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Taalnieuws
De Nederlandse regering heeft overeenstemming bereikt over een maatregel die de
bijstandsuitkering reduceert voor mensen die weigeren Nederlands te leren. Uiteindelijk kan
de uitkering zelfs worden stopgezet.
(Bron: Elsevier)
Frans, Duits en Engels krijgen meer ruimte op de Nederlandse basisschool. Vanaf volgend
jaar mag 15% van de lessen in een van deze talen gegeven worden.
(Bron: Nu.nl)
De burgemeester van Marseille heeft zijn ambtenaren verboden om een andere taal dan
Frans te gebruiken. Volgens de burgemeester, lid van het Front National, is deze maatregel
genomen op grond van klachten van burgers.
(Bron: L'Express)

Taaltip: uitgefeest of uit gefeest?
PRAKTISCH. In een zin als 'Zouden de Nederlanders al zijn uitgefeest als de Belgen
morgenavond aan hun wedstrijd beginnen?' is uitgefeest ('klaar met feesten') één woord.
Vergelijkbare woorden zijn uitgelachen, uitgehoest en uitgepraat: 'Ben je nou eens uitgelachen
/ uitgehoest / uitgepraat?' Vaak wordt uit in deze betekenis met een voltooid deelwoord
gecombineerd, maar het kan ook met een infinitief (heel werkwoord) voorkomen: 'Ze liet me
niet uitpraten.'
Overigens kan een voltooid deelwoord dat met uit- begint soms dubbelzinnig zijn; zo is 'Ben je
uitgelachen?' ook te lezen als: 'Heeft iemand jou uitgelachen?' Maar in de praktijk zal daar
vrijwel nooit verwarring over ontstaan.

Zomeraanbieding: ontvang het tijdschrift Onze Taal van juli tot en met
december 2014 én het Woordenboekspel voor € 21,–!

Penantie
UITSPRAAK. Sommige wedstrijden in de huidige fase van het wereldkampioenschap voetbal
worden beslist door strafschoppen, die ook wel met het Engelse woord penalty worden

aangeduid. Er zijn Nederlandstaligen die dat woord uitspreken als 'penantie' (of 'pienantie').
Waar komt die n vandaan? Daarover gaat een column in het tijdschrift voor neerlandici NederL.
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Taalnieuws
De taalkundigen Jaspers en Seuren zien een systematiek in de lexicale gaten die in de
Nederlandse taal voorkomen. Hun ontdekking helpt verklaren hoe de menselijke geest de
wereld vertaalt in concepten en woorden.
(Bron: Knack)
Een groep wetenschappers is van plan begin volgend jaar via de ruimtemissie New Horizons
berichten te versturen naar buitenaardse wezens.
(Bron: Scientias)
Een filmpje toont hoe de namen van de spelers van de Nederlandse voetbalselectie in
gebarentaal uitgedrukt worden.
(Bron: Gebaar Ede)

Slongs Dievanongs over dialect
INTERVIEW. De Antwerpse rapster Slongs Dievanongs vindt dat het dialect in Vlaanderen nog
steeds een negatieve bijklank heeft: "We geven miljoenen uit aan het Antwerpse
stadsmuseum MAS, terwijl het Antwerpse dialect even belangrijk is voor onze cultuur. Ik zou
het leuk vinden als ze in scholen een cursus dialect zouden geven." Het interview met de
rapster staat in de nieuwe editie van Taalunie:Bericht, de nieuwsbrief van de Nederlandse
Taalunie.

Volg ook elke werkdag leuke taalberichten via de Facebookpagina van
Onze Taal – met op vrijdag grappige taalkronkels!

Win de dubbele Cornelisse
WEDSTRIJD. De twee succesboeken van Paulien Cornelisse, Taal is zeg maar echt mijn ding
en En dan nog iets, zijn nu gebundeld in Taal is zeg maar ... nog iets. We mogen drie
exemplaren van deze bundel weggeven. Wilt u kans maken er eentje te winnen? Beantwoord
dan de volgende vraag: Paulien Cornelisse leefde ooit enkele uren in gevangenschap; waar
was dat? Mail uw antwoord en adresgegevens uiterlijk donderdag 10 juli naar

redactie@taalpost.nl.
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Taalnieuws
De negentienjarige Sacha Hilhorst uit Utrecht heeft de schrijfwedstrijd Write Now! 2014
gewonnen.
(Bron: Write Now)
Duizend leerlingen van Amsterdamse basisscholen kwamen naar het slotprogramma van de
vierde editie van De Schoolschrijver. Volgend jaar gaat de stichting ook naar scholen in
Friesland en Groningen.
(Bron: De Schoolschrijver)
Britse bedrijven maken zich helemaal niet zo veel zorgen over de talenkennis van hun
personeel als de belangenorganisatie doet vermoeden.
(Bron: The Guardian)

Spreker en luisteraar op dezelfde golflengte
ONDERZOEK. Hoe verwerken mensen taal? Van de luisteraar was al bekend dat zijn brein in
staat is om woorden en geluiden te voorspellen op basis van de context. Deze mechanismen
blijken ook een rol te spelen in de hersenen van de spreker. Uit onderzoek van
taalwetenschapper Suzanne Dikker blijkt dat een spreker vooruitdenkt over wat hij gaat
zeggen en daarbij sterk rekening houdt met de mensen die hij tegenover zich heeft en in welke
situatie zij zich bevinden.
Nog een ander onderzoek geeft aan dat de juiste intonatie en ritmische handbewegingen sterk
helpen om de luisteraar een boodschap te doen begrijpen.

GEZOCHT: vertaler(s) voor het (tegen betaling) vertalen van een
Nederlandstalige roman naar het Engels en/of het Frans. Liefst literair
georiënteerde taalstudenten. Telefoon: +1 727 331 9526 in de VS of email naar cosmicscope@gmail.com.

Voetbalcommentaar letterlijk

FILMPJE. Voetbalcommentatoren overstelpen ons met een overdosis beeldspraak: er lopen
stofzuigers over het veld, ploegen tasten elkaar af, de doelman dirigeert de muur, enzovoort.
Wat zou er gebeuren als je die beeldspraak letterlijk toont? Een filmpje van de Duitse omroep
WDR brengt verslag uit van de finale in Rio de Janeiro tussen Brazilië en Duitsland.

Wijsheden van buitenlandse ouders
OP ZOEK. Jaap Toorenaar, die in het aprilnummer van Onze Taal schreef over
ouderwijsheden, is vanwege het overweldigende succes bezig met een boek over dit
onderwerp. Hij is daarvoor nu ook op zoek naar spreuken uit het buitenland. Wat zei je Poolse
moeder altijd? Wat je Spaanse vader? Met welke uitspraken zijn alle Turkse of Zweedse
kinderen opgevoed? Stuur je bijdrage met toelichting naar ouders@onzetaal.nl. (En ook
Nederlandse ouderspreuken blijven welkom, natuurlijk.)
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Taalnieuws
Het hoofd van de Zuid-Afrikaanse openbare omroep SABC werd door een stam omgekocht.
Hij kreeg een vrouw, een koe en een kalf. De stamoudsten wilden meer uitzendingen in hun
taal, het Venda, een van de elf officiële landstalen.
(Bron: Waar Maar Raar)
Het Britse onderwijs moet meer inzetten op het talenonderwijs, want er is bij bedrijven in het
Verenigd Koninkrijk een alarmerend tekort aan vreemdetaalsprekers.
(Bron: BBC)
De Waalse politie-inspecteur Patricia Charlier is een van de weinigen bij de Belgische politie
die gebarentaal beheersen. Die kennis kwam haar onlangs nog van pas toen een dove
automobilist betrokken raakte bij een ongeval.
(Bron: La Nouvelle Gazette)

Taaltip: ♀ = 'vrouw' en ♂ = 'man'
PRAKTISCH. Voor wie niet kan onthouden of ♀ en ♂ nou voor een man of een vrouw staan, is
het handig om de herkomst van deze tekens te kennen.
♀ en ♂ zijn afkomstig uit de Griekse mythologie. Het vrouwelijke symbool ♀ stelt een
handspiegel voor en wordt geassocieerd met Aphrodite, de Griekse godin van de schoonheid
en de liefde (bij de Romeinen is dit Venus). Het mannelijke symbool ♂ staat voor een speer en
schild en wordt geassocieerd met de god van de oorlog, Ares (Mars bij de Romeinen).
Dus: ♀ = 'de handspiegel van Venus' = 'vrouw'; ♂ = 'speer en schild van Mars' = 'man'.

Zomeraanbieding: ontvang het tijdschrift Onze Taal van juli tot en met
december 2014 én het Woordenboekspel voor € 21,-.

Mediglotte vertaalt wat er pijn doet

APP. Ziek worden in het buitenland en niet goed kunnen uitleggen wat er scheelt, u moet er
vast niet aan denken. Gelukkig heeft een Franse student geneeskunde nu de app Mediglotte
ontwikkeld. Deze app stelt gebruikers in staat hun gezondheidstoestand in een andere taal toe
te lichten. Hij deed dat omdat hij met misverstanden geconfronteerd werd bij het contact met
anderstalige patiënten.
De app bevat een lijst van medische woorden en zinnen in meer dan twintig talen. Deze
woorden en zinnen zijn ingedeeld in vier categorieën: algemeen, pijn, lichaamsdelen en
traumatologie. Een groot voordeel van de app is dat hij ook werkt zonder internetverbinding.
Vanaf vandaag is Mediglotte beschikbaar voor Android-smartphones. Binnenkort komt er ook
een versie voor Apple-toestellen.
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Taalnieuws
Nieuwe app verstuurt alleen het woord 'Yo'. Of eventueel 'Yoyo' als men de nuance zoekt.
(Bron: Metro)
Een 23-jarige woordkunstenares drukt een stempel op het beroemdste kruiswoordraadsel
ter wereld: dat van The New York Times.
(Bron: De Morgen)
De vier meest bestudeerde talen ter wereld zijn het Engels, het Frans, het Spaans en het
Italiaans (in die volgorde).
(Bron: Corriere della Sera)

Begrijp jij wat van taal?
VIDEO. De Amsterdamse hoogleraar 'computers en taal' Piek Vossen gaf onlangs een
publiekslezing over het mysterie van taal onder de titel 'In zeven stappen naar totaal onbegrip'.
Tijdens de lezing wordt gaandeweg steeds duidelijker hoe moeilijk het eigenlijk is om elkaar
via taal te begrijpen, en waarom voor computers dat begrip nóg ingewikkelder is. De lezing
staat nu integraal op YouTube.

De nieuwsbrief Woordpost en de jongerenblog Woordspot geven elke
week uitleg bij lastige woorden als apathisch en catacomben.

Weg met taal?
OPINIE. "Wat een eindeloze miserie, al die verschillende talen", schrijft de columnist Tobias
Leenaert. En: "stel dat Homo sapiens zichzelf niet de vernieling inhelpt, en we hier nog een
paar duizend jaar rondhangen, willen we dan voor altijd opgezadeld blijven met al die talen?"
Misschien moeten we maar af van al die diversiteit, stelt hij in een prikkelend betoog.
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Taalnieuws
Nieuwe wetenschappelijke hypothese: de mensentaal komt voort uit 'liedjes' van apen. Nog
niet alle geleerden zijn overtuigd.
(Bron: Live Science)
Pennenfabrikant Bic heeft een webpagina gemaakt waar mensen hun handschrift kunnen
achterlaten. De pagina probeert vervolgens een 'universeel handschrift' vast te stellen.
(Bron: Onze Taal)
Het Verbond van Belgische Ondernemingen roept op tot meer gebruik van het Engels op
universiteiten.
(Bron: De Tijd)

Duits is moeilijk
VIDEO. Het blijkt een bescheiden eigen genre op YouTube: de video waarin de moeilijkheden
van de Duitse taal breed worden uitgemeten. Luister bijvoorbeeld naar dit lied. Of bekijk dit
nieuwe filmpje, waarin de uitspraak van de taal belachelijk wordt gemaakt.

Profiteer nog snel van de voorjaarsaanbieding: een jaarabonnement
op Onze Taal voor € 27,50 mét gratis etymologieboek 'Waar komt
pindakaas vandaan?'

Meervoudsvormen
ONDERZOEK. Soms mag je in het Standaardnederlands kiezen tussen verschillende vormen
voor bijvoorbeeld het meervoud. Je kunt bijvoorbeeld zowel 'hoenen' als 'hoenderen' zeggen.
Deze vormen worden ongetwijfeld ook allebei gebruikt, maar waarschijnlijk is één vorm toch
populairder dan de andere. Om dit na te gaan, heeft de Leuvense onderzoeker Marijke De
Belder een klein webonderzoekje opgesteld.
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Taalnieuws
Hagenaar schrijft leerboek over de taal van de oude Egyptenaren.
(Bron: De Posthoorn)
Hoe komt het dat Amerikanen voetbal 'soccer' noemen? Een journalist dook diep in de
geschiedenis.
(Bron: The Atlantic)
Het Oostenrijkse onderwijs moet meer aandacht hebben voor de Oostenrijkse variëteit van
het Duits. Dat vindt de Oostenrijkse overheid.
(Bron: Bundesministerium für Bildung und Frauen)

Taaltip: (het) een en ander
PRAKTISCH. Het een en ander betekent 'verschillende (niet nader aangeduide) dingen', 'het
nodige'. In zinnen als 'Ik heb je het een en ander te vertellen' en 'We hebben met haar al het
een en ander meegemaakt' past het een en ander het best.
Een en ander (zonder het) verwijst naar iets wat eerder genoemd is. Bijvoorbeeld: 'Iedereen
sprong juichend op bij het doelpunt, maar een en ander liet Vera volkomen koud.'

Deze zomer met korting te bestellen voor leden van Onze Taal: De
Taalkalender 2015 én de Kindertaalkalender 2015.

Nieuw in de taalcanon: tussentaal
ACHTERGROND. De Taalcanon, een website met door taalkundigen geschreven
toegankelijke achtergrondartikelen over allerlei taalonderwerpen, wordt nog steeds uitgebreid.
Nieuw is deze maand een artikel van de onderzoeker Jürgen Jaspers over de vraag wat
'tussentaal' is.
Weinig taalgebruikers hebben de laatste jaren zo veel kritiek over zich heen gekregen als de
tussentaal sprekende Vlamingen. Die negatieve uitlatingen lijken de populariteit van tussentaal

weinig of niet te deren. Maar wat is tussentaal eigenlijk? En waarom wordt dit verschijnsel zo
verguisd? U leest het in de Taalcanon.
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Taalnieuws
Een 'westerling' beklaagt zich over het Fries in Friesland: "Ik vind dat iedereen in Nederland
Nederlands behoort te spreken. En dat geldt dan dus ook voor de Friezen!"
(Bron: De Telegraaf)
Het Urker dialect zou een nadelige invloed kunnen hebben op de lees- en schrijfvaardigheid.
Daarom is gisteren in de Urker bibliotheek het Huis voor Taal geopend.
(Bron: Omroep Flevoland)
Het hoort bij de Braziliaanse cultuur om voetballers en andere publieke figuren bijnamen te
geven en ze daarmee ook aan te spreken.
(Bron: The New York Times)

Nederlands in Frankrijk
TAALONDERWIJS. Nederlands studeren in Frankrijk, kan dat? Ja hoor. Zo is er aan de
Université de Paris-Sorbonne een vakgroep Nederlands met zeven docenten. Kees Snoek,
hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis, schrijft in het tijdschrift LES over zijn
ervaringen met taalonderwijs in het Nederlands aan de Sorbonne.
In het noorden van Frankrijk is het interessant om een mondje Nederlands te spreken als je
later over de grens wilt gaan werken. Ruben in 't Groen geeft les aan een middelbare school in
Tourcoing en moedigt zijn leerlingen aan om in het Nederlands te vertellen. Over spinnen
bijvoorbeeld.

Profiteer nog snel van de voorjaarsaanbieding: een jaarabonnement
op Onze Taal voor € 27,50 mét gratis etymologieboek 'Waar komt
pindakaas vandaan?'

Duitsland bevordert taalvaardigheid
INITIATIEF. De Duitse federale overheid stelt middelen beschikbaar om de taalvaardigheid in
het basisonderwijs te bevorderen. Dat wil men doen door de aanpak te evalueren, eventuele

taalstoornissen beter te diagnosticeren en de schrijfvaardigheid te bevorderen. Het initiatief is
een onderdeel van het project Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS).

Hoe goed is het Frans van Vlaamse politici?
BELGIË. Met Elio Di Rupo heeft België niet meteen een premier die uitblinkt door een vlotte
beheersing van het Nederlands. Maar hoe goed spreken Vlaamse politici nog de taal van
Molière? De krant De Morgen is niet enthousiast over het "aarzelende Frans met haar op" van
Kris Peeters, Vlaams minister-president én misschien de opvolger van Di Rupo.
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Taalnieuws
De doelstelling van het Genootschap Onze Taal is tijdens de algemene ledenvergadering van
3 juni jl. aangepast. Directeur Peter Smulders geeft een toelichting in het radioprogramma De
Taalstaat.
(Bron: Radio 1)
'De juiste weg, maar de verkeerde richting.' Zulke zinnetjes zijn handig om het te maken als
consultant in de zakenwereld.
(Bron: Forbes)
Eugene Goostman, een 'chatbot' of geautomatiseerde gesprekspartner, heeft opvallend goed
gepresteerd bij de turingtest. Liefst eenderde van de proefpersonen dacht met een mens te
converseren.
(Bron: Scientias.nl)

Talen vallen bij bosjes
RAPPORT. Een kwart van de 7000 bestaande talen is bedreigd, meldt The Guardian. De bron
is een rapport van Jonathan Loh (Zoological Society of London) en David Harmon (George
Wright Society).
Hun stelling: de achteruitgang in taaldiversiteit staat in direct verband met de achteruitgang in
biodiversiteit. Door het verdwijnen van diersoorten en de aantasting van het landschap – denk
aan het kappen van bossen – blijven veel gemeenschappen niet in hun traditionele vorm
bestaan. Vaak schakelen de leden over naar een grotere taal.
In De Morgen geven de taalkundigen Mark Janse en Pierre Swiggers hun mening over het
rapport.

Deze zomer met korting te bestellen voor leden van Onze Taal: De
Taalkalender 2015 én de Kindertaalkalender 2015.

Winnaars 'The value of language'
CONFERENTIE. In het vorige nummer van Taalpost kondigden we de conferentie The value
of language aan. We mochten twee toegangskaarten weggeven. Die gaan naar Stefanie
Kleinen en Thomas Van Denburg. Veel taalplezier in Brussel!

Aan-/afmelden

Archief

Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

# 1575 - 6 juni 2014
online / pdf

Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

Taalnieuws
In Leeuwarden vindt deze week een congres plaats voor sprekers van Europese
minderheidstalen. Vandaag brengen de deelnemers 'in besite oan it provinsjehûs'.
(Bron: It Nijs)
De nieuwe robot Pepper begrijpt wat mensen bedoelen als ze tegen hem praten. Wat volgens
de makers niet betekent dat hij dan ook doet wat ze willen.
(Bron: ZDNet)
De nazipartij van Amerika is heel streng op spelling en grammatica.
(Bron: Slate)
Er zijn toch weer problemen bij het eindexamen Nederlands.
(Bron: Neder-L)

Dt-fouten
SPELLING. Het radioprogramma Hautekiet (van de Vlaamse zender Radio 1) besteedde
gisteren aandacht aan dt-fouten. Hoe terecht is alle aandacht voor deze fouten? Op de
website van het programma staat ook een spellingtest waarmee u uw eigen dt-kennis kunt
toetsen. Gisteren reageerde ook meteen de alerte taalcolumniste Ann De Craemer met een
vlammend pleidooi. Ook de soms al even felle reacties onder de column zijn interessant.

Deze zomer met korting te bestellen voor leden van Onze Taal: De
Taalkalender 2015 en de Kindertaalkalender 2015 (een samenwerking
met Kidsweek).

De waarde van taal
CONFERENTIE. De laatste tijd timmert de organisatie De Taalsector behoorlijk aan de weg.
Deze club wil mensen die taal als werk hebben – tekstschrijvers bijvoorbeeld, en vertalers, en
taaladviseurs – samenbrengen. Op donderdag 12 juni organiseert De Taalsector een

bijeenkomst in Brussel onder de titel 'The Value of Language'.
Op het programma staan onder meer zestien interactieve demonstraties, een plenair debat,
conclusies in de vorm van concrete actiesuggesties en 'veel tijd om te netwerken'. Tot
vanavond (6 juni om 24 uur) kunt u een all-inticket krijgen voor 40 euro (excl. 21% btw).
Daarna kosten tickets 65 euro (excl. 21% btw). Meer informatie vindt u op de website van het
congres.
Taalpost geeft twee toegangstickets weg voor 'The Value of Language'. Wilt u zo'n ticket?
Mail voor dinsdagavond 10 juni naar de redactie van Taalpost. De winnaars zien hun naam
verschijnen in Taalpost 1576 op woensdag 11 juni. Ze worden ook persoonlijk op de hoogte
gebracht door de organisator van 'The Value of Language'.

Taalpost volgende week
PINKSTEREN. Taalpost 1576 verschijnt in verband met het pinksterweekend op woensdag 11
juni.
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Taalnieuws
De naam van het sportschoenenmerk Nike moet worden uitgesproken als 'naaikie' en niet
als 'naaik'. Dat zou althans blijken uit een document dat door de baas van Nike is ingevuld.
(Bron: AD)
Orkanen met vrouwennamen zijn gevaarlijker dan die met mannennamen, blijkt uit
Amerikaans onderzoek. De reden: onbewust onderschatten mensen zulke orkanen
gemakkelijker.
(Bron: Reuters)
De schrijver Bart Chabot schrijft dit jaar het Groot Dictee. Hij wil van zijn tekst geen
'rariteitenkabinet' maken.
(Bron: Televizier)
Het leren van een vreemde taal vertraagt het verouderingsproces. Dat schrijven Schotse
onderzoekers in het tijdschrift Annals of Neurology.
(Bron: Nu.nl)
Slechte vrouwen in Disneyfilms spreken vaak met een Brits accent.
(Bron: USA Today)
Een kleine groep migranten in Argentinië spreekt nog een oude vorm van het Afrikaans. De
Zuid-Afrikaans-Amerikaanse taalkundige Andries Coetzee doet er onderzoek naar.
(Bron: Diario Crónica)

Nostalgische scheldwoorden
TAALGESCHIEDENIS. De scheldkanonnades die onze voorouders op elkaar loslieten waren
niet misselijk. In de tijd van het Middelnederlands, zoals onze taal tussen 1200 en 1500
genoemd wordt, maar ook in de eeuwen daarop hielden zij als het op schelden aankwam
vooral van beledigende termen die te maken hadden met seks, drank, poep en plas of
achterlijkheid. Op de website Historiek staat een overzicht.

Direct taaladvies nodig? Bel de Taaladviesdienst op 0900 - 345 45 85
(ma-vr 10.00-12.30 en 14.00-15.30 uur, 80 cpm).

Examenklachten over moeilijke woorden terecht?
OPINIEPEILING. Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gingen opvallend
veel klachten van eindexamenkandidaten dit jaar over moeilijke woorden. Zo wisten veel
vmbo'ers niet wat het woord kanttekening in het examen Nederlands betekende. En in een
economie-examen struikelden leerlingen over partieel. Waren deze klachten terecht? U kunt
uw mening geven op de website van Onze Taal.

Rumoer rond Eindhovense straatnaambordjes
DISCUSSIE. In de gemeente Eindhoven staat op straatnaambordjes voor onder andere de
Jeruzalemstraat en de Bethaniëstraat dat het hier steden in 'Palestina' betreft. Dit is de
Nederlandse afdeling van de Israëlische politieke partij Likoed in het verkeerde keelgat
geschoten. De historicus Jan Dirk Snel heeft uitgezocht waar de toelichting écht vandaan komt
en geeft zijn mening in een weblog. Onderaan geeft het bestuur van Likoed Nederland ook
weer een reactie.

Juninummer Onze Taal
LEZEN. In het juninummer van Onze Taal aandacht voor onder meer: The Beatles en het
Nederlands, verbasterde autonamen en de taal van René van der Gijp. De inhoudsopgave met
voorproefjes van enkele artikelen staat op de website van Onze Taal. Wie zich nu abonneert,
krijgt het tijdschrift zo snel mogelijk in de bus en profiteert bovendien van de
voorjaarsaanbieding.

Aan-/afmelden

Archief

Taalpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
U kunt Taalpost ook volgen via Twitter (@Taalpost).

