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Woordpost: convenant 
 

  

“Mooi heur, dat convenant, kö’j niks van zeggen”, zegt Herman Finkers in Tubantia over het 

Nedersaksisch convenant dat kortgeleden werd getekend. Wat betekent convenant en waar komt 

het vandaan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalweetjes 
 

  

>> Eindelijk: wetenschappelijk onderzoek dat laat zien hoe honden menselijke taal verstaan. 

(Gizmodo) 

  

>> De normen voor een gesprek op Tinder lijken best veel op die in het dagelijks leven. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Kan iets ’meer dodelijk’ zijn? Of ‘dodelijker’? (Trouw) 

  

>> Wat betekent mijn naam? (Antwoord: niets.) (Vernoeming) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/convenant
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/convenant
https://gizmodo.com/new-study-explores-how-dogs-understand-human-language-1829800253
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/de-normen-van-nieuwe-media/
https://www.trouw.nl/cultuur/de-vergrotende-en-overtreffende-trap-vereisen-soms-wat-talige-souplesse~a3594343/
https://www.vernoeming.nl/wat-betekent-mijn-naam
https://onzetaal.nl/


 

  

 

De namen van 

emoji’s 
 

  

Onder de knop met het duimpje staat in 

de versie van Facebook in het Nederlands-

Nederlands leuk, en in de Belgisch-

Nederlandse versie vind ik leuk. In het 

Fries staat er mei ’k wol oer en in het 

Afrikaans hou van. De taalkundige Sterre 

Leufkens maakte een overzicht van zulke 

verschillen in een aantal talen. In het 

Frans worden bijvoorbeeld opvallend veel 

emoties met onomatopeeën uitgedrukt 

(‘grappig’ is haha, ‘verbluft’ is wouah, en 

‘boos’ is grr). Geen enkele taal gebruikt 

een onomatopee voor verdriet. Dat en 

meer observaties in Leufkens’ stukje op 

het blog De taalpassie van Milfje. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Weerstaat het IJslands het Engels? (The Guardian) 

  

>> De grootste taalergernissen van ‘taalfetisjist’ Japke-d. Bouma. (AD) 

  

>> Waarom kunnen we banaan uitspreken als ‘bәnaan’, met de ә-klank van je? (Taaljournalist) 

  

>> Griekse minister afgetreden om naamswijziging Macedonië. (NRC) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

“Het is niet onze taak om de taal te 

verrijken. Wij spreken recht. En dat 

moet goed te lezen zijn voor degene om 

wie het gaat.” Rechter Joyce Lie, beter 

bekend als Judge Joyce, zet zich in voor 

duidelijke taal in de rechtbank. Irene de 

Pous sprak met haar over deze missie 

en schreef erover in 

het oktobernummer van Onze Taal. 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

https://milfje.blogspot.com/2018/10/emoties-verwoorden-op-facebook.html
https://milfje.blogspot.com/2018/10/emoties-verwoorden-op-facebook.html
https://www.theguardian.com/books/2018/oct/17/viking-language-invasion-english-iceland-icelandic
https://www.ad.nl/nieuws/dit-zijn-de-grootste-ergernissen-van-taalfetisjist-japke-d-bouma~a8c7a0dd/
https://taaljournalist.wordpress.com/2018/10/15/nasale-bananen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/17/griekse-minister-afgetreden-om-naamswijziging-macedonie-a2624820
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018/1810-de-twitterende-rechter
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
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Advertentie 

De waarde van taal 
op het DRONGO 
talenfestival  

  

  

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 

wordt de waarde van taal uit-en-te-na 

belicht op het DRONGO talenfestival. In 

het Elinor Ostromgebouw van de Radboud 

Universiteit krijg je ‘alles’ over taal te 

horen, te zien, te lezen en te ervaren. En 

ontmoet je andere taalprofessionals en 

taalliefhebbers! Want taal is communicatie 

en taal gaat over mensen. Zeker in een 

wereld die snel verandert en veel 

taalvaardigheid vraagt. 

 

Wil jij ook de vele sessies, lezingen van 

(inter)nationale sprekers, labs, debatten, 

spoedcursussen, optredens en exposanten 

bezoeken? Ga dan nu naar de 

ticketshop en koop je kaartje voor vrijdag 

9 en/of zaterdag 10 november.  
 

 

 

 
Bestel nu je tickets 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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