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Taaltip: op de tafel / op tafel 

Zowel ‘Het eten staat op tafel’ als ‘Het eten staat op de tafel’ is correct. Met 

het wel of niet toevoegen van het lidwoord de kan een klein betekenisverschil 

worden uitgedrukt.  

 

‘Het eten staat op tafel’ is gebruikelijk als bedoeld is: het eten is klaar (en staat 

op de eettafel). Door het weglaten van het lidwoord staat nu vooral de fúnctie 

van de tafel – namelijk als plaats waar de maaltijd gebruikt wordt – op de 

voorgrond. Dat is nog wat duidelijker het geval in zinnen als ‘Komen jullie aan 

tafel?’ en ‘Je mag nog niet van tafel’, waar het lidwoord de moeilijk kan worden 

toegevoegd. 

 

Bij de formulering ‘Het eten staat op de tafel’ wordt meer naar een specifieke 

tafel binnen een bepaalde context verwezen. Zo kun je bij een feestje zeggen: 

‘Het eten staat op de tafel, de drankjes staan in de koelkast.’ Met ‘de tafel’ 

wordt dan een aanwijsbaar exemplaar aangeduid; dat kan behalve de eettafel 

bijvoorbeeld ook een salontafel of een tuintafel zijn. 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Waar komt het begrip lakmoesproef vandaan? (Historiek) 

 Op zaterdag 9 december is Wijk bij Duurstede de thuishaven van het 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://historiek.net/lakmoesproef-lakmoes-herkomst/73117/


Vergeetwoordengala. (AD) 

 Het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen geeft anderstalige leerlingen 

de mogelijkheid om op school hun moedertaal te spreken. (VRT NWS) 

 Enkele bekende Vlamingen lezen het nieuws in hun eigen dialect. (Radio 

2) 

 

  

  

  

Noord-Europa 

 In de Zweedse Kerk zou voortaan genderneutraal over God gesproken 

worden, maar het bericht wordt bestempeld als vals nieuws. Toch is er 

sprake van een inclusievere taal. (Legal Insurrection) 

 De Finse radio heeft 28 jaar nieuws in het Latijn uitgezonden, maar 

houdt er nu mee op. (YLE) 

 

  

  

  

Vertalen en tolken 

 Het tijdschrift PLUK publiceert fragmenten van literaire vertalingen. 

Daarmee biedt PLUK een podium voor vertalers die hun sporen nog 

moeten verdienen. (PLUK) 

 In het stadhuis van Den Haag loopt de tentoonstelling ‘Meertalig Recht 

- Van Neurenberg naar Den Haag’. Ze toont de parallelle ontwikkeling 

van het internationale strafrecht en het simultaantolken vanaf de 

Processen van Neurenberg (eind jaren veertig) tot aan de internationale 

strafhoven in Den Haag. (AIIC) 

 

  

  

https://www.ad.nl/utrecht/frits-spits-met-zijn-vergeetwoordengala-opnieuw-naar-wijk-bij-duurstede~a7305a2e/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/27/anderstalige-leerlingen-mogen-moedertaal-spreken-op-scholen-geme/
https://radio2.be/tags/dialect
https://radio2.be/tags/dialect
https://legalinsurrection.com/2017/11/did-the-swedish-church-ban-he-and-lord-in-the-name-of-gender-neutrality/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/23/yles-nuntii-latini-to-be-broadcast-for-the-last-time-in-late-december
http://www.tijdschrift-pluk.nl/
https://aiic.net/events/504/aiic-netherlands-exhibition-from-nuremberg-to-the-hague-multilingual-justice-20-nov-2017


  

Filmpje 

 Hoe reageren mensen als alle communicatie in de koffiebar vervangen 

is door onduidelijke taal? (Vlaamse Gemeenschap) 

 

  

  

 

 

   

  

Kent u andere mensen die net zo enthousiast 

zijn over taal?  

 

  

 

Doe iemand een half jaar lang (5 keer) plezier met Onze Taal. 

Zo’n cadeau-abonnement kost slechts € 19,75.  

Een héél jaar Onze Taal (10 keer) kost € 39,50.  

Een cadeau-abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. 

De ontvanger krijgt eenmalig een verlengingsaanbod. 

 

  

Bestel nu 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wJ6pRlMyuCA
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement


  

  

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/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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Petitie: erken Nederlandse Gebarentaal 

Twintig jaar geleden, in 1997, verscheen een rapport van een speciale, door de 

overheid ingestelde commissie die pleitte voor erkenning van de Nederlandse 

Gebarentaal. Tijd om met dit advies eens iets te doen, meent onder 

anderen deze taalkundige. Een petitie over het onderwerp is op het moment 

van schrijven bijna 15.000 keer ondertekend. 

 

Onlangs werd in Leiden een muurgedicht in gebarentaal onthuld; dat is in 

ieder geval een klein beetje erkenning. In Vlaanderen is de gebarentaal 

overigens al in 2006 erkend.  

 

Onderteken de petitie 

  

  

  

  

Taalactief 

 In plaats van het Groot Dictee komt de NTR in december met een 

amusant en informatief programma: De avond van taal. (Dutch Radio) 

 Doe mee aan een onderzoek: hoe goed begrijpt u Gronings? Ook 

deelnemers van (ver) buiten de provincie kunnen deelnemen! 

(Rijksuniversiteit Groningen) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/kamerleden-handen-uit-de-mouwen/
https://petities.nl/petitions/tijd-voor-erkenning-van-de-nederlandse-gebarentaal?locale=nl
https://www.youtube.com/watch?v=0-euFPDoGSM
http://www.doof.nl/nieuws/vlaamse-gebarentaal-tien-jaar-erkend/29541
https://petities.nl/petitions/tijd-voor-erkenning-van-de-nederlandse-gebarentaal?locale=nl
http://dutchradioblog.blogspot.nl/2017/11/de-avond-van-taal-met-ntr.html
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3a54nmDuwaSqY5v


 Zondag 26 november 2017 in Rotterdam in het hoofdkantoor van de 

wereld-Esperantovereniging: een kennismaking met het Esperanto voor 

niet-esperantisten. (Esperanto Nederland) 

 

  

  

  

Nieuwe woorden 

 Neologisme van de week: taaljeuk. (INT) 

 Nóg twee opvallende woorden: pandjesprins en woningkoning. 

(Taalbank) 

 

  

  

  

En verder 

Franse premier: “Onze regering zal geen genderneutrale taal gebruiken.” 

(Elsevier) 

 

  

  

 

 

   

http://esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php#187
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1485-taaljeuk
https://www.taalbank.nl/2017/11/20/pandjesprins/
https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/11/franse-regering-zet-streep-door-inclusieve-taal-561652/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


  

Aanbod van Onze Taal 

Leuke sinterklaas- en kerstgeschenken 

 

  

 

Graag doen we u enkele cadeausuggesties voor de 

feestdagen: 

 Waar komt suikerspinvandaan? 

 Atlas van de Nederlandse taal 

 Taalagenda, Taalkalender, Kindertaalkalender 

 De Standaards van Spits II 

 Ga lekker zélf in je kracht staan 

Kijk voor andere taalboeken in de webwinkel. Met elke aankoop steunt u Onze 

Taal. 

 

Boeken, losse nummers van het tijdschrift Onze Taal en andere producten uit 

onze webwinkel worden elke werkdag via PostNL verzonden. Als u vóór 12.00 

uur bestelt, hebt u uw bestelling de volgende werkdag in huis. Rond 

feestdagen en weekenden kan dit enigszins afwijken. 

Naar de webwinkel 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/atlas-van-de-nederlandse-taal-editie-nederland
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/de-standaards-van-spits-ii-4-cd-s
https://onzetaalwebwinkel.nl/ga-lekker-zelf-in-je-kracht-staan
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: schrikte/schrok af 

Het werkwoord afschrikken wordt zwak vervoegd: het is ‘Het onstuimige weer 

schrikte de wandelaars niet af.’ (En niet ‘Het onstuimige weer schrok de 

wandelaars niet af.’) Ook het voltooid deelwoord is zwak: ‘Dat heeft ons niet 

afgeschrikt.’ 

 

Dat in de praktijk soms schrok af (of afgeschrokken) wordt gebruikt, is niet 

heel gek. De sterke vervoeging schrok - geschrokken komt immers ook veel 

voor: ‘We waren er erg van geschrokken’, ‘Hij schrok op uit zijn gedachten’ en 

‘Ze schrok er niet voor terug om hem eens flink te laten schrikken.’ 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Taalverandering en migratie 

 Zo zou Nederland eruitzien als er nooit taalverandering was geweest en 

alle steden en dorpen hun eerst opgetekende namen hadden behouden. 

(Reddit) 

 Door migratie verandert de taal overal in Europa op een verrassende 

manier. (The Atlantic) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/7dznq3/ye_olde_netherlands_if_language_change_did_not/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/language-immigrants-multiethnolect/420285/


 Oude Zweden spelen een verrassende rol in de Duitse taal. (The Local) 

 

  

  

  

Taalgebruik 

 Wat is correct: ‘de algemeen directeur’ of ‘de algemene directeur’? 

(Taaltelefoon) 

 Kun je zeggen ‘ik kijk een film’ in plaats van ‘ik kijk naar een film’? 

(Onze Taal) 

 Waarom zegt men in sommige reclames van Pampers ‘luiwer’ en in 

andere ‘luijer’? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 ‘I bims’ is het Duitse ‘jeugdwoord van het jaar’. (Die Welt) 

 De Star Trek-taal Klingon groeit almaar door. (Nau) 

 

  

  

https://www.thelocal.se/20171117/alter-schwede-the-surprising-role-of-old-swedes-in-the-german-language
https://www.taaltelefoon.be/
https://onzetaal.nl/taaladvies/kijken-naar/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/buiwen/
https://www.welt.de/kultur/article170700322/I-bims-ist-das-Jugendwort-des-Jahres.html
https://www.nau.ch/diverses/star-trek-sprache-klingonisch-wachst-65267473


  

  

Woord van het jaar 2017  

Nepnieuws, influencer, gifei, genderneutraal of toch covfefe? Wat wordt het 

‘Woord van het jaar’ van 2017? Het tv-programma De avond van taal en het 

Genootschap Onze Taal gaan er gezamenlijk naar op zoek. 

 

Maar eerst willen we van u weten welke woorden niet in de top-tien mogen 

ontbreken. Wat was volgens u het kenmerkendste en belangrijkste woord van 

het jaar – of gewoon het leukste? Stuur ons uw suggesties via onderstaande 

knop. 

 

De verkiezing gaat van start op 3 december. Het ‘Woord van het jaar’ zal 

worden bekendgemaakt in de taalgalashow De avond van taal op 30 december. 

 

Stuur een woord in 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpgfvmvZhwGF-1946-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpgfvmvZhwGF-1946-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpgfvmvZhwGF-1946-31200444
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Dubbelinterview Hans Bennis en Vibeke 

Roeper 

Zowel de Nederlandse Taalunie als het Genootschap Onze Taal kreeg dit jaar 

een nieuwe directeur. In een dubbelinterview in Taalunie:Bericht praten Hans 

Bennis en Vibeke Roeper over de toekomst van beide organisaties. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Verkiezingen en prijzen 

 De verkiezing van ‘Weg met dat woord!’ is aan haar vijfde editie toe. U 

kunt nu woorden nomineren voor Nederland en Vlaanderen. (Weg met 

dat woord) 

 De finalisten voor de Wablieft-prijs 2017 zijn bekend. (Wablieft) 

 Er zijn tien genomineerden voor de Grote Prijs Jan Wauters 2017. (VRT 

Taalnet) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
http://taaluniebericht.org/artikel/uitgelicht/hetzelfde-doel-verschillende-doelgroepen
http://taaluniebericht.org/artikel/uitgelicht/hetzelfde-doel-verschillende-doelgroepen
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wablieft.be/wablieft/nieuws/wablieft-prijs-2017--de-finalisten-zijn-bekend/212
https://taal.vrt.be/grote-prijs-jan-wauters-2017-de-genomineerden
https://taal.vrt.be/grote-prijs-jan-wauters-2017-de-genomineerden


  

Aan de slag! 

 Maak, beluister en verstuur geluidskaartjes in het Gents. (Stad Gent) 

 Leer nu ook Chinees met de talenstudie-app Duolingo. (iCulture) 

 

  

  

  

En verder 

 Het Lexicon Frisicum, het allereerste woordenboek dat de Friese taal 

beschrijft, wordt vertaald in het Fries en het Engels. (Omrop Fryslân) 

 Waar zijn de oer-Hollandse voornamen gebleven? (Omroep Brabant) 

 De Luxemburgse regering zet het licht op groen om de Luxemburgse 

taal te promoten. (L’Essentiel) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Taalkalenders en -agenda 

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/week-van-het-gents-2017/gentse-wensen-verzend-je-eigen-gentse-geluidskaartje
https://www.iculture.nl/nieuws/duolingo-chinese-taalcursus/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/770927-lexicon-frisicum-wordt-vertaald-naar-fries-en-engels
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2715751043/Noortje+(20)+mist+de+oer-Hollandse+voornaam+Meer+Bram,+Floor+en+Gijs!.aspx
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/21257455
http://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda


 

  

 

De Taalkalender en Taalagenda* van Onze 

Taal zijn verschenen. U kunt ze bestellen in 

onze webwinkel. Als u de agenda en de 

kalender samen bestelt, krijgt u korting. 

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard 

weer een Kindertaalkalender, gemaakt in 

samenwerking met Kidsweek. Bestelt u die 

samen met de Taalkalender, dan krijgt u 

eveneens korting. 

 

* Bij de Taalagenda krijgt u gratis een Onze Taal-agenda-elastiek. 

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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https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender-2253
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
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
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Taaltip: wat de pot schafte/schaftte? 

In de zin ‘We moesten vroeger gewoon eten wat de pot schafte’ wordt schafte 

met één t geschreven. De vorm schaftte bestaat wel, maar die is hier niet 

bedoeld.  

 

In de uitdrukking ‘eten wat de pot schaft’ zie je niet direct of schaft een vorm 

is van schaften of van schaffen. Dat laatste is het geval: schaffen betekent 

‘leveren’ of ‘verstrekken’ (net als het verwante woord verschaffen) en moet hier 

enigszins figuurlijk worden opgevat als ‘bevatten’ of ‘te bieden hebben’. Het 

woord pot duidt de pan aan waarin het eten wordt klaargemaakt. ‘Eten wat de 

pot schaft’ is dus: eten wat de pan bevat. De verleden tijd van schaffen is 

schafte – vandaar: ‘We moesten eten wat de pot schafte.’ 

 

De gedachte aan schaften (verleden tijd: schaftte) is natuurlijk niet vreemd: 

schaften betekent ‘eten’, en het gaat bij deze uitdrukking nu eenmaal om eten. 

Maar alleen een persoon zélf kan schaften, en niet de pot of pan die op tafel 

staat. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies


  

Weetjes 

 Nynke de Jong stelt vast dat politici graag het woord betreuren 

gebruiken. (AD) 

 ‘Stoont als een garnaal’ is de populairste kreet om mensen te 

omschrijven die high zijn. (CNNBS) 

 Waar komen huzarenstukje en huzarensalade vandaan? (Historiek) 

 

  

  

  

Jargon 

 Weg met dat jargon, denken ze in Heerlen. Het stadsbestuur roept een 

Keuringsdienst van Woorden in het leven. (De Limburger) 

 Hoe klinkt Nederlandse kantoortaal tegenwoordig? Robert Overleg, 

Business Strategic Information Manager, vat zijn structuurvisie samen in 

een filmpje. (Dirk Kruyder/Camont) 

 

  

  

  

Taalongenoegen 

 Een emeritus hoogleraar protesteert tegen het gebruik van het Engels in 

Leidse bussen om haltes aan te kondigen. (De Dagelijkse Standaard) 

 Walter Zinzen, oud-journalist van de VRT, had zijn bedenkingen bij de 

aanpak van Sofie Begine, bezieler van het project ‘Goesting in Taal’. 

Drie taalkundigen reageren nu op hém met hun visie over ‘het 

verkrampte standaardtaalideaal’. (MO) 

 Mia Doornaert uit op televisie en in columns geregeld haar ongenoegen 

over de verloedering van het Nederlands in het Vlaamse onderwijs. 

https://www.ad.nl/binnenland/betreuren-een-lievelingswoord-van-politici~a6529903/
https://www.cnnbs.nl/stoont-als-een-garnaal-populairste-kreet-als-je-high-bent/
https://historiek.net/wat-is-een-huzarenstukje/72562/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171109_00050451/keuringsdienst-van-woorden-in-heerlen
https://vimeo.com/241859542
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/hoogleraar-hekelt-gebruik-van-engelse-taal-bij-het-omroepen-van-haltes-in-de-bus/
https://www.mo.be/opinie/het-verkrampte-standaardtaalideaal


Ludo Permentier reageert en stelt dat leerlingen nu veel taalvaardiger 

zijn dan vroeger. (De Standaard) 

 

  

  

  

En verder 

Op 17 november vinden er in Amsterdam in het kader van de tentoonstelling 

Het Labyrint der Schrifttekens twee lezingen plaats. Uzume Wijnsma belicht de 

relatie tussen schrift en macht, en Huda Abi Farès vertelt over het typografisch 

onderzoeksproject ‘Typographic Matchmaking in the Maghrib’. (Typographic 

Masonry) 

 

  

  

 

   

  

Trainingskalender Onze Taal in 2017 

Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 

   

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171112_03182731
https://www.facebook.com/events/299684910535135/
https://www.facebook.com/events/299684910535135/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


  

 

NOV. 

18 
 

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. 

 
  

  

  

 

NOV. 

28 
 

Complete training spelling 

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan 

elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine 

letters, werkwoordspelling, enzovoort. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

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. 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
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


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

 

  

  

 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
LinkedIn 

 
Google+ 

 
Doorsturen 

 

 

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
  

 

  

  

 

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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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1974 | 10 november 2017 

  

Gratis internetcursus Middelnederlandse 

literatuur 

De Universiteit Antwerpen kwam deze week met een mooie verrassing voor 

iedere taalliefhebber: een gratis internetcursus Middelnederlandse literatuur. 

35 deskundigen uit Vlaanderen en Nederland hebben eraan meegewerkt en 

25 van hen verschijnen ook voor de camera, die daarnaast inzoomt op tal van 

fraaie handschriften uit de Middeleeuwen. Ook voor de taal van de 

Middeleeuwen is volop aandacht in deze fraai vormgegeven cursus. 

 

Lees meer 

 

  

  

  

Wereldtalen 

 Nederlanders zijn weer wereldwijd de besten in het Engels. (Onze Taal) 

 De Franse president Emmanuel Macron heeft de jonge Frans-

Marokkaanse schrijfster Leila Slimani aangesteld om de Franse taal te 

promoten in de wereld. (VRT) 

 De stad Brussel krijgt een taaladviseur voor Nederlandstalige 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://moocmnl.kantl.be/
https://moocmnl.kantl.be/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/nederlanders-opnieuw-de-besten-in-engels
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/07/jonge-frans-marokkaanse-schrijfster-moet-voor-macron-komaf-maken/


communicatie. (De Standaard) 

 

  

  

  

Woordenboekwijzigingen 

 Het neologisme van de week: lokhipster. (INT) 

 Een ander opvallend nieuw woord: terreurschwalbe. (Taalbank) 

 De woorden medelijden en compassie beginnen uit elkaar te groeien. 

(Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Het tijdschrift Over taal zet enkele artikelen van de onlangs overleden 

Gentse taalgeleerde Johan Taeldeman online. (Over taal) 

 Mogen onderwijzers woorden als aftreksom vermijden als ze rekenles 

geven? (Onze Taal) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

De nieuwe Onze Taal 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03173894
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1481-lokhipster
https://www.taalbank.nl/2017/11/06/terreurschwalbe/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/compassie-medelijden/
https://tijdschriftovertaal.wordpress.com/2017/11/08/in-memoriam-johan-taeldeman/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/aftreksom-vermijden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/


 

  

 

Taal en schrift: daaraan is bijna het hele 

novembernummer van Onze Taal gewijd. Of 

beter: taal en schriften, want het zijn er heel wat; 

denk alleen al aan cyrillisch, Arabisch en 

Hebreeuws schrift, Chinees karakterschrift en ons 

Latijnse alfabet.   

 

Waarom al die schriften? Wat zeggen ze over de 

talen die ze weergeven? En over hun gebruikers? 

Hoe zet je namen om van het ene schrift naar het 

andere? En hoe zit het met handschriften – 

vroeger, maar ook tegenwoordig, nu iedereen een 

smartphone heeft? 

 

Om deze en veel meer andere vragen draait het in het extra dikke 

themanummer van Onze Taal, dat op 3 november verschenen is. 

  

Nog geen lid van Onze Taal? Maak gebruik van onze aanbieding: 

12 x Onze Taal (NL) + het boek Waar komt pindakaas vandaan?  

Bekijk de aanbieding 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Taaltip: Joyces/Joyce’s/Joyce’ moeder  

Joyce’ moeder is juist als omschrijving van ‘de moeder van Joyce’. 

 

Bij woorden of namen die eindigen op een zogenoemde sisklank, wordt de 

bezitsvorm gevormd door alleen een apostrof achter het woord te plaatsen. 

Bijvoorbeeld: mijn zus’ baan, Inez’ vriend, Alex’ verjaardag. Niet alleen de s, z 

en x vallen onder de sisklanken, maar ook alle letters of lettercombinaties die 

als s, sj, tsj, zj of dzj worden uitgesproken: Guy Pearce’ filmrol, Bush’ 

presidentschap, Sjostakovitsj’ symfonieën, Boy George’ liedjes. 

 

De slotklank – en niet zozeer de slotletter – van het woord of de naam is dus 

bepalend voor de bezitsvorm ervan. De schrijfwijze Joyces/Joyce’s moeder zou 

tot een andere uitspraak leiden; daarom is het Joyce’ moeder. 

 

Volgens deze regel komt er juist wel een bezits-s bij namen die op een niet-

uitgesproken x of z eindigen: Bordeauxs bezienswaardigheden, Saint-Tropezs 

stranden. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies


  

Taalkritiek 

 Steeds meer Fransen vinden de ‘immortels’ van de Académie française 

‘fossielen’. (De Standaard) 

 Sean Combs, bekend als Puffy, Diddy, SWAG en Puff Daddy, heeft zijn 

naam alweer laten veranderen. (HLN) 

 Volgens de socioloog Anton Zijderveld zijn clichés de smeerolie van de 

maatschappij. (Trouw) 

 

  

  

  

Taaldebat 

 De Tilburgse taal wordt voor uitsterven behoed door een ‘Taolbèttel’. 

(Brabants Dagblad) 

 Afgelopen zaterdag werd er in Nijmegen levendig gedebatteerd over 

taal. (De Taalstaat) 

 Cabaretier Vincent Bijlo vindt dat taaldebatten op de radio niet lang 

genoeg kunnen duren. (AD) 

 In het centrum van Amsterdam kun je vaak alleen nog in het Engels een 

kop koffie bestellen. So what? (Metro) 

 

  

  

  

En verder 

 Is het Nederlands een moeilijke taal? De Utrechtse taalwetenschapper 

Sterre Leufkens legt het uit. (Betweter (filmpje)) 

 Is de naam Mohammed echt zo’n populaire naam in Nederland? 

(Neerlandistiek) 

 

  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171105_03171290?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.hln.be/showbizz/muziek/diddy-laat-naam-alweer-veranderen~ae207665/
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/cliches-zijn-de-smeerolie-van-de-maatschappij~afe0c5c7/
https://www.bd.nl/tilburg/tilburgse-taal-behoed-voor-uitsterven-door-taolbenegrave-ttel~a548e0d4/
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/uitzendingen/453772-2017-11-04
https://www.ad.nl/show/lang-leve-taaldebatten~a90e2e0a
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2017/11/steeds-meer-engels-in-de-stad-so-what
https://www.youtube.com/watch?v=nKAqeS8B0Wo
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/mohammed/


  

  

Aanbod van Onze Taal 

Organiseert u een dictee?  

 

  

 

Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie 

een dictee organiseren en bent u op zoek naar 

een vermakelijke en uitdagende tekst? 

Daarvoor kunt u bij de Taaladviesdienst van 

Onze Taal terecht. 

We bieden enkele dictees als kant-en-

klaarpakket aan, elk met een eigen thema en 

moeilijkheidsgraad. 

Een dicteepakket kost € 95,- (inclusief btw) en 

bestaat uit: 

 de dicteetekst 

 een uitleg bij de lastigste woorden 

 een toepasselijk cadeautje voor de winnaar: het boek 5000 venijnige 

dicteewoorden 

Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien: 

 een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal 

 een Onze Taal-pen 

 een Onze Taal-schrijfblok 

Lees meer 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/diversen/dictee
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Extra dik themanummer ‘Taal en schrift’ 

 

  

 

Wist u dat er scholen zijn die zich afvragen of ze 

kinderen nog met een pen moeten leren schrijven? 

Dat er lettertypes zijn, zoals la letra vasca (‘de 

Baskische letter’), die opgevat kunnen worden als 

een politiek statement? Dat uitroeptekens nog niet 

zo heel lang geleden zijn uitgevonden? En dat de 

Wit-Russische boksers Oeladzislau Smjahlikau en 

Vladislav Smjaglikov een en dezelfde persoon zijn, 

maar dat sportredacties verschillende systemen 

hebben om het cyrillische schrift om te zetten?  

 

De redactie van Onze Taal stelde een extra dik 

themanummer samen over ‘Taal en schrift’. 

Lees meer 

 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Echt waar, hier is het al, het eerste woord van het jaar: fake news. (Het 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/november-2017/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171102_03165251


Nieuwsblad en The Guardian) 

 De gemeente het Bildt gaat vanaf 1 januari op in de nieuwe gemeente 

Waadhoeke, maar ‘het Bildt’ zou als streeknaam behouden moeten 

worden, bijvoorbeeld voor de Bildtpolders. (Friesch Dagblad) 

 Johan Taeldeman, hét gezicht van de dialectologie in Vlaanderen, is 

overleden. (Faro, Neerlandistiek 1, 2) 

 

  

  

  

Geen Nederlands 

 Het wordt steeds moeilijker om in de hoofdstad van Nederland in het 

Nederlands een biertje te bestellen. (De Telegraaf) 

 16,5 procent van de scholieren in Vlaanderen sprak vorig jaar thuis 

geen Nederlands. In Antwerpen is dat 41,7 procent. (De Standaard) 

 Paul Rüpp, de collegevoorzitter van Avans Hogeschool, plaatst 

kanttekeningen bij de verengelsing van het hoger onderwijs. 

(ScienceGuide) 

 Heleen Kleiboer vraagt zich af of u Nederlandse voorzetsels ook 

vervangt ‘met’ Engelse. (Onze Taal) 

 

  

  

  

En verder 

 Crowdfunding: help een kinderboek over dyslexie mogelijk maken. 

(Radboud Universiteit en Dyslexiekinderboek) 

 In Frankrijk wordt de vraag gesteld of de Académie française nog nut 

heeft. (France Culture) 

 

  

  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171102_03165251
https://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-word-of-the-year-for-2017
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73587
https://faro.be/blogs/bart-de-nil/afscheid-van-johan-taeldeman
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/klankwetten-op-posterformaat-i-m-johan-taeldeman/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/in-memoriam-johan-taeldeman-1943-2017/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1007341/can-you-speak-english-please
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171101_03164930
http://www.scienceguide.nl/201710/taal-is-meer-dan-een-instrument.aspx
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/gezocht-engelse-voorzetsels-in-het-nederlands
http://crowdfunding.ru.nl/projecten/maak-het-eerste-wetenschappelijke-kinderboek-over-dyslexie-mogelijk
https://www.facebook.com/dyslexiekinderboek
https://www.franceculture.fr/litterature/lacademie-francaise-sert-elle-encore-a-quelque-chose


 

   

  

Aanbod van Onze Taal 

Word lid van Onze Taal  

 

  

 Het tijdschrift Onze Taal biedt u prettig leesbare artikelen over alles wat 

taal zo interessant maakt: van de nieuwste ontwikkelingen tot de herkomst 

van woorden en uitdrukkingen. Ook geeft het u tips en inspiratie voor het 

schrijven van goede teksten. 

 

Als u nú lid wordt van Onze Taal ontvangt u 12 nummers van Onze Taal 

(november 2017 t/m december 2018) én het boek Waar komt pindakaas 

vandaan? 

 

Als lid kunt u uw taalvragen gratis per e-mail voorleggen aan de Taaladvies-

dienst. Bovendien krijgt u korting op de taaltrainingen van Onze Taal. 

 

Dit lidmaatschap kost € 49,90 (deze prijs geldt voor Nederland). 

Aanmelden  

 

 

 

  

  

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/12-x-onze-taal-nl-het-boek-waar-komt-pindakaas-vandaan-531


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