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Nieuwe woorden in Van Dale 

Van Dale heeft 999 nieuwe woorden opgenomen. In het tv-programma De 

wereld draait door bespraken hoofdredacteur Ton den Boon en 

‘woordenverzamelaar’ Ronald Snijders de opvallendste: decolletéportemonnee 

bijvoorbeeld, en troostbeer. Wat betekenen die woorden en waarom zijn 

uitgerekend zij in het woordenboek opgenomen? Ronald Snijders gaf verder 

nog wat voorbeelden van woorden die eigenlijk ook vermeld zouden moeten 

worden. 

 

Bekijk het fragment 

  

  

  

  

Opinie 

 Peter-Arno Coppen: “Saaie grammaticaregels bestaan niet.” (Trouw) 

 Kijkers boos omdat het accent van Chriet Titulaer belachelijk werd 

gemaakt bij De wereld draait door. (Nu.nl) 

 Vlaamse onderwijsinspectie: “Niveau van het Frans is onder de maat in 

het lager onderwijs.” (De Standaard) 

 Europees Bureau voor Kleine Talen: “Fries en Nedersaksisch moeten 

volwaardige schoolvakken worden.” (Nu.nl) 

 

  

  

  Weetjes 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/372551
https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/372551
https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/372551
https://www.trouw.nl/cultuur/ik-ben-in-mijn-leven-nog-nooit-een-saaie-grammaticaregel-tegengekomen~a3e1b1d9
http://www.nu.nl/media/4645410/kijkers-dwdd-boos-respectloos-item-chriet-titulaer.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170425_02850825
http://www.nu.nl/cultuur-overig/4649496/ook-gronings-en-twents-moeten-schoolvak-worden.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Hoe is het gesteld met uw basisschool-Frans? (Het belang van Limburg) 

 Er is betekenisverschil tussen constant en continu, al wordt constant 

ook wel in de betekenis ‘continu’ gebruikt. (Neerlandistiek) 

 Neologisme van de week: mandarijnbier. (IvdNT) 

 Nieuw woord in de Volkskrant: klimaatpauper. (Taalbank) 

 

  

  

  

En verder 

Een taalkundige analyse van vet kutte dingen. (Neerlandistiek) 

 

  

  

 

  

Doe met ons mee aan de eci Letterenloop!  

Op zondag 11 juni is het tijd voor hét sportieve taalevenement van het jaar: 

de eci Letterenloop. Speciaal voor alle taalliefhebbers die ook van hardlopen 

houden, hebben we een sportief aanbod: een lidmaatschap van Onze Taal plus 

een hardloopshirt voor slechts € 26,-*. Van dit bedrag schenken we € 2,50 aan 

Run4schools, het goede doel van de eci Letterenloop. 

 

Let op: als u mee wilt doen aan de eci Letterenloop, dient u zich zelf in te 

schrijven. Vanuit het Genootschap Onze Taal doen diverse medewerkers mee. 

  

*Dit aanbod geldt t/m woensdag 31 mei. U ontvangt dit jaar zeven nummers 

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170425_02851228/quiz-hoe-is-het-gesteld-met-uw-kennis-van-het-frans-uit-de-basisschool?
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/constant-continu/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1418-mandarijnbier
https://www.taalbank.nl/2017/04/26/klimaatpauper/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/vet-kutte-dingen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/7-x-onze-taal-nl-letterenloop
http://letterenloop.nl/
http://letterenloop.nl/


van Onze Taal en krijgt een hardloopshirt in een maat naar keuze (hiervoor 

nemen wij na de bestelling contact met u op). Lidmaatschappen lopen per 

kalenderjaar en worden automatisch verlengd.  

 

Word lid en krijg een hardloopshirt 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/7-x-onze-taal-nl-letterenloop
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: unheimisch en unheimlich 

Unheimisch en unheimlich zijn allebei juist. Als je ‘een unheimisch/unheimlich 

gevoel’ van iets krijgt, betekent dat dat je je niet op je gemak voelt, je vindt 

iets griezelig en onheilspellend. 

 

Unheimisch is in het Duits een verouderd woord; het was in die taal tot in de 

negentiende eeuw in gebruik. Het hedendaagse Duits kent alleen heimisch 

(‘inheems’, en vandaar ‘vertrouwd, op je gemak’) en unheimlich 

(‘onheilspellend’). Het Nederlands leende unheimisch ergens aan het begin van 

de negentiende eeuw. Zo stond in 1854 in De Tijd: “Dat het intusschen 

eenigen in de Kamer unheimisch begon te worden (...).” Toen het woord in het 

Duits zelf uitstierf, bleef het in Nederland in gebruik. Overigens kwam 

unheimlich in de negentiende eeuw óók in gebruik in het Nederlands. 

 

We hebben dus de keuze: unheimisch en unheimlich maken allebei al zo’n 

twee eeuwen deel uit van onze taal. Veel mensen hebben geleerd dat 

unheimlich de voorkeur moet krijgen, omdat dat immers nu nog in het Duits 

wordt gebruikt. Maar unheimisch is nog steeds gebruikelijk; het staat ook in 

alle hedendaagse woordenboeken. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Wat is het meervoud van gluten? (dt met JP) 

 Haal nooit meer quoique en quoi que door elkaar in het Frans! (Le 

Figaro) 

 Wie naar een baan bij de EU solliciteert, mag de verplichte toetsen nu 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.youtube.com/watch?v=YaYN4LKbDIY
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/04/23/37003-20170423ARTFIG00003-quoique-ou-quoi-que-ne-faites-plus-la-faute.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/04/23/37003-20170423ARTFIG00003-quoique-ou-quoi-que-ne-faites-plus-la-faute.php
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


ook in een andere taal afleggen dan het Engels, Frans of Duits. 

(Euractiv) 

 Wat is het verschil tussen people en persons in het Engels? (Merriam-

Webster) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Sjoerd van der Niet schreef een boekje over taalfilosofie. (De Taalstaat) 

 De interessantste klinker van het Nederlands: de əhhh... (YouTube) 

 Taalkundige Peter-Arno Coppen vindt dat er geen belangrijker dingen 

zijn om je druk over te maken dan taal. (Trouw) 

 Onderzoek naar manieren om aan de hand van taal op sociale media 

rampgebieden te lokaliseren, wint ‘Human Factors’-prijs. (Phys.org) 

 

  

  

  

En verder 

Veel digitale apparaten kunnen niet met het IJslands overweg. En dat is een 

probleem. (The Washington Post, De Morgen) 

 

  

  

  

(Advertentie) 

Met korting naar de Grote Vertaaldag  

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-offers-more-language-choice-to-hopeful-recruits/
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/people-vs-persons
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/people-vs-persons
http://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/405469-als-dan-dus-daarom-introductie-in-de-taalfilosofie-van-sjoerd-van-der-niet
https://www.youtube.com/watch?v=tIgo8xKL5qQ&feature=youtu.be
https://www.trouw.nl/cultuur/beste-reaguurders-de-taal-is-onze-aandacht-meer-dan-waard~afc290de/
https://phys.org/news/2017-04-big-disaster-related-language-social-media.html
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/04/24/digital-devices-snub-icelandic-language-which-is-a-problem-for-iceland/?utm_term=.402c6ecd4291
http://www.demorgen.be/buitenland/computers-spreken-geen-ijslands-en-dat-brengt-de-toekomst-van-de-taal-in-gevaar-b6d6bb6a/
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag


 

  

 

Op zaterdag 13 mei vindt in Utrecht de Grote 

Vertaaldag plaats. Deze dag maakt deel uit van de 

manifestatie Nederland Vertaalt, die in het leven 

is geroepen om het belang van vertalen te 

onderstrepen. 

 

Op de Vertaaldag worden de inzendingen 

besproken van de vertaalwedstrijd die in november in NRC Handelsblad stond; 

ook worden er nieuwe vertaalopgaven aangeboden. Daarnaast staan er 

verschillende inspirerende lezingen op het programma. 

  

Als Taalpostlezer kunt u met korting naar de Vertaaldag: u betaalt € 45,- i.p.v. 

€ 60,-. Gebruik hiervoor bij aanmelding de kortingscode NV7OT. Het aantal 

plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst 

behandeld.  

Meer informatie / aanmelden 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag


 

Webwinkel 
  

 

  

  

 

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/
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Weetjes 

 De wet over veedichte gebieden is omgezet in jip-en-janneketaal. 

(NieuwsGrazer) 

 Museumbezoekers kunnen voortaan kijken of er lange files staan op de 

‘rijenradar’, het neologisme van de week van het Instituut voor de 

Nederlandse Taal. (IvdNT) 

 Facebook werkt aan nieuwe technologieën, onder meer om via de 

hersenen teksten te typen en via de huid woorden te horen. (NOS) 

 

  

  

  

Opinie 

 De nieuwe versie van de vertaaldienst Google Translate zou sterk 

verbeterd zijn, maar snapt oer-Hollandse zinnen nog steeds niet goed. 

(Onze Taal en AD) 

 “Taal is een permanent recycleproces: binnen zeven- tot tienduizend 

jaar is de woordenschat van een taal vervangen”, stelt 

taalwetenschapper Pieter Muysken. (Radboud Universiteit) 

 Vlamingen die in het buitenland wonen en de dubbele nationaliteit 

hebben, zullen nooit ‘papieren Belgen’ worden. Daarvoor steken ze te 

veel energie in het onderhouden van de taalband met hun land van 

oorsprong. (Het Nieuwsblad) 

 

  

  

  Winnaars wedstrijd Opzienbarende 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.nieuwsgrazer.nl/19vm1/Y2Yg
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1417-rijenradar
http://nos.nl/artikel/2169146-horen-met-je-huid-en-gedachten-lezen-facebook-werkt-eraan.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/google-komt-met-sterk-verbeterde-versie-vertaaldienst
http://www.ad.nl/digitaal/nieuwe-google-translate-snapt-oer-hollandse-zinnen-nog-steeds-niet-goed~aff7551e/
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2017/taal-permanent-recycleproces/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170419_02840970
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


ontdekkingen over taal 

 

  

 

Wie is volgens het auteursduo Milfje Meulskens een van de 

grootste Engelse taalkundigen van de twintigste eeuw? Dat 

vroegen we in Taalpost 1923. Het antwoord was David Crystal, 

en dat kon u hier vinden. 

 

De winnaars van het boek Opzienbarende ontdekkingen over 

taal zijn: Bob van Dijk, D.K. Macbean, Fred Smit, DirkJan Vos en 

Brechtje Waltje. Zij hebben hierover bericht gekregen. 

 

  

  

  

Paleopuzzel op Wat staat daer? 

Wat staat daer?, de online oefentool voor het spelenderwijs leren lezen van 

oude handschriften, heeft Het Utrechts Archief toegevoegd aan zijn team. Om 

dat te vieren, nodigt Wat staat daer? u uit om mee te doen aan de paleopuzzel 

‘Puinruimen in de Domstad’. 

 

Er zijn twee prijzen te winnen: de Atlas De Wit, een unieke, historische atlas 

van cartograaf Frederick de Wit, en Het verleden op je bord, een culinaire 

beleving door de eeuwen heen. 

 

Doe mee 

 

  

  

  

En verder 

 Er komt in het Nederlandse taalgebied een autoriteit die, onafhankelijk 

van producenten en hulpmiddelenleveranciers, codes voor het gebruik 

van braille gaat vastleggen en bekendmaken. (Taalunie:Bericht) 

 De taalexpo ‘Lân fan taal’ in Leeuwarden krijgt de naam ‘OBE’, naar de 

Friese dichter Obe Postma. (Leeuwarder Courant) 

 

  

http://www.neerlandistiek.nl/2017/03/het-vrolijke-taalverraad-van-milfje-meulskens/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/opzienbarende-ontdekkingen-over-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/opzienbarende-ontdekkingen-over-taal
https://watstaatdaer.nl/forum/paleoprijspuzzel-nr-15-puinruimen-de-domstad
https://watstaatdaer.nl/forum/paleoprijspuzzel-nr-15-puinruimen-de-domstad
https://watstaatdaer.nl/forum/paleoprijspuzzel-nr-15-puinruimen-de-domstad
http://taaluniebericht.org/artikel/taalbeleid/braille-autoriteit-legt-toegankelijke-braillestandaard-vast
http://www.lc.nl/cultuur/Taalexpo-L%C3%A2n-fan-taal-gaat-Obe-heten-22151342.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/opzienbarende-ontdekkingen-over-taal


  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 
   

  

 

JUN. 

08 
 

Complete training spelling   

Utrecht (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of 

los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, 

werkwoordspelling, enzovoort.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op donderdag 28 september en 

dinsdag 28 november (beide in Amsterdam). 

 
  

  

  

 

JUN. 

22 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in 

Amsterdam.  

 
  

  

  

 

OKT. 

05 
 

NIEUW! Training zakelijk schrijven  

Amsterdam (1 dag) 

Hebt u een functie waarin u veel teksten schrijft (zoals brieven, e-

mails, rapporten, offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? Bent u 

benieuwd hoe u uw teksten effectiever kunt maken en hoe u er meer 

structuur in kunt aanbrengen? Volg dan de training Zakelijk 

schrijven bij Onze Taal. 

 
  

  

http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/3497/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag8-juni2017-utrecht
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag-28-september-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-22-juni-2017-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-05-oktober-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven


  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: verleden tijd in bijzin? 

In de volgende zin kan zowel draaide als draait staan: ‘Mijn opa wist niet dat 

de aarde om de zon draaide/draait.’ De bijzin kan dus zowel in de 

tegenwoordige tijd als in de verleden tijd staan. 

 

De tegenwoordige tijd lijkt misschien logischer, aangezien de aarde ook nú om 

de zon draait en dat niet alleen in het verleden deed. Maar de werkwoordstijd 

in de bijzin past zich vaak aan de tijd in de hoofdzin aan, ongeacht de vraag of 

die bijzin een situatie in het verleden of in het heden uitdrukt: ‘Ik wist niet dat 

Wouter en Ingeborg op dezelfde dag jarig waren.’ Soms is een tegenwoordige 

tijd duidelijk beter: ‘Wouter herinnerde me er zonet subtiel aan dat hij vandaag 

jarig is.’ 

 

In een zin als ‘Vroeger dachten de mensen dat de aarde plat was’ is de vorm 

was het best: de aarde is (en was) immers niet plat, maar de mensen dáchten 

dat wel. Dat wordt het best uitgedrukt met de verleden tijd. 

 

Zie ook de website van Onze Taal. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Na enkele kopjes koffie kunnen mensen beter en sneller positieve 

woorden verwerken. (Metro) 

 De Rembrandtbrug in Leiden is ooit in de kleur ‘tanete’ geverfd. Enig 

zoekwerk was nodig om te ontsluieren wat daarmee bedoeld werd. 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/bijzin-in-verleden-tijd-geldt-die-nog
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://nl.metrotime.be/2017/04/17/must-read/drie-verrassende-effecten-koffie/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


(Unity) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Een column schrijven vereist vakmanschap, maar in de havo-4-klas van 

het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel wordt het extra moeilijk. De 

leerlingen krijgen er feedback op 26 aandachtspunten. (Neerlandistiek) 

 Wanneer computers taal leren uit alledaagse teksten van het internet, 

dan ontwikkelen ze dezelfde stereotypen over gender, ras, etniciteit en 

leeftijd als mensen hebben. (De kennis van nu) 

 ‘Behulpzaam overlappen’ – spreken terwijl de ander nog doorpraat – is 

typisch voor de Joodse stijl van converseren. (Jonet) 

 

  

  

  

En verder 

 Autocoureur Max Verstappen (19!) heeft een jaloersmakende 

talenknobbel. (AD) 

 Bob Lucassen legt een verzameling Nederlandse woordvierkanten en 

andere woordvlakken aan. (Unnecessarily Complicated) 

 Cabaretier en tekstdichter Ruud Douma hertaalde al voor de vierde keer 

de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival. Zijn alter ego 

Dolly Bellefleur vormt met haar zusjes het gelegenheidstrio 3Double 

Dolly, dat ‘Stap uit je schaduw’ zingt. (StickyPixels) 

 

  

  

  (Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel) 

http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/rembrandtbrug-in-leiden-niet-wit-of-engels-rood-geverfd,-maar-taankleurig
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/rubric/
http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Kunstmatige-intelligentie-neemt-menselijke-vooroordelen-over/9030
https://jonet.nl/linguisten-onderbreken-is-iets-joods/
http://www.ad.nl/dossier-formule-1/ook-de-talenknobbel-van-max-verstappen-is-jaloersmakend~a0a67912/
https://unnecessarilycomplicated.org/2016/01/24/woord-vlakken/
https://www.youtube.com/watch?v=gYrHajOTdvA


Nieuw: Mijn vader zei altijd 

 

  

 

Het vervolg op de bestseller Mijn moeder zei altijd. 

 

Wat zei vader als je met grote argwaan naar het eten 

keek? “Wat je niet lust, slik je maar door.” En als je 

uitgeput was na een lange fietstocht? “Als je aan het eind 

van je krachten bent, ben je aan het begin van je 

reserve.” 

 

Na het overweldigende succes van Mijn moeder zei 

altijd verzamelde Jaap Toorenaar nog meer wijze, 

hilarische en ontroerende uitspraken die vaak alleen in 

kleine kring bekend zijn. Dit is de geschiedenis van ons gezinsleven, 

samengevat in familiespreuken. 

 

Mijn vader zei altijd is tot stand gekomen in samenwerking met en onder 

redactie van Onze Taal. Bij elk boek zit een kaartje waarop u uw eigen 

favoriete spreuk kunt schrijven. 

 

Jaap Toorenaar signeerde deze week een flinke stapel boeken bij Onze Taal 

(bekijk het filmpje). Voor snelle bestellers zijn nog enkele gesigneerde 

exemplaren beschikbaar (op = op).  

Bestel nu 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-moeder-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://www.facebook.com/onzetaal/videos/1254786494590690/
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
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Vlaams en Nederlands 

Buse Yener is een jonge Vlaamse vlogster die in een recent filmpje uitlegt wat 

de verschillen zijn tussen het Nederlands-Nederlands en het Belgisch-

Nederlands. Sommige Nederlandse woorden vindt ze raar: patat voor frietjes 

bijvoorbeeld. Voor hagelslag in plaats van muizenstrontjes lijkt ze meer begrip 

te hebben. 

 

Bekijk het filmpje 

  

  

  

  

Weetjes 

 Buitenlesdag is het neologisme van de week. (IvdNT) 

 Maar holocaustcentrum was ook een opvallend woord. (Taalbank) 

 Duitse ouders gaven hun kinderen in 2016 bij voorkeur klassieke 

voornamen als Marie en Elias. (T-Online.de) 

 Nederlanders beginnen het Engels meer beu te worden dan Duitsers. 

(Neerlandistiek) 

 Waar komen de aanduidingen Goede Vrijdag en Witte Donderdag 

vandaan? (Onze Taal) 

 

  

  

  

Opinie 

 Farma Arikoglu: “De taaleisen voor nieuwkomers op de Vlaamse 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=4QwlNozhDzA
https://www.youtube.com/watch?v=4QwlNozhDzA
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1415-buitenlesdag
https://www.taalbank.nl/2017/04/12/holocaustcentrum/
http://www.t-online.de/leben/familie/schwangerschaft/id_80872070/das-sind-die-beliebtesten-vornamen-2016.html
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/beginnen-nederlanders-het-engels-beu-te-worden/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/goede-vrijdag-en-witte-donderdag-herkomst
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


arbeidsmarkt zijn te streng.” (Knack) 

 NT2-docenten: “Inburgeringsexamen toetst vooral taalkennis en bereidt 

inburgeraars te weinig voor op meedoen in de samenleving.” (Trouw) 

 Oudheidkundige: “De waarde van de etymologie voor Semitische talen is 

slechts gering.” (Mainzer Beobachter) 

 Die Welt: “Zwitsers zorgen beter voor het Duits dan Duitsers.” (Die Welt) 

 Schrijver Alain Borer: “Franse intellectuelen verraden het Frans.” 

(L’humanité) 

 

  

  

  

En verder 

Voor heel veel leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten is ontleden lastig. 

Hoe zit dat met jou? Doe mee met het Groot Ontleden Onderzoek. (GOO) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal  

Atlas van de Nederlandse taal  
(verschijnt 4 mei) 

Laatste kans op € 5,- korting!  

  

 

Wastafel, soldaat, pistool, domkop en koekje. Het 

zijn een paar van de ruim 18.000 Nederlandse 

woorden die je over de hele wereld terugvindt. Baas 

spant de kroon. Dat woord vind je in maar liefst 57 

talen terug.  

 

De Atlas van de Nederlandse taal grossiert in dit 

soort weetjes en voorziet ze van uitleg. Op basis 

van vragen die elke taalliefhebber zichzelf weleens 

stelt, proberen de auteurs de wondere wereld van 

taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het 

bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen. Waar ter wereld 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-taaleisen-voor-nieuwkomers-op-de-arbeidsmarkt-zijn-te-streng/article-opinion-839591.html
https://www.trouw.nl/samenleving/taaldocenten-hebben-forse-kritiek-op-inburgeringsexamen-~ad845363/
https://mainzerbeobachter.com/2017/04/10/mom-goropiseren/
https://www.welt.de/kultur/article163622379/Schweizer-lieben-die-deutsche-Sprache-zaertlicher.html
http://www.humanite.fr/sauve-qui-peut-la-langue-francaise-634575
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1xTcHQ2QaxaHRpKiuswA9YN7R21PEpJ71XVa1IVsj6kKEuw/viewform?c=0&w=1
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=9789401442053+9789401432924
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=9789401442053+9789401432924


 

spreken mensen Nederlands? Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel 

dialecten bestaan er? Waarom ergeren we ons zo aan dt-fouten?  

 

Speciale voorintekenprijs 

Als u uiterlijk op 14 april intekent, krijgt u € 5,- korting. U betaalt dan slechts 

€ 34,99 in plaats van € 39,99. Deze korting geldt voor zowel de Nederlandse 

als de Vlaamse editie van de atlas. (Let op: de boeken verschijnen 4 mei.)   

Bestel nu 
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Taaltip: enkel/alleen 

Wat is juist: ‘Ik wilde enkel een aanvulling geven’ of ‘Ik wilde alleen een 

aanvulling geven’? 

 

De zin met alleen heeft in het algemeen de voorkeur. Enkel en alleen 

betekenen hetzelfde (‘slechts, uitsluitend’), maar het gebruik van enkel is voor 

sommige taalgebruikers een ergernis. Opvallend is dat de reden voor die 

ergernis kan zijn dat enkel te nadrukkelijk of te formeel is, maar ook dat het 

een dialectwoord is, een woord dat niet tot de standaardtaal zou behoren. In 

de woordenboeken is niets terug te vinden van deze ergernis. Daarin staan 

enkel en alleen gewoon als synoniemen vermeld. 

 

Overigens is de combinatie enkel en alleen wél voor iedereen acceptabel: ‘Ik 

wilde enkel en alleen een aanvulling geven.’ Dat is een tautologie: twee 

woorden met dezelfde betekenis, gekoppeld door en, die elkaar versterken. 

Meer uitleg en meer voorbeelden vindt u op onze website. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Wetenschap 

 Doe mee aan een onderzoek onder mensen die in Friesland wonen maar 

geen Fries spreken. (Rijksuniversiteit Groningen) 

 Na het Nederlandse onderzoek naar de woordenschat van rappers is 

een Vlaams vervolgonderzoek geboden. (De Morgen) 

 Slechthorendheid in de kindertijd kan leiden tot levenslange 

taalproblemen. (ConsuMed) 

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/pleonasme-en-tautologie
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://sites.google.com/site/multilimelo/participants-wanted
http://www.demorgen.be/muziek/de-volgende-nobelprijs-literatuur-gaat-naar-t-hof-van-commerce-b8020c03/
http://www.consumed.nl/dagnieuwtjes/10914/Slechthorend_zorgt_voor_blijvend_spraakgebrek
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Praktisch 

 JP, de eindredacteur van het tv-programma De tafel van taal, is een 

YouTube-kanaal begonnen met taaltips: ‘dt met JP’. (YouTube) 

 Aanvliegroute is slecht voor het milieu en vervuilt de taal. (de 

Volkskrant) 

 Mag je ‘Wat?’ zeggen tegen je vriend in plaats van ‘Wat zeg je?’ (Trouw) 

 

  

  

  

En verder 

Het Oostenrijks is mooier dan het Duits. (Die Welt) 

 

  

  

  

Teksten laten corrigeren? 

  

 

Teksten schrijven is een vak op zich - en 

teksten nakijken ook. Laat uw tekst daarom 

corrigeren door de Taaladviesdienst van Onze 

Taal. 

 

Twee ervaren taaladviseurs bekijken of de 

punten en komma’s op de juiste plaats staan, 

of de spelling en zinsbouw juist zijn en of de 

boodschap die u wilt overbrengen goed over 

het voetlicht komt. 

 

Onze Taal corrigeert allerlei teksten: advertenties, brieven, columns, artikelen, 

mailings, websiteteksten, rapporten, jaarverslagen, boeken, enz. 

 

Mail uw tekst naar taaladvies@onzetaal.nl voor een vrijblijvende offerte. 

https://www.youtube.com/channel/UCHD6narlc_vdrvIUGmKn67g/feed
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-aanvliegroute-slecht-voor-het-milieu-en-vervuilt-de-taal~a4483325/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-aanvliegroute-slecht-voor-het-milieu-en-vervuilt-de-taal~a4483325/
https://www.trouw.nl/samenleving/-mijn-vriend-vindt-dat-ik-mijn-taalgebruik-thuis-moet-aanpassen-~a4ceb2b0/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163404606/Oesterreichisch-ist-das-schoenere-Deutsch.html
mailto:taaladvies@onzetaal.nl?subject=Vrijblijvende%20offerte%20tekstcorrectie
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
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Weetjes 

 Waarom heten wegwerpmesjes geen ‘weggooimesjes’? (Trouw) 

 Laaggeletterdheid kost Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro. 

(NOS) 

 Wie heeft een grotere woordenschat: een hiphopper of Harry Mulisch? 

(Neerlandistiek) 

 

  

  

  

Opinie 

 ‘Taalonderwijs moet minder gericht zijn op perfecte taalbeheersing 

en meer op communicatie.’ Die uitspraak op een bijeenkomst voor 

lerarenopleidingen veroorzaakte ophef. (Onze Taal) 

 In Nederland heeft de speechschrijver van een bewindspersoon 

doorgaans een rol op de achtergrond, terwijl dat in de Angelsaksische 

wereld vaak anders is. (BNR) 

 Hebben we voor alles een woord nodig? (Discover) 

 Belangenbehartigers van dialecten moeten zo sterk naar buiten treden 

dat de media er altijd aandacht aan besteden. (Dagblad van het 

Noorden) 

 

  

  

  

Winnaars wedstrijd Drents/Gronings 
Telwoordenboek 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.trouw.nl/cultuur/waarom-heten-wegwerpmesjes-geen-weggooimesjes-~aa4af148
http://nos.nl/artikel/2166447-laaggeletterdheid-kost-1-miljard-euro.html
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/sanskriet-op-de-beat/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/ophef-over-uitspraak-over-taalonderwijs-op-bijeenkomst-lerarenopleidingen
https://www.bnr.nl/opinie/allesistaal/10321014/op-eieren-lopen-als-politieke-speechschrijver
http://blogs.discovermagazine.com/crux/2017/04/04/linguistics-language-cognition/
http://www.dvhn.nl/extra/Opinie-Dialect-verdient-betere-belangenbehartiger-22116539.html
http://www.dvhn.nl/extra/Opinie-Dialect-verdient-betere-belangenbehartiger-22116539.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


Waarom staat er 10 op het omslag van het Drents/Gronings Telwoordenboek? 

Dat vroegen we in Taalpost 1919. Het antwoord: het getal verwijst naar het 

tienjarig bestaan van de streektaalorganisatie Huus van de Taol. 

 

De winnaars van het boek zijn Marjan Pierhagen, Hans Schuurman, Anna de 

Boer, Alida Pot en Jan Daems. 

 

  

  

  

Wedstrijd Opzienbarende ontdekkingen over 
taal 

 

  

 

Bloggers en taalwetenschappers Sterre Leufkens en Marten 

van der Meulen (samen Milfje Meulskens) spitten 

verrassend onderzoek naar boven in Opzienbarende 

ontdekkingen over taal. Er staan hier vijf exemplaren te 

wachten op hun winnaars. Wilt u kans maken op één ervan? 

Beantwoord dan deze vraag: wie is volgens het auteursduo 

een van de grootste Engelse taalkundigen van de twintigste 

eeuw? Geef uw antwoord vóór 19 april door via dit 

formulier. 

Doe mee 

 

 

 

 

  

  

  

En verder 

 Door het nieuwe circulatieplan zijn niet alleen de Gentenaars maar ook 

de signalisatieborden het noorden en het Nederlands kwijt. (Het 

Nieuwsblad) 

 Een journalist van de Franstalige omroep RTBF probeert een Kempense 

supporter van wielrenner Tom Boonen in de Franse taal te interviewen, 

maar dat lukt niet. De supporter reageert met hét clichégrapje over 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpEIjRT3xkHH-1633-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpEIjRT3xkHH-1633-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpEIjRT3xkHH-1633-31200444
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170405_02818358
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170405_02818358
https://onzetaalwebwinkel.nl/opzienbarende-ontdekkingen-over-taal


Frans. (Het Belang van Limburg) 

 Na de brexit nu ook een ‘clexit’? (IvdNT) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Check je tekst 

 

  

 

Check je tekst is een handzaam boekje met tal van tips 

om beter te schrijven. 

 

Het boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat 

in op de structuur van een tekst: het behandelt onder 

meer het kiezen van een onderwerp, het opstellen van 

een plan en het maken van een goede indeling. Het 

tweede deel bevat praktische kwesties op het gebied 

van stijl, spelling en woordkeus. Achterin staat een 

checklist om een tekst nog eens goed na te lopen. 

 

Check je tekst kost € 16,50 (excl. verzendkosten). 

Bestel nu 
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Taaltip: gelijk en meteen 

Gelijk en meteen zijn deels synoniemen van elkaar. In de volgende zinnen 

kunnen ze allebei gebruikt worden: ‘Zullen we gelijk/meteen spijkers met 

koppen slaan?’ en ‘Als je toch naar de bakker gaat, neem dan gelijk/meteen 

iets lekkers mee.’ Gelijk past in de spreektaal en de informele schrijftaal. Veel 

mensen vinden het geen geschikt woord voor formelere contexten; daarin 

krijgt meteen de voorkeur. 

 

In een zin als ‘De senioren en de kinderen zullen gelijk vertrekken’ kan er 

verwarring ontstaan over de bedoeling van de zin. In zo’n geval is ‘De senioren 

en de kinderen zullen meteen vertrekken’ het best, of anders ‘De senioren en 

de kinderen zullen tegelijk vertrekken.’ Meer informatie over gelijk en meteen 

vindt u op onze website. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Praktisch 

 In de zeventiende eeuw betekende iets te berde brengen in de eerste 

plaats ‘betalen’. (Historiek) 

 Je komt pas in de zevende hemel als je de andere zes hemelen 

gepasseerd bent. (Reformatorisch Dagblad) 

 De toespraken van Donald Trump zijn voor anderstaligen erg handig 

om Engels te leren. (Wired) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://onzetaal.nl/taaladvies/gelijk-meteen
https://onzetaal.nl/taaladvies/gelijk-meteen
http://historiek.net/iets-te-berde-brengen/68142/
http://www.rd.nl/boeken/taalrubriek-waar-is-de-zevende-hemel-1.1390003
https://www.wired.com/2017/03/trumps-speeches-perfect-tutorials-esl-students/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 Inwoners van Kroatië, Bosnië, Servië en Montenegro spreken varianten 

van dezelfde taal, die niet langer gebruikt mag worden voor 

nationalistische doeleinden. Dat vinden taalkundigen, publicisten en 

andere experts op de Balkan. (Trouw) 

 Wetenschappelijke artikelen worden steeds moeilijker te lezen, niet 

alleen door jargon, maar ook door grammaticaal ingewikkelde 

constructies. (Nature) 

 Het Chinese bedrijf Baidu leert een robot taken aan door instructies in 

natuurlijke taal te geven. (TechPulse) 

 

  

  

  

En verder 

 Bij het DSK-bordeelproces in Kortrijk wordt eerst gedebatteerd over de 

taalwet. (De Morgen) 

 De Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen, kortweg ‘deFilharmonie’, 

verandert haar naam in ‘Antwerp Symphony Orchestra’. (Doorbraak) 

 Mart Smeets fietst gezwind door de meertaligheid van het rijke Vlaamse 

wielerleven. (EenVandaag) 

 

  

  

  

Aanbod uit de Onze Taal-webwinkel 
 

Fris uw spellingkennis op met onze digitale 
spellingcursus! 

https://www.trouw.nl/cultuur/servisch-kroatisch-bosnisch-het-is-eacute-eacute-n-taal-maar-zeg-het-niet-hardop~a55a74bf/
http://www.nature.com/news/it-s-not-just-you-science-papers-are-getting-harder-to-read-1.21751
http://www.techpulse.be/nieuws/213658/artificiele-intelligentie-leert-op-dezelfde-manier-als-kinderen/
http://www.demorgen.be/binnenland/bordelen-in-het-kortrijkse-en-wallonie-pooier-uit-dsk-proces-nu-ook-voor-kortrijkse-strafrechter-b99b115a/
http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/%E2%80%98t-aantwaarps-singfonie-ork%C3%A8st
http://binnenland.eenvandaag.nl/blogs/73089/mart_op_maandag_tweetalig_winnen
https://onzetaalwebwinkel.nl/spellingcursus-op-usb-stick-352
https://onzetaalwebwinkel.nl/spellingcursus-op-usb-stick-352


 

  

 

De spellingregels van het Nederlands leren en 

ermee oefenen op uw computer: dat kan 

met onze spellingstick. In korte modules frist 

u uw kennis over de belangrijkste 

spellingregels op. De cursus bevat ook veel 

oefeningen en een eindtoets. 

De spellingcursus staat op een usb-stick van 

4 GB en is geschikt voor alle 

besturingssystemen. Er is veel 

geheugenruimte over, zodat u ook andere bestanden op de stick kunt 

opslaan.  

De spellingstick is ontwikkeld door communicatiebureau Hendrikx Van der 

Spek en het Genootschap Onze Taal. De stick is te koop in de webwinkel van 

Onze Taal. Prijs € 19,90. 

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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