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Tijdens ons bedrijfsbezoek hadden we onder
andere de mogelijkheid om de taaladviesdienst
bij te wonen en eigene vragen over Nederlands
taalgebruik te stellen. Bovendien mochten wij
ook zelf eens proberen om met de opzoekings-
werken van Onze Taal aan de slag te gaan en
echte oude taalvragen te beantwoorden:

Vraag 1: In het Groene Boekje staat als
meervoud van datum datums. Is data
onjuist?

Beide versies zijn correct. Dat staat trouwens
ook in het Groene Boekje. Maar let op: datums
wordt alleen als meervoud van datum gebruikt
(en is daarom ook iets gebruikelijker), data
kan ook een verzameling van gegevens
betekenen.

Vraag 2: Is het je maakt een analyse of je
voert een analyse uit? Of kan beide?

Ook hier zijn beide versies correct, maar er is
een nietig betekenisverschil: uitvoeren be-
tekent echt het onderzoek terwijl doen meer
doet denken aan een weergave ervan.

De tweede dag van ons bezoek brachten wij in
de redactie van de tijdschrift door. We
luisterden naar een interessante presentatie en
mochten ook onze eigen mening over inhoud,
design, uitvoering, enz. geven.
Daarna begon de moeilijkste uitdaging voor
ons: We mochten zelf een kort artikeltje
schrijven over de lievelingswoorden van NVT-
leerders uit verschillende landen. We hebben
het dus heel nauwkeurig bij onze mede-
studenten nagevraagd en dit zijn sommige
woorden die we in het artikel hebben
verwerkt:

Gezellig – natuurlijk! Victoria uit Rusland
wijdt er haar hele thesis aan.

Kinderkopjes – lopen op kinderkoppen?!

Paardbloem – Stel je even voor dat een
paard een bloem is!

Meisje – Het is zacht en de uitspraak is mooi

De artikel zal dan verschijnen in de taalkrant
van de Week van het Nederlands in oktober
(www.weekvanhetnederlands.org)


