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Taaltip: onder andere(n) 

Onder anderen, met een slot-n, is juist als het betrekking heeft op personen: 

 Voor het Nederlands elftal scoorde onder anderen Virgil van Dijk. 

 De informateur spreekt onder anderen met alle fractievoorzitters. 

Onder andere krijgt geen n als het niet naar personen verwijst: 

 We hebben onder andere een walvis en veel dolfijnen gezien. 

 Op het programma staan onder andere gesprekken met alle 

fractievoorzitters. 

Onder andere is ook juist als het op een groep mensen slaat die met een 

enkelvoudig woord wordt aangeduid: 

 Het Nederlands elftal oefende de afgelopen dagen tegen onder andere 

Portugal. 

 De VVD onderhandelt met onder andere de fracties van D66 en het 

CDA. 

 

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/onder-andere-onder-anderen/


  

Weetjes 

 De VRT signaleert een recente demarrage van taalaccommodatie. (VRT 

Taalnet) 

 Tekst en beeld van Onze Taal zijn sinds kort ook te zien en te lezen op 

Instagram. (Instagram) 

 De regionale overheid van de Balearen raadt verplegend personeel aan 

Catalaans te leren. (Spanje Vandaag) 

 Bosbaden doe je zonder badkuip. (Taaltelefoon) 

 

  

  

  

Opinie 

 Meer( )taligheid is beter, ook op school. (De Taalpassie van Milfje) 

 Een Canadese organisatie vindt het taalbeleid van de Franse president 

Emmanuel Macron maar niks en reikt hem een ‘prix citron’ uit. (RTBF) 

 Merkt u ook dat het woord alstu steeds meer begint rond te zingen in 

het Nederlands? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Er is een nieuwe Nederlandse leesbaarheidsformule om de 

moeilijkheidsgraad van teksten te meten. (Universiteit Utrecht) 

 Vertaler en Bommel-kenner Rob Barnhoorn geeft op 18 april in 

Amsterdam de Kiliaanlezing 2018 over ‘Schatgraven in de taal van 

Toonder’. (Neerlandistiek) 

 De uitspraak van het gezongen Nederlands evolueert. Luister maar eens 

https://taal.vrt.be/ruben-van-gucht-klapt-een-vorm-van-taalaccommodatie
https://taal.vrt.be/ruben-van-gucht-klapt-een-vorm-van-taalaccommodatie
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.spanjevandaag.com/26/03/2018/medisch-personeel-balearen-eilanden-moet-verplicht-catalaanse-gaan-praten/
https://www.taaltelefoon.be/bosbaden
http://milfje.blogspot.be/2018/03/meer-taligheid-is-beter-ook-op-school.html
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_un-prix-citron-quebecois-au-president-macron-pour-des-propos-sur-la-francophonie?id=9876527
http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/alstu/
https://www.uu.nl/agenda/promotie-suzanne-kleijn-nieuwe-nederlandse-leesbaarheidsformule
http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/18-april-2018-amsterdam-lezing-schatgraven-in-de-taal-van-toonder/


naar ‘M’n alles’ van Danny Froger. (RTL Late Night) 

 

  

  

  

Collectief lidmaatschap Onze Taal  

 

  

 

Speciaal voor medewerkers van bedrijven 

en voor studenten en docenten van 

hogescholen of universiteiten biedt Onze 

Taal een collectief lidmaatschap aan. Hoe 

groter de groep deelnemers, hoe 

voordeliger! 

Zo kost een collectief abonnement voor 

tien collega’s slechts € 267,- in plaats van 

€ 420,- per jaar.  

 

Leden ontvangen onder meer: 

 tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal 

 deskundig en persoonlijk antwoord (per e-mail) op taalvragen 

 korting op taaltrainingen 

Wilt u een collectief lidmaatschap afsluiten voor uw collega's, studenten of 

docenten? Informeer naar de mogelijkheden bij het Genootschap Onze Taal via 

administratie@onzetaal.nl of 070 - 356 12 20 (tussen 13.00 en 16.00 uur). 

Meer informatie 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rjHaaSQGY2w
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/collectief-lidmaatschap/
mailto:administratie@onzetaal.nl?subject=vraag%20over%20een%20collectief%20lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/collectief-lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


(Bilthoven). 
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https://onzetaal.nl/adverteren


 

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers Webversie  |  Afmelden 

 

 

 

 

 

2010 | 23 maart 2018 

  

Huh, die Marokkanen 

De taal van de straat is meer dan straattaal, legt de Utrechtse 

taalwetenschapper Jacomine Nortier uit op de website Kennislink. Samen met 

een geografe deed zij onderzoek naar de taal die wordt gebruikt in onder 

andere een aantal Utrechtse parken. Hoe beïnvloedt de plaats waar je bent de 

taal die je spreekt? Nortier: “Er was bijvoorbeeld een meisje dat zei: ‘Ik ben 

Marokkaanse, maar in de trein doe ik mijn best om zo Nederlands mogelijk 

over te komen, zodat niemand kan zeggen: ‘huh, die Marokkanen’. Alleen als 

ik dan in een bepaalde winkel in Lombok kom waar alleen Marokkanen zijn, 

dan spreek ik wel Marokkaans.’” 

 

  

  

  

Correcte taal 

 Waarom noemen Duitsers een zee een Meer en een meer een See? (NPO 

Radio 2) 

 Mag je ze gebruiken in plaats van hen of hun? (de Volkskrant) 

 Is het de spil in het web of de spin in het web? (Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-taal-van-de-straat-is-meer-dan-straattaal/
https://www.nporadio2.nl/nieuws/22655/waarom-de-zee-in-het-duits-meer-heet
https://www.nporadio2.nl/nieuws/22655/waarom-de-zee-in-het-duits-meer-heet
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/er-was-toch-iets-met-hun-en-ze~a4582858/
https://onzetaal.nl/taaladvies/spin-spil-in-het-web/


  

Woorden 

 Vandaag vieren we de 179e verjaardag van het woord OK. (Chronicle of 

Higher Education) 

 Het neologisme van de week: holloot. (INT) 

 Mooi nieuw woord: bakfietssteden. (Taalbank) 

 

  

  

  

En verder 

 Twee Rotterdamse woontorens gaan de ‘Lee Towers’ heten. (Nu.nl) 

 Artikel over ‘wezen en waarde van het dialect in Noord-Brabant’. 

(Stichting Nederlandse Dialecten) 

 Aafke Romeijn, Sef en Fresku over hun ‘passie voor taal’. (Radboud 

Universiteit: filmpje 1, filmpje 2) 

 Bavo Claes over de uitdrukking ‘op de borst kloppen’: “Vroeger waren 

we onderdanig, nu zijn we opscheppers”. (Radio1.be) 

 

  

  

  

Met korting naar Grote Vertaaldag  

  

 

Op zaterdag 9 juni vindt in het Academiegebouw 

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. 

 

De Vertaaldag wordt gepresenteerd door Paulien 

https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/03/20/happy-179th-ok/
https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/03/20/happy-179th-ok/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2018/03/22/bakfietsstad/
https://www.nu.nl/opmerkelijk/5185439/rotterdamse-woontorens-gaan-lee-towers-heten.html?redirect=1
https://nederlandsedialecten.org/2018/03/16/dialect-in-noord-brabant/
https://www.youtube.com/watch?v=HxfU-m9RfDE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wVwNkW2C-tg
https://radio1.be/bavo-claes-vroeger-waren-we-onderdanig-nu-zijn-we-opscheppers
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag


 

Cornelisse. De plenaire openingslezing wordt gegeven door Nelleke 

Noordervliet. In het lezingenprogramma spreken onder anderen Pieter 

Muysken (over vertalen en meertaligheid) en Antal van den Bosch (over 

vertaalcomputers en vertalers van vlees en bloed). Aan het eind van de dag 

vindt een tweegesprek plaats tussen vertaler David Colmer en een van ‘zijn’ 

dichters Ester Naomi Perquin, over hun samenwerking vertaler-schrijver. 

 

Als Taalpostlezer kunt u met korting naar de Vertaaldag: u betaalt voor het 

programma inclusief lunch € 50,- (i.p.v. € 60,-); de prijs voor het programma 

zonder lunch is € 35,- (i.p.v. € 45,-). Gebruik bij uw aanmelding de 

kortingscode NV8OT. 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 (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-
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http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
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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
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Taaltip: 20 maart/Maart is de eerste dag 

In de zin ‘20 maart/Maart is de eerste dag van de astronomische lente’ is 

maart met een kleine letter juist. 

 

Als een zin met een cijfer begint, vervalt de hoofdletter die normaal gesproken 

het begin van een zin markeert. Het cijfer neemt in zo’n geval de eerste 

zinsplaats in; de hoofdletter ‘verschuift’ niet naar het tweede woord. Hetzelfde 

geldt bij samenstellingen of afleidingen die beginnen met een cijfer. Nog 

enkele voorbeelden: 

 47 mensen hebben zich opgegeven voor de training. 

 53,8 procent: dat was de opkomst bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 0,25% rente is niet bepaald spectaculair. 

 088-nummers zijn ook vanuit het buitenland te bereiken. 

 65+’ers vormen een steeds grotere groep. 

 

Meer uitleg op onze website 

 

  

  

  Oertaal 

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/75-aanwezigen-hielpen


 Hebben alle talen dezelfde oorsprong? (NPO) 

 Hoe oud is de oertaal van alle mensen? Nijmeegse onderzoekers 

proberen het vast te stellen met de computer. (NRC) 

 Grottekeningen geven misschien aanwijzingen over de prehistorische 

taal. (Smithsonian) 

 

  

  

  

Afrika 

 De Keniaanse schrijver Ngũgĩ wa Thiong’o wil niet langer in het 

‘kolonialistische’ Engels schrijven; hij verkiest zijn moedertaal Kikuyu: 

“Taal is een oorlogsgebied.” (The Nation) 

 De Angolese zanger Toty Sa’Med kent maar weinig Kimbundu, maar wil 

er wel liedjes in schrijven. (BBC) 

 De Franse president Emmanuel Macron vraagt zich af of het Frans niet 

weer wat meer voet aan de grond kan krijgen in Afrika. (Le point) 

 Afrikaanse voornamen zijn net zo veelzijdig als Afrika zelf. 

(Unternehmen Heute) 

 

  

  

  

En verder 

 De geluidsarchieven van het Meertens Instituut zijn vrijwel helemaal 

gedigitaliseerd. Dat wordt op 26 april a.s. gevierd met een symposium. 

(Meertens Instituut) 

 Met de app Duolingo kun je nu ook de Star Trek-taal Klingon leren. 

(Bright.nl) 

 De Franse zangeres Mireille Mathieu is ambassadrice van de Russische 

https://npofocus.nl/artikel/7679/hebben-alle-talen-dezelfde-oorsprong
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/hoe-oud-is-de-oertaal-van-alle-mensen-a1595969
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/did-cave-acoustics-play-role-art-and-language-180968252/
https://www.thenation.com/article/language-is-a-war-zone-a-conversation-with-ngugi-wa-thiongo/
http://www.bbc.com/news/world-africa-43401024
http://afrique.lepoint.fr/culture/macron-une-nouvelle-francophonie-pour-la-nouvelle-afrique-19-03-2018-2203827_2256.php
http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=490280
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/agenda/145508-symposium-geluiden-van-nederland
https://www.bright.nl/nieuws/duolingo-leert-je-gratis-de-klingon-taal


taal. (Le Figaro) 

 

  

  

  

Advertentie  

Check je tekst 

Tips en checklists om sneller en beter te schrijven  

 

  

 

Check je tekst is een handzaam boekje met 

tips om sneller en 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 maken van een plan en een 

goede indeling. Het tweede deel bevat 

praktische kwesties op het gebied van stijl, 

spelling en woordkeus. 

 

Achterin staat bovendien een checklist om een 

tekst nog eens goed na te lopen en eventueel 

te corrigeren.  

Meer informatie 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/19/97001-20180319FILWWW00214-mireille-mathieu-nommee-ambassadrice-de-la-langue-russe.php
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-4464_Check-je-tekst-vierde-druk
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


Waver). 
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Straatnaamborden in Aalsters dialect 

In de stad Aalst krijgen 55 straten of pleinen ook een naambordje in het 

dialect. Aalst nodigt zijn inwoners uit om voorstellen te doen voor 

straatnaambordjes die verwijzen naar een vroegere of in de volksmond 

gebruikte aanduiding. Het project past in het ‘jaar van het dialect’ van 

Erfgoedvereniging Denderland. (Stad Aalst)  

 

  

  

  

Weetjes 

 De Duitse feministe Marlies Krämer (80) sleept haar bank voor de 

rechter, want ze wil als vrouw aangesproken worden: met ‘Kundin’ in 

plaats van met ‘Kunde’. (de Volkskrant) 

 Op 20 maart is het de Internationale Dag van de Francofonie. Van 17 tot 

25 maart vindt in Wallonië en Brussel het activiteitenprogramma ‘La 

langue française en fête’ plaats, met als centraal thema ‘Bonheur de 

dire’. (La langue française en fête) 

 Hoe werkte de spraakcomputer van Stephen Hawking? (Newsmonkey) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.aalst.be/artikel/straatnaamborden-in-dialect
https://www.volkskrant.nl/buitenland/duitse-feministe-marlies-kramer-80-sleept-haar-bank-voor-de-rechter-ze-wil-als-vrouw-aangesproken-worden~a4580670/
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/
http://newsmonkey.be/article/86986


  

Opinie 

 Is het Nederlands de eigen taal van alle Nederlanders? (Neerlandistiek) 

 Koning Filip in Canada: ‘Door een taal te leren, bouwen we aan onszelf.’ 

(Het Laatste Nieuws) 

 Wil je veel verdienen, leer dan Frans. (Dagblad van het Noorden) 

 

  

  

  

Prijs, wedstrijd en verkiezing 

 Het taalgebruik van burgemeesters staat centraal bij de 

Duidelijketaalprijs 2018. (Taalcentrum-VU) 

 Voor de twintigste keer wordt de beste verkoopbrief van Vlaanderen 

bekroond met de Gouden Veer en voor de eerste keer de beste 

commerciële e-mail. (De Gouden Veer) 

 Tot en met maandag 19 maart kunt u uw stem uitbrengen in de 

verkiezing van de Slechtste Politieke Slogan 2018. (Sloganverkiezing) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

De nieuwste Onze Taal 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/is-het-nederlands-de-eigen-taal-van-alle-nederlanders/
https://www.hln.be/showbizz/royalty/koning-filip-hamert-op-belang-meertaligheid-door-een-taal-te-leren-bouwen-we-aan-onszelf~a321bc5a/
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie-Leer-Frans-als-je-meer-wilt-verdienen-22988805.html
https://www.taalcentrum-vu.nl/duidelijketaalprijs
http://goudenveer.be/
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap


 

  

 

Het februari/maart-nummer van Onze Taal is een 

bijzondere editie, die voor een groot deel in het 

teken staat van ‘De taal van kleding’. Wat zeggen 

teksten op shirts? Welke uitdrukkingen komen uit 

de kledingindustrie? Hoe schrijf je over mode? En 

is er een verband tussen taal- en kledingmode? 

Het komt allemaal uitvoerig aan bod in dit 

nummer. 

 

Daarnaast is er vanwege de Boekenweek een 

royaal interview met Griet Op de Beeck, dit jaar de 

auteur van het Boekenweekgeschenk. En een stuk 

van Kees van Kooten over een opmerkelijke 

uitdrukking uit zijn Haagse jeugd: Even dop! 

 

Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en columns, waarin onder 

(veel) meer aandacht voor het woord oliemannetje, katten-Nederlands en de 

namen van wifinetwerken. 

Nog geen lid van Onze Taal? Word nú lid en ontvang het eerste jaar 10% 

korting. 

Word lid 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 
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https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
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Taaltip: een van de aandachtspunten is/zijn 

de jaarcijfers  

Het meervoud zijn is juist: ‘Een van de aandachtspunten zijn de jaarcijfers’ (of: 

‘De jaarcijfers zijn een van de aandachtspunten’). 

 

Het ligt in deze zin het meest voor de hand om de jaarcijfers als het onderwerp 

op te vatten en een van de aandachtspunten als het naamwoordelijk deel van 

het gezegde. De jaarcijfers is hier namelijk het meest specifieke zinsdeel, het 

zinsdeel waarover iets inhoudelijks wordt gezegd. Omdat dit onderwerp 

meervoudig is, komt ook het werkwoord in het meervoud. 

 

Soms is in dit soort zinnen heel duidelijk wat het onderwerp en wat het 

naamwoordelijk deel van het gezegde is. In de zin ‘Deze mensen zijn een 

hechte gemeenschap’ is er geen twijfel over het meervoud zijn: het onderwerp 

is deze mensen. In andere gevallen zijn er soms twee zinsontledingen 

denkbaar en is zowel een enkelvoudig als een meervoudig werkwoord 

mogelijk: ‘Vier mooie overwinningen was/waren het resultaat van alle 

inspanningen.’ 

 

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 

 Hondgerichte spraak lijkt op babyspraak. (Flair) 

 Maar in de veertiende eeuw waarschuwde Lodewijk van Velthem al: hou 

niet te veel van uw hond! (Neerlandistiek) 

 “Viehs Shtijl”, “Wa Make” en “Pallettekop” zijn enkele van de teksten in 

Genkse ‘citétaal’ die op een nieuwe kledinglijn staan. (Het Laatste 

Nieuws) 

 

  

  

  

Woorden 

 Boemerangkinderen keren terug. (Taaltelefoon) 

 Op zoek naar het Schierste Grunneger Woord van 2018. (RTV Noord) 

 Welke staat is de ‘Republiek der Letteren’? (Historiek) 

 Paardenvijgen en koeienvlaaien kennen geen gêne. (VRT Taalnet) 

 

  

  

  

En verder 

 Is Frans ouderwets of juist niet? (Metro) 

 In Vlaanderen blijft de discussie over het Standaardnederlands aan de 

gang. Op donderdag 19 april wijdt de Vakgroep Vertalen, Tolken en 

Communicatie van de Universiteit Gent een studieavond aan de 

problematiek. (Universiteit Gent) 

 

  

  

  

Advertentie 

https://www.flaironline.nl/uit-thuis/stem-huisdier/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/lodewijk-van-velthem-waarschuwt-hou-niet-teveel-van-uw-hond/#more-22873
https://www.hln.be/regio/genk/kledij-van-genkse-shtijl-echte-hype~a90384a0/
https://www.hln.be/regio/genk/kledij-van-genkse-shtijl-echte-hype~a90384a0/
https://www.taaltelefoon.be/boemerangkind
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191303/Wat-is-jouw-Schierste-Grunneger-Woord-van-2018
https://historiek.net/de-republiek-der-letteren/76730/
https://taal.vrt.be/kak-stront-poep
https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2018/03/lezerscolumn-frans-ouderwets-of-juist-niet
http://www.vtc.ugent.be/studieavond


‘English literature’ in de bovenbouw niet 

langer ‘boring’ 

 

  

 

De motivatie van leerlingen neemt toe als ze 

zeggenschap hebben over de teksten die 

behandeld worden en de manier waarop dit 

gebeurt. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van 

Simone Reimes tijdens de master Leraar Engels bij 

de HAN. 

“De opleiding verrijkt je als docent en als mens”, 

aldus de docente Engels bij het Charlemagne 

College in Landgraaf. “De school heeft er ook veel 

baat bij. Zij krijgen docenten met 

onderzoeksvaardigheden die kritisch denken en die 

hebben leren reflecteren en ontwikkelen.”  

 

Meer weten over de master Leraar Engels? Kom dan naar de open avond op 21 

maart. 

Lees meer 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 

 

  

  

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/aan-het-woord/~simone-reims/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=advertorial&utm_campaign=openavond&utm_term=nieuwsbrief%20taalpost&utm_content=mle
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Joekel, gids, bengel en pooier 

Aangezien er al eeuwen Roma en Sinti (‘zigeuners’) in Nederland wonen, is het 

niet vreemd dat er ook woorden uit hun talen in het Nederlands zijn 

terechtgekomen. Joekel, gids, bengel en pooier bijvoorbeeld. De website 

Historiek zet er enkele tientallen op een rij en bespreekt ook kort de 

geschiedenis van de zigeunervolken in de Lage Landen.  

 

  

  

  

Griet Op de Beeck 

 Het interview dat Onze Taal met de schrijfster van het 

Boekenweekgeschenk had, is tot het eind van de Boekenweek gratis 

online te lezen. (Onze Taal) 

 De Antwerpse taalkundige Kevin Absillis over de spelling gij hadt die Op 

de Beeck hanteert. (Radio 1) 

 Meer over gij hadt op de website van Onze Taal. (Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://historiek.net/zigeunerwoorden-nederlands-roma/76392/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/februari-maart-2018/1802-ik-hou-niet-van-niksige-woorden
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/696aabf7-8e90-11e3-b45a-00163edf75b7/7f62af0a-20a0-11e8-94b7-02b7b76bf47f/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/werdt-gij-ook-in-verwarring-gebracht


  

Opinie 

 Filosoof Ger Groot: ‘Taal is de wereld waarin je leeft en je moedertaal is 

je vaderland.’ (Trouw) 

 De burgemeester van Beek: dialect is de taal die het dichtst bij je staat. 

(L1) 

 

  

  

  

En verder 

 De quizkandidaat die vorige week het antwoord niet wist op de 

‘makkelijke vraag’ welk Amsterdams instituut de Nederlandse taal en 

cultuur bestudeert, krijgt een troostprijs van dat instituut. (AD) 

 Er is een film over het leven van Jezus uitgebracht in 1500 talen. Hij is 

er nu ook in het Daasanach. (EO Visie) 

 Taalpost-lezer F. Munstra heeft 25 ingebonden delen en ongeveer 14 

niet-ingebonden delen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

(WNT) staan - en hij wil ervanaf. Belangstelling? Neem dan contact op 

met Saskia Aukema van Onze Taal.  

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Wat is goed: sms-je, sms’je of smsje?  

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/taal-is-een-wereld-waarin-je-leeft-en-je-moedertaal-is-je-vaderland~ae129eda/
https://l1.nl/avondgasten-veldeke-139486/
https://www.ad.nl/binnenland/joost-weet-makkelijke-vraag-niet-taalinstituut-geeft-troostprijs~afe920ce/
https://visie.eo.nl/2018/03/film-over-het-leven-van-jezus-in-1500-talen-uitgebracht/
http://mailto:saskia.aukema@onzetaal.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam


 

  

 

Onze Taal geeft op dinsdag 10 april een 

complete training spelling in Amsterdam. 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. 

 

De training kost € 229,- voor leden van Onze Taal en € 275,- voor niet-leden. 

Als u nu lid wordt van Onze Taal, profiteert u meteen van de korting op de 

training. 

Meer informatie 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=korting
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
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: een aantal jaar/jaren 

Zowel jaar als jaren is mogelijk in een zin als ‘Hij heeft een aantal jaar/jaren in 

het buitenland gewoond.’ Het meervoud jaren is het gebruikelijkst. 

 

In een aantal jaren duidt een aantal een onbepaald getal aan. In zo’n geval 

volgt er meestal een meervoudig zelfstandig naamwoord: enkele jaren, een 

paar mensen, een heleboel kinderen. De formulering een aantal jaren sluit 

hierbij aan. 

 

Een aantal jaar is ook juist. Het enkelvoud sluit aan bij combinaties als twee 

jaar en twintig jaar (en ook bijvoorbeeld drie kwartier en vijf uur). Met een 

aantal jaar kun je iets meer nadruk leggen op de periode als geheel, met een 

aantal jaren meer op de afzonderlijke jaren. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Gebarentaal 

 De Franse tv-zender France 3 besteedt de hele week aandacht aan 

gebarentaal, want donderdag is het ‘de dag van het gehoor’. (France 3) 

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://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/feuilleton-semaine-langue-signes-francaise-1434913.html


 Actrice Rachel Shenton heeft haar toespraak bij de Oscaruitreiking in 

gebarentaal gehouden. (Huffington Post) 

 Een lesje de weg vragen (en de weg wijzen) in de Italiaanse gebarentaal. 

(Corriere della Sera) 

 Waarom verstaan dove Nederlanders en Vlamingen elkaar niet? 

(Universiteit van Vlaanderen) 

 

  

  

  

Frans 

 Volgens de Franse essayist Jacques Julliard is het Frans “ons 

gezamenlijke vaderland”. (Le Figaro) 

 Volgens een Zwitserse geleerde is het belangrijk dat er andere 

wetenschappelijke talen zijn dan het Engels. Zoals het Frans. (RTS) 

 Volgens de Franse president Macron staat het verdedigen van de Franse 

taal niet gelijk aan weigeren om andere talen te spreken. (Huffington 

Post) 

 Poll bij Onze Taal: moet Frans (of Duits) verplicht worden op 

Nederlandse scholen? (Onze Taal) 

 

  

  

  

En verder 

 Weerzinwekkend eten wordt gemakkelijker genuttigd als het in een 

vreemde taal beschreven is. (Gezondheidsnet) 

 In ’s-Hertogenbosch is volgende week een toneelstuk over het 

Esperanto te zien. (Festival Cement) 

 

  

  

https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/05/aux-oscars-2018-la-realisatrice-rachel-shenton-fait-son-discours-en-langue-des-signes_a_23377000/
http://invisibili.corriere.it/2018/03/05/lingua-italiana-dei-segni-impariamo-a-dare-le-indicazioni-stradali/
https://taal.vrt.be/waarom-verstaan-dove-vlamingen-en-nederlanders-elkaar-niet?utm_content=buffer3c6d7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/03/04/31003-20180304ARTFIG00175-jacques-julliard-la-langue-francaise-notre-patrie-commune.php
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/les-langues/5776222-la-langue-anglaise-est-elle-la-seule-langue-scientifique.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/05/emmanuel-macron-francais-philippe-couillard_a_23377357/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/05/emmanuel-macron-francais-philippe-couillard_a_23377357/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
https://www.gezondheidsnet.nl/voeding/weerzinwekkend-eten-aantrekkelijker-in-tweede-taal
https://www.festivalcement.nl/programma/id-5089/house-of-nouws/


  

Advertentie 

“Ik weet nu hoe je zelfs poëzie-onderwijs 

boeiend kunt maken”  

 

  

 

“Een schot in de roos, de master Leraar 

Nederlands bij de HAN”, zegt Nienke Sluiter, 

leraar Nederlands bij het Ulenhofcollege in 

Doetinchem. “Ik ben gegroeid in kennis, 

pedagogische professionaliteit en 

zelfvertrouwen. In het onderwijs ligt veel vast. 

Door de studie kreeg ik zelfvertrouwen en 

durfde ik dat te doorbreken.” 

Zo wist de docent via haar 

afstudeeronderzoek de motivatie voor poëzie-

onderwijs te vergroten door daar animatie aan 

te koppelen. En ze ging verder, met digitaal 

toetsen en boek-‘trailers’ in plaats van 

boekverslagen. 

 

De master Leraar Nederlands, de opleiding 

voor jou? Kom naar de open avond op 21 maart. 

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 

 

  

  

https://www.han.nl/opendagen/
https://www.han.nl/opendagen/
https://www.han.nl/opendagen/
https://www.han.nl/opendagen/
https://www.han.nl/opendagen/
https://ohttps/www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
LinkedIn 

 
Google+ 

 
Doorsturen 

 

 

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
  

 

  

  

 

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


 

Nieuwsbrief voor taalliefhebbers Webversie  |  Afmelden 

 

 

 

 

 

2004 | 2 maart 2018 

  

What3words in het Nederlands 

Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, signaleert dat What3words nu 

ook in de Nederlandse versie bestaat. Als je in What3words je adres intikt, 

wordt die plaats gedefinieerd door drie woorden. Voor de VRT is dat 

zacht.plof.kom. We hebben het ook even opgezocht voor Onze Taal: 

verftube.recreatie.eten. 

 

  

  

  

Weetjes 

 Bonobo’s en chimpansees begrijpen elkaars gebaren. (KIJK) 

 Franstalige treinreizigers kunnen in België weer sporen naar Renaix. 

(Het Nieuwsblad) 

 De Dag van de Logopedie op 6 maart staat in het teken van 

ondersteunde communicatie. (Medical Facts) 

 Een Nederlandse app helpt autistische kinderen met praten. (RTL 

Nieuws) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://what3words.com/
https://map.what3words.com/zacht.ploft.klom
https://map.what3words.com/verftube.recreatie.eten
https://www.kijkmagazine.nl/science/snappen-apensoorten-elkaars-gebaren/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180227_03380546
https://www.medicalfacts.nl/2018/02/28/dag-van-de-logopedie-vraagt-aandacht-voor-ondersteunde-communicatie/
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/nederlandse-app-helpt-kinderen-met-autisme-praten
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/nederlandse-app-helpt-kinderen-met-autisme-praten


  

Opinie 

 Geert van Istendael leest niet vaak meer iets in het Engels, want hij is 

tegen het Angelsaksische cultuurimperialisme. (MO) 

 Het Onze Vader is één grote vertaalfout, stelt David Uijl. 

Aandachttrekkerij, riposteert Michael Mulder. (CIP en Reformatorisch 

Dagblad) 

 Het Vermeylenfonds stelt dat het onrealistisch en niet nodig is dat alle 

nieuwkomers in Vlaanderen Nederlands leren. (Knack) 

 

  

  

  

En verder 

 Fake news: het bericht dat Chinees een officiële taal is geworden in 

Pakistan. (BBC News) 

 Netflix gaat voor het eerst een serie maken in het Arabisch. (CNN) 

 

  

  

  Teksten laten corrigeren? 

https://www.mo.be/column/zou-een-heel-klein-beetje-populisme-soms-niet-beter-kunnen-zijn
https://cip.nl/66792-het-onze-vader-is-een-grote-vertaalfout
https://www.rd.nl/opinie/theologenblog-het-onze-vader-is-g%E9%E9n-grote-vertaalfout-1.1470426
https://www.rd.nl/opinie/theologenblog-het-onze-vader-is-g%E9%E9n-grote-vertaalfout-1.1470426
http://www.knack.be/nieuws/belgie/dat-alle-nieuwkomers-onze-taal-volledig-zullen-leren-is-onrealistisch-en-blijkt-ook-niet-nodig/article-opinion-971183.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-43158523
http://money.cnn.com/2018/02/27/media/netflix-middle-east-arabic-original-series/index.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie


 

  

 

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.  

Lees meer 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 

 

  

  

 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
LinkedIn 

 
Google+ 

 
Doorsturen 

 

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
mailto:taaladvies@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/taaladvies/tekstcorrectie
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


 

Diensten Onze Taal 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
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