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Woordpost: coloscopie 
 

  

Als bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker iets verdachts wordt gevonden, volgt vaak een 

coloscopie. Op de website van Onze Taal wordt het woord coloscopie zelf onderzocht. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Ze verdwijnt stilaan en daarom leest Stijn De Paepe de ‘Ballade van de tongpunt-r’. (VRT Radio 

1) 

 >> Taalkunstenaars bij (reclame)bureaus zouden iets meer ruimte mogen opeisen. (Adformatie) 

  

>> Ontdekkingsreiziger en schrijver Arita Baaijens is op zoek naar nieuwe en oude woorden voor 

een ‘Woordenboek voor de toekomst’. (Leeuwarder Courant) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Sterven 
achternamen uit? 

 

  

Als je de achternaam van je partner 

overneemt, loopt je eigen naam het risico 

te verdwijnen. Wat is het gevolg daarvan 

op de lange termijn? Sterven bepaalde 

achternamen dan langzaam uit? En wordt 

dat een probleem? 

 

Namendeskundige Leendert Brouwer, die 

de familienamenbank van het CBG | 

Centrum voor familiegeschiedenis beheert, 

schetst in de eerste ‘Grote Vragen 

Podcast’ van de Volkskrant de toestand 

van familienamen in Nederland. 

 

De podcastreporters onderzoeken verder 

hoe je in Katwijk onderscheid kunt maken 

tussen iedereen die Van der Plas heet. En 

Sander Terphuis komt aan het woord, een 

Iraniër die een achternaam koos die nog 

niet in Nederland bestond: “Ik voel me 

echt Terphuis.” 
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Lees eerst het bijbehorende 

artikel op de CBG-website 
 

    

 
Of ga direct naar de podcast  

  

 

 

 

En verder 
 

  >> Computernerds stoppen codegrapjes in programmeertaal. (TechGirl) 

 >> Onderzoek naar meerwaarde Friese taal voor de Friese economie. (Omrop Fryslân) 

  

>> Op 22 oktober vindt in Rotterdam het symposium ‘Stotteren. Wetenschap en klinische 

praktijk’ plaats. (Erasmus MC) 
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

 

Advertentie 

Slagen doe je met 
Van Dale! 

  

  

 

De nieuwe Van Dale Grote woordenboeken 

voor school voor Nederlands, Engels, 

Frans en Duits zijn nu verkrijgbaar. Ze zijn 

speciaal bedoeld voor de bovenbouw van 

havo en vwo in Nederland en de 2e en 3e 

graad van het secundair onderwijs in 

Vlaanderen. 

 

Met nóg meer nieuwe woorden en 

vertalingen, voorbeeldzinnen, nuttige 

taaltips en uitgebreide informatie bij elk 

trefwoord zijn de Van Dale Grote 

woordenboeken voor school een 

onmisbaar hulpmiddel ter voorbereiding 

op het eindexamen. Het Van Dale Groot 

woordenboek Nederlands voor school is in 

Nederland zelfs toegestaan bij alle 

eindexamens*, ook bij algemene vakken 

als geschiedenis en aardrijkskunde. 

 

De slimme vormgeving helpt leerlingen 

bovendien om snel een antwoord te 

vinden op hun taalvragen. Ook voor 

gevorderde taalgebruikers, studenten aan 

de hogeschool of universiteit en 

taalcursisten zijn deze woordenboeken een 

uitstekende bron van informatie. 

 

(* Bron: Examenblad) 

 

Meer informatie over deze nieuwe reeks 

vind je in de Van Dale Webwinkel. 

  

 

 

Naar de webwinkel van 

Van Dale 

  

 

  

  

? Taalvraag? 
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen  

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Nieuw op onze site: de herkomst van 

de #uitdrukkingen ‘geen hoogvlieger 

zijn’ en ‘hoogmoed komt voor de val’: 

www.onzetaal.nl/hoogvlieger & 

www.onzetaal.nl/hoogmoed. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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