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Lievelingswoorden 

Esmee van der Hoeven doceert Nederlands aan de University of California in 

Berkeley. Zij vroeg haar studenten naar hun lievelingswoorden in het 

Nederlands en maakte er een filmpje van. (Dutch Student Association) 

 

  

  

  

Tokidoki 

Paulien Cornelisse gaat in de nieuwe, vierdelige VPRO-serie Tokidoki op 

onderzoek uit in het land van de rijzende zon. Elke aflevering is opgehangen 

aan een uniek, haast onvertaalbaar Japans woord. Tokidoki is Japans voor 

‘soms’. (VPRO) 

 

  

  

  

Opinie 

 Bavo Claes wikt en weegt de woorden blank en wit. “Taal is een pover 

middel om de mentaliteit van mensen te veranderen.” (Radio 1) 

 “Daardoor voelde hij zich naar eigen zeggen achterdochtig en 

paranoia.” Mag dat zomaar in de krant staan? (de Volkskrant) 

 Is het een goed idee in de ruimte één internationale taal te gebruiken? 

(Space) 

 

  

  

  

En verder 

 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doet alsof hij geen Engels 

begrijpt om zijn antwoorden beter te kunnen voorbereiden. (Het 

Nieuwsblad) 

 Leerlingen in Franstalig België kiezen steeds minder voor Nederlands 

als studievak. (VRT NWS) 

 Voetbal-Duits is een bijzonder taaltje. (T-online) 

 Te veel voetbal op tv? Probeer eens een dictee van Rein Leentfaar. 

(Dictee – wekelijkse woordenbrij) 

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=BCSWT9TE64k
https://www.vpro.nl/programmas/tokidoki/service/over-het-programma.html
https://radio1.be/taal-verandert-geen-ideeen
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/begrijpt-de-volkskrantredactie-het-verschil-tussen-een-zelfstandig-en-bijvoeglijk-naamwoord-wel-~b69fa3e8/
https://www.space.com/40864-international-language-of-space.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180613_03559952
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180613_03559952
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/12/steeds-minder-franstalige-leerlingen-studeren-nederlands-ze-vi/
https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_83919662/sprachkolumne-zur-wm-2018-fussball-ohne-sprache-ist-wie-fussball-ohne-ball.html
https://leentfaarrein.blogspot.com/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

  

Aanbod van Onze Taal 
Cadeautip: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

 

  

 

Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? 

Waarom noemen we een praatziek persoon een 

kletsmajoor? Waar zit je op als je op je hurken zit? 

Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit 

boekje, dat Onze Taal heeft gemaakt in 

samenwerking met het Instituut voor de 

Nederlandse Taal.  

De herkomst van honderd alledaagse 

en ogenschijnlijk vanzelfsprekende woorden en 

uitdrukkingen komt aan bod. Vaak verrassend en 

altijd boeiend.  

 

Prijs: € 12,99.   

Bestel het nu in onze webwinkel 

 
 

 

  

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan

