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Weetjes 

 Misschien heeft uw telefoon binnenkort geen aanraakscherm meer, 

maar ‘knijpbediening’. Het is het nieuwe woord van de week bij het 

Instituut voor de Nederlandse Taal. (IvdNT) 

 Het Guido Gezelleproject gaat 7700 brieven van de priester-dichter 

digitaal toegankelijk maken. Gezelle had het daarin vaak over taal. 

(Focus WTV) 

 In Oekraïne verhardt de strijd tegen het Russisch. (Trouw) 

 

  

  

  

Opinie 

 Het verbaast Ton den Boon dat veel Nederlanders het Engels zo cool 

vinden. (Trouw) 

 Waarom zouden kinderen geen woorden mogen leren schrijven die een 

negatieve betekenis hebben? (Bolswards Nieuwsblad) 

 De meningen over het vmbo-examen Duits zijn verdeeld. (Nu.nl) 

 

  

  

  Winnaars wedstrijd Als dan dus daarom 

http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1425-knijpbesturing
http://www.focus-wtv.be/nieuws/7700-brieven-gezelle-digitaal-toegankelijk
https://www.trouw.nl/home/russische-taal-wordt-taboe-in-oekra-iuml-ne~ad6a34c1/
https://www.trouw.nl/cultuur/engelse-leenwoorden-zijn-vaak-welkom-maar-onnodig-engels-is-een-steen-des-aanstoots~ac162588/
http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/50632/column-peuk/
http://www.nu.nl/eindexamens-2017/4700247/vmboers-hebben-moeite-met-tekst-spaartips-bij-examen-duits.html


 

  

 

In Taalpost 1930 stelden we deze vraag over Als dan dus 

daarom van Sjoerd van der Niet: waarom staan de vier 

woorden als, dan, dus en daarom in de titel van het boek? 

Antwoord: het zijn vier woorden waarmee we redeneren. 

 

De winnaars van het boek zijn Martine Klaassen, Elly-Ann 

van Luxemburg, Andre Roosma, Frans Wentholt en Edwin 

Van Wesemael. Zij hebben hierover bericht gekregen. 

 

  

  

  

Nieuwe wedstrijd: Zeg het met emoji 

 

  

 

Emoji vormen de snelstgroeiende – universele – taal in 

onze maatschappij, maar hoe zet je ze effectief in? Die 

vraag beantwoordt Mischa Coster in Zeg het met emoji. 

 

We mogen vijf exemplaren van het boek weggeven. Wilt u 

in aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: 

wanneer werden voor het eerst emoticons gebruikt? Stuur 

uw antwoord in vóór 1 juni via dit formulier. 

Doe mee 

 
 

 

  

  

  

En verder 

 Nieuw: het tweetalige boek Olla Vogala over de taal van Vlamingen in 

Frankrijk en elders. (Widopedia) 

 Hoe komt het toch dat we zo verschillend tegen taal aan kunnen kijken? 

(Taalunie:Bericht) 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/als-dan-dus-daarom
https://onzetaalwebwinkel.nl/als-dan-dus-daarom
https://onzetaalwebwinkel.nl/als-dan-dus-daarom
https://www.npo.nl/de-taalstaat/22-04-2017/RBX_KN_5343639/RBX_KN_8548490
http://www.zeghetmetemoji.nl/
http://www.zeghetmetemoji.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpFU95iWIcJJ-1704-31200444-test-%7bencId%7d
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpFU95iWIcJJ-1704-31200444-test-%7bencId%7d
http://www.widopedia.eu/publicaties
http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/waarom-kijken-we-zo-anders-aan-tegen-taal


  

Aanbod van Onze Taal 

Check je tekst 

 

  

 

Check je tekst is een handzaam boekje met tal van tips 

om 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 opstellen van 

een plan en het maken van een goede indeling. Het 

tweede deel bevat praktische kwesties op het gebied 

van stijl, spelling en woordkeus. Achterin staat een 

checklist om een tekst nog eens goed na te lopen. 

 

Check je tekst kost € 16,50 (excl. verzendkosten). 

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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