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Woordpost: barmhartige samaritaan 
 

  

Bij de ChristenUnie lopen barmhartige samaritanen rond, zo is in het AD te lezen in een column van 

Özcan Akyol. Wat zijn dat voor mensen? Er is meer over te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> Paardenliefhebbers hebben zo hun eigen taaltje. (Hoefslag) 

  

>> Waarom we binnenkort geen vegaburgers, groenteworstjes en sojayoghurt meer eten. (NH 

Nieuws en Joop) 

 

>> Excuses van de gemeente Weert voor een Engelse verkiezingsbrief vol taalfouten. (De 

Limburger) 
  

 

 

Zorgtaal 
 

  >> Tien tips om te communiceren met mensen met autisme. (VRT Taal) 

 

>> Een bedrijf uit Gent ontwikkelt de leesapp ‘Karaton’, voor kinderen met dyslexie of een 

leesachterstand. (Datanews en Karaton) 

  

>> Michelle van Gerven bedacht een map met uitleg in zeven talen over verpleegkundige 

handelingen. (Nursing) 
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Hoe het klimaat taal 

kan beïnvloeden 
 

  

Toontalen zijn talen waarbij het uitspreken 

van een en dezelfde lettergreep op 

verschillende toonhoogten een verschil in 

betekenis kan aanduiden. 

 

Zulke toontalen komen het meest voor in 

warme en vochtige regio’s. Dat legt de 

Amerikaanse taalkundige John McWhorter 

uit in een aflevering van de Engelstalige 

podcast Lexicon Valley op Slate.com 

(vanaf minuut 16). 
 

 

 

 
Naar de podcast 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  >> Er is echt wel een verschil tussen een reportage en een rapportage. (Neerlandistiek) 

 >> 49 eerstejaarsstudenten neerlandistiek aan de VU: geen aprilgrap. (Marita Mathijsen) 

  

>> In Vlaanderen kunnen leraren nu in één jaar tijd het extra onderwijsvak ‘Leraar Nederlands als 

niet-thuistaal’ volgen. (KdG) 
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Uit de webwinkel van Onze Taal 

Vaktaal 

 

 

  

Wat hebben golfers met juristen gemeen? 

En wetenschappers met zeilers? En 

waarom tref je muziekliefhebbers aan in 

de buurt van liefhebbers van 

paardendressuur? Vaktaal geeft op deze 

en tal van andere vragen een antwoord. 

Het maakt de alomtegenwoordigheid en 

noodzaak duidelijk van terminologie, van 

vaktaal. 

 

Vaktermen gebruiken we vaak, zij het 

onbewust, omdat het nu eenmaal 

onbegonnen werk is over dingen te praten 

waarvoor je geen naam hebt. Daarom ook 

is het belangrijk dat we op alle domeinen 

en in alle situaties de dingen een naam 

kunnen geven. 

 

In Vaktaal lichten dertig bekende 

Nederlanders en bekende Vlamingen, 

onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica 

Smeets, Hans Dorrestijn en Jean Paul Van 

Bendegem, op een onderhoudende wijze 

hun relatie met vaktaal toe. 

 

Prijs: € 14,99. 
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/vaktaal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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