraag in Taalpost 1691. Het antwoord is 'onzorgvuldigheid 

door het niet nalezen van het contract': het geheim van de bruine M&M wordt uitvoerig 

toegelicht op de website van Van Dale. De winnaars zijn Aemilia Jansen (Duitse set 

woordenboeken), Herwin De Brucker (Franse set woordenboeken) en Greetje Biel 

(Nederlands woordenboek). 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

De Taalunie heeft de eerste activiteiten van de Week van het Nederlands bekendgemaakt. 

Het motto van deze eerste editie is 'Iedereen aan het woord'. 

(Bron: Week van het Nederlands) 

 

Een campagne voor Belgische creativiteit combineert het Nederlands, Frans en Engels in zijn 

slogans. 

(Bron: De Standaard) 

 

Internationale studenten in Ierland protesteren na de sluiting van veertien privéscholen die 

Engels onderwijzen. 

(Bron: The Irish Times) 

Mx  

AANSPREEKVORM. De Vlaamse jeugdbeweging Chiro zocht onlangs een medewerker 'm, v 

of x'. En in het (Britse) Engels is er de afgelopen twee jaar vrij geruisloos een aanspreekvorm 

bij gekomen: naast Mr, Mrs, Ms en Miss is er nu ook Mx, speciaal voor transgenders en 

mensen die zich niet met een van de vier traditionele aanspreekvormen willen laten 

aanspreken. 

Naar verluidt zou Mx binnenkort in de Oxford English Dictionary opgenomen worden. 

Elke dag taalweetjes en -tips lezen? Volg Onze Taal dan ook op 
Facebook en Twitter. 

Elfdaals  

GEEN ZWEEDS. Taalkundigen buigen zich op een congres in het Deense Kopenhagen over 

het Elfdaals, een regionale taal uit Zweden. Er zijn nog 2500 sprekers en de taal zou 

teruggaan tot in de tijd van de Vikingen. Taalhistoricus Bjarne Simmelkjær Sandsgaard 

Hansen zegt dat het Elfdaals een goudmijn is: "Het werkt bijna als een taalkundige diepvries. 

Je ontwaart er een glimp van Oudnoordse eigenschappen die allang verdwenen zijn uit de 
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andere Scandinavische talen." 

Radio 1 (VRT) bracht er onlangs een bericht over. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

In het radioprogramma De Taalstaat zijn de drie genomineerden voor de verkiezing van de 

'Beste leraar Nederlands van 2015' bekendgemaakt. Stemmen kan tot 15 mei. 

(Bron: Onze Taal) 

 

Donderdag trekt Groot-Brittannië naar de stembus. Zou het kunnen dat Ed Miliband, de leider 

van Labour, in de verkiezingscampagne zijn accent heeft aangepast? Hij zou niet de enige 

zijn. 

(Bron: The Telegraph) 

 

Bestuurlijk-ambtelijke taal is een taaluniversum op zichzelf met eigen jargon en spelregels. 

Hoe pas je die toe? 

(Bron: HP/De Tijd) 

Taaltip: herkomst hondenweer  

PRAKTISCH. Morgen wordt het broeierig; misschien wordt het wel hondenweer. Er zijn 

mensen die vertellen dat dat woord eigenlijk niet met honden te maken heeft, maar met het 

Scandinavische ond ('slecht'). Dat verhaal klopt niet. 

Op Onzetaal.nl zijn veel adviezen over de herkomst van woorden te vinden en worden 

misverstanden opgelost, zoals over verstandskies. Wilt u van meer woorden de etymologie 

weten? Hét adres daarvoor is Etymologiebank.nl. 

Een nostalgisch cadeau voor Moederdag: Mijn moeder zei altijd. En 
een mooi cadeau voor jezelf: Korterlands, over verkorte taalvormen. 

Anéla-conferentie 2015  

TOEGEPASTE TAALWETENSCHAP. Anéla is de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste 

Taalwetenschap. Ze richt zich sinds 1972 op toegepast taalwetenschappelijk onderzoek, 

bijvoorbeeld naar taalverwerving, taalonderwijs, taalvariatie, meertaligheid, taalcontact en 

interactie in organisaties. Op 22 en 23 mei vindt in Egmond aan Zee de achtste Anéla-
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conferentie plaats. Wilt u erbij zijn? Inschrijven kan nog tot 8 mei. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Taalnieuws  

De Duitse dialecten sterven uit. Of in ieder geval die in Duitsland, zegt een Duitse 

onderzoeker. 

(Bron: Spiegel) 

 

Het Kantonees sterft uit. Of in ieder geval het Kantonees in Canada, waar het wordt 

verdrongen door het Mandarijn. 

(Bron: CBC News) 

 

De socialemediataal sterft uit. Of in ieder geval wordt de kans kleiner dat ouderen die taal 

nog begrijpen, omdat ze steeds sneller verandert, zegt een Britse geleerde. 

(Bron: SBS Australia) 

Van 'leuk vinden' tot 'houden van'  

LIEFDE. Buitenlandse bezoekers kijken soms met verwondering naar onze taal – bijvoorbeeld 

naar de gradaties van liefde die erin kunnen worden uitgedrukt. De website I am expat zet er 

zeven op een rijtje: leuk vinden, lief vinden, verliefd worden, verliefd zijn, vrijen, liefhebben, 

houden van, en legt uit wat de verschillen zijn. 

(advertentie) 
Studenten structureel motiveren? Volg de Schrijfcarrousel-workshop 
op 21 mei (15% korting voor Onze Taal-leden). Het aantal plaatsen is 
beperkt. "Een goudmijn." 

Protest tegen de Taalunie  

PROTEST. Er is de afgelopen dagen grote onrust ontstaan over door de Taalunie 

aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs Nederlands in het buitenland. Volgens de 

critici, ruim tachtig hoogleraren en docenten van over de hele wereld die gisteren een 

ingezonden stuk plaatsten in NRC Handelsblad en De Standaard, besteedt de Taalunie te veel 

geld aan pr en te weinig aan onderwijs. Het stuk staat bij de kranten achter een betaalmuur, 

maar de tekst is ook te lezen bij het weblog Neder-L. Daar is ook een felle discussie 
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losgebarsten. 

Wedstrijd Van Dale Middelgrote woordenboeken  

PRIJSVRAAG. De examens staan voor de deur. Tijd om er een woordenboek bij te nemen, 

bijvoorbeeld uit de reeks vernieuwde Middelgrote woordenboeken van Van Dale. We mogen 

enkele exemplaren weggeven en daarom stellen we deze vraag: waarvan is de bruine M&M 

een graadmeter? Stuur uw antwoord voor donderdag 7 mei naar redactie@taalpost.nl. Uit de 

inzendingen halen we drie winnaars. Zij mogen één taalvariant uit de Middelgrote 

woordenboeken kiezen: Nederlands, Engels (set), Frans (set) of Duits (set). 
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