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Appen, whappen of whatsappen? 

Welk werkwoord gebruiken Nederlanders voor het versturen van berichten 

via WhatsApp? Voor zijn profielwerkstuk op het Gymnasium Haganum deed 

Simeon van der Vos daar onderzoek naar. Hij publiceerde de resultaten deze 

week samen met Ton van der Wouden van de Universiteit Leiden in het 

internettijdschrift Neerlandistiek.  

Door onderzoek te doen op Twitter ontdekten Van der Vos en Van der 

Wouden dat het woordgebruik in de loop van de afgelopen jaren veranderd 

is: “Als u ons vertelt dat u niet begrijpt waarom al die mensen zoveel 

whappen, dan laat u duidelijk merken dat u de laatste jaren onder een steen 

geleefd heeft, en als u whatsappen gebruikt dan bent u wel een beetje bij de 

tijd, maar ook niet helemaal.” 

 

  

  

  

Taal wereldwijd 

 Volgens de Italiaanse Accademia della Crusca stopt het ministerie 

lesboeken vol met Engelse woorden. (The Guardian) 

 Franse universiteiten mogen zich geen ‘research university’ noemen, 

heeft de rechter bepaald. (Libération) 

 Wikitongues: een project om de rap uitstervende talen van de wereld 

te documenteren. (National Geographic) 

 

  

  

  

Verse woorden 

 Neologisme van de week: trollenleger. (IvdNT) 

 Ander mooi nieuw woord: spijtpaneel. (Taalbank) 

 En het woord van de week volgens de Taaltelefoon: weesfiets. 

(Taaltelefoon) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/appen-whappen-of-whatsappen-wat-doet-u/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/appen-whappen-of-whatsappen-wat-doet-u/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/18/italian-language-siege-imported-english-words-warns-florence/
http://www.liberation.fr/debats/2018/04/15/la-langue-francaise-vaut-bien-un-combat-judiciaire_1643552
https://news.nationalgeographic.com/2018/04/saving-dying-disappearing-languages-wikitongues-culture/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://www.taalbank.nl/2018/04/18/spijtpaneel/
https://www.taaltelefoon.be/weesfiets
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

En verder 

 It Grut Frysk Diktee wol rekôr oan dielnimmers. (Omrop Fryslân) 

 In sommige gebieden op de wereld komt een bepaald gen bij 

mensen voor dat het onderscheiden van medeklinkers iets 

makkelijker maakt. In die gebieden hebben talen meer 

medeklinkers. (Medical XPress) 

 

  

  

  

(Aanbod van Onze Taal) 

Handig hulpmiddel: Grammatica  

 

  

 

In Grammatica. 150 begrippen verklaard en 

toegelicht wordt een breed scala aan grammaticale 

termen uitgelegd – van ‘zelfstandig naamwoord’ 

tot ‘rangtelwoord’ en van ‘lijdend voorwerp’ tot 

‘bepaling van gesteldheid’. De uitleg bij elk 

grammaticaal begrip is kort en krachtig; de vele 

voorbeelden zorgen voor extra duidelijkheid. 

Bovendien zijn er kaders toegevoegd waarin je het 

antwoord vindt op veelgestelde grammaticale 

vragen. 

 

Dat alles maakt dit boek tot hét hulpmiddel om 

(weer) thuis te raken in de grammatica van het 

Nederlands. Grammatica is onmisbaar voor scholieren, studenten én hun 

docenten! 

 

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de 

Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal en kost € 15,-.  

Bestel nu  

 

 

 

 

  

  

  

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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