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Woordpost: mies 
 

  

Tom-Jan Meeus vraagt zich in NRC af of het niet “enorm mies” is om te klagen dat anderen het 
beter krijgen dankzij de EU. Wat betekent mies en waar komt dat woord vandaan? Op de website 
van Onze Taal is er meer over te lezen. 

  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Milkshaking. (INT) 

  >> Diversiteitsverlof. (Taalbank) 

 >> Biogondiër. (Taaltelefoon) 
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(Foto: Dirk Van Assche) 
 

 

Taalvariatie en 

emoties 
 

  

Nederlandse aanwezigen keken vorige 

zomer verbaasd op van de emoties 

waarmee Vlamingen deelnamen aan een 

debat over taalvariatie. Toen was het 

rapport van de Nederlandse Taalunie over 

dat onderwerp nog niet verschenen, en 

veel Nederlanders zouden waarschijnlijk 

ook verbaasd zijn over de heftige discussie 

die daarover oplaaide in de Vlaamse pers 

en op de sociale media. 

 

Hoogleraar Wim Vandenbussche vat het 

allemaal handzaam samen in een artikel 

op de website De lage landen. 
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Opinie 
 

  >> ‘Siri en Alexa zijn seksistisch.’ (De Standaard) 

  

>> ‘Omrop Fryslân bekommert zich te weinig om Nederlandstaligen in de provincie.’ (Omrop 

Fryslân) 

 >> ‘Het dalende taalniveau van Vlaamse jongeren moet en kan worden opgekrikt.’ (De Tijd) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> ‘Vrije Schrijver’ Annelies Verbeke pleit nogmaals voor het Nederlands aan universiteiten. (Ad 

Valvas) 

 >> Waarom je berichten aan jongeren beter niet kunt eindigen met een punt. (Neerlandistiek) 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Hoe noem je zo’n apparaatje?  

 

Praat mee over taal- en 

woordkwesties op onze 

Facebookpagina 
 

  

 

 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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