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Woordpost: hegemonie 
 

  

Het Dagblad van het Noorden vraagt zich af of hoe het komt dat de Groningse basketbalclub Donar 

de hegemonie kwijt lijkt te zijn. Wat is een hegemonie, hoe spreek je het uit en waar komt het 

vandaan? Dat lees je op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> Het onderwijs gaat aan de slag met de emoji-leesplank. (Onderwijs van Morgen) 

  

>> Thomas Marzano, ‘Global Head of Brand Experience’ bij Philips, spreekt op zijn werk in 

Amsterdam nooit Nederlands: “Er staan geen sancties op, maar het is gewoon not done.” (MT) 

 

>> In de vorige Taalpost stond een bericht over letterlijk ‘water naar de zee dragen’. Lees welke 

andere figuurlijke handelingen mensen ook weleens letterlijk uitvoeren. (Onze Taal op Facebook) 
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Zo maakt Kamagurka 

in twee minuten een 

perfecte schets  

 

  

In het aprilnummer van Onze Taal vertelt 

Kamagurka hoe hij binnen twee minuten 

de perfecte schets of zin op papier krijgt. 

 

Verder in dit nummer: ruim 99% van de 

huisdierbezitters praat tegen zijn of haar 

dier – vaak in de derde persoon. Ingmar 

Heytze voelt weinig passie voor de taal 

van het Nederlandse tv-spektakel The 

Passion. En er is aandacht voor de 

koppenstrategie van Blendle, waarin het 

wemelt van sturende woordjes als ‘zo’ en 

‘waarom’, en waarin vragen vermeden 

worden, omdat ze relatief weinig ‘kliks’ 

genereren. 

 

En dat is dan nog maar een tipje van de 

sluier. De volledige inhoudsopgave 

staat op de website van Onze Taal. 
 

 

 

 
Ontdek het aprilnummer 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Onderzoek naar aanspreekvormen in het Caribisch- en Surinaams-Nederlands. (University of 

Sheffield, via Neerlandistiek) 

 >> De rechter verwerpt het gebruik van het woordmerk SUPR, omdat ZUPR al bestaat. (Boek9.nl) 

  >> Waar komt de uitdrukking rijke stinkerd vandaan en wat wordt ermee bedoeld? (Onze Taal) 
  

  

 

Spaanse woordgrappen 
 

  

Voor een themanummer van Onze Taal is de redactie op zoek naar woordgrappen over alles wat 

met Spanje of Spaanstalige landen te maken heeft: de Spaanse taal, cultuur, voetballers die in 

Spanje of Midden- of Zuid-Amerika spelen ... 

Ook slechte grappen, memes en alles wat u er zelf bij verzint zijn welkom. U kunt ze melden op de 

Facebookpagina van Onze Taal. 
  

 

 
¡Vamos! 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 
 

 

 

  

 

Advertentie 

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 in onze webwinkel 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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