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1 Inleiding

De Taal- en Spellingsregeling voor Irespa regelt in welke talen documenten op
de website van Irespa mogen worden geschreven, en hoe deze talen moeten wor-
den geschreven. Alle Nederlandstalige tekst op de website, geschreven op en/of
na dinsdag 23 September, moet aan de onderstaande regels voor het Neder-
lands voldoen. Alle buitenlandstalige tekst moet, indien schrijven in deze taal
überhaupt is toegestaan, eveneens aan de onderstaande spellingsregels voor de
betreffende taal voldoen.

2 De spelling van het Nederlands

Er zijn twee spellingen voor het Nederlands die nog in gebruik zijn: de spelling
die de Taalunie heeft uitgedacht en de spelling van het ”Groot Woordenboek der
Nederlandsche Taal”. Om de keuzevrijheid niet te beperken, en het meewerken
en gebruiken van het grootste woordenboek ter wereld niet te dwarsbomen,
moeten beide regelingen worden goedgekeurd.

Het Groene Boekje is bij de nieuwe spelling niet als bepalend te gebruiken,
aangezien er een aantal onjuistheden zijn ingeslopen. Gezien de Van Dale deze
corrigeert, en daarbij ook het toonaangevende woordenboek in het Nederlandse
taalgebied is, wordt van dit woordenboek uitgegaan.

1. Iedere tekst dient ofwel in zijn geheel conform het in 1865 uitgegeven ”De
grondbeginselen der Nederlandsche spelling” van De Vries en Te Winkel
ofwel geheel conform de Grote Van Dale gespeld te zijn.

2. De werkwoordsvervoeging en het gebruik van de naamvallen dient te ge-
schieden volgens de ”Nederduitsche Spraakkunst” van Weiland.

3. De tussen-n wordt geschreven indien het eerste woorddeel een meervoud op
-en heeft, het als meervoud bedoeld is of het tweede deel van de samen-
stelling een werkwoord is, en de gehele samenstelling niet versteend is.
Deze regel is facultatief.

3 De spelling van het Duits

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is onlangs een spellingswijziging door-
gevoerd. Deze moet op dit moment al onderwezen worden op de scholen, doch
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het schrijven in de oude spelling mag tot 2005 nog niet worden foutgerekend.
Bovendien zijn veel mensen tegen het uiteenschrijven van de delen van een
werkwoord (à la ”uiteen schrijven”).

1. Behoudens uitzonderingen in andere regels, dient het Duits volgens de
nieuwe Duitse spelling te worden geschreven.

2. Samenstellingen bestaande uit een naamwoord of een woord eindigend in
einander, en vervolgens een werkwoord mogen aaneen worden geschreven.
Dus: radfahren, eislaufen, getrenntschreiben en auseinandergefallen

3. Conform het Duits-Zwitsers-Oostenrijkse plan tot spellingswijziging is het
schrijven in de oude Duitse spelling toegestaan tot en met 31 juli 2005.

4 De spelling van het Frans

Voor het Frans bestaat slechts één spelling, dus hier is weinig onduidelijkheid:
deze moet worden gebruikt. Dit betekent wel dat op de puntjes op letters, als
in Thäılande gedacht worden.

5 De spelling van het Spaans

Voor het Spaans bestaat eveneens slechts een enkele spelling. Deze moet dus
ook worden gebruikt.

6 De spelling van het Engels

In het Engels is de spellingssituatie, in tegenstelling tot wat veel mensen zouden
denken, niet geheel vanzelfsprekend. In de Verenigde Staten wordt een aantal
woorden namelijk anders geschreven dan in het Verenigd Koninkrijk. In principe
wordt op school de spelling als in het Verenigd Koninkrijk onderwezen, doch
door invloeden van buitenaf vinden Amerikaanse spellingen ook ingang.

1. Iedere Engelstalige tekst moet volledig conform de spelling van het ”Ox-
ford English Dictionary”geschieden, waarbij het is toegestaan consequent
Amerikaanse afwijkingen te gebruiken.
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