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Woordpost: mattheuseffect 
 

  

In een column in De Tijd noemt Rik Van Cauwelaert het mattheuseffect. Wat is dat voor effect 

en naar welke Mattheus verwijst het eigenlijk? Het is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Uitdrukkingen en gezegden 
 

  >> Wat betekent ‘een heilig boontje’ en waar komt het vandaan? (Onze Taal)  

  >> Soms zijn er verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse uitdrukkingen. (NPO Radio 1) 

 >> De ‘Pubkwis op zien Kampers’ test de kennis van gezegden uit Kampen. (Brugnieuws) 
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Peiling: steeds 

minder studenten 

Nederlands vanwege 

te ‘saai’ schoolvak? 
 

  

In de discussies over de teruglopende 

studentenaantallen bij de opleidingen 

Nederlands wordt af en toe genoemd dat 

het schoolvak Nederlands te ‘saai’ zou zijn 

geworden. Is dat wel zo? En zou dat dan 

inderdaad de belangrijkste oorzaak zijn 

voor de problemen op de universiteit? 

 

U kunt stemmen en meediscussiëren op 

de website van Onze Taal. 
 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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Klik hier om te stemmen of 

mee te discussiëren 

  

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> Petitie tegen ‘rechts-extremisme’ in een Duits taalblad. (Change) 

 >> “De Nederlandse taal gaat kapot aan alle regels”. (Trouw) 

  

>> Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) wil dat Vlamingen in Brussel één dag in de week alleen 

Nederlands spreken. (HLN) 
  

 En verder 
 

  

>> Creatieve taalstrijd in het tv-programma De mannen van taal (vanavond, 20.30 uur, SBS 6). 

(SBS 6) 

 

>> In de Engelstalige wereld raken ‘sensitivity readers’ – proeflezers die teksten moeten 

beoordelen op al te gevoelige kenmerken, zoals seksistisch taalgebruik – steeds meer ingeburgerd. 

(De Standaard) 

  >> Taalkundige ‘sollicitatiegate’ in Leiden. (De Telegraaf) 

  

>> Amerikaanse artsen vertalen hun recepten met Google Translate. Dat gaat meestal goed. 

(ScienceBlog) 
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 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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