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Woordpost: Spaans benauwd 
 

  

Waar komt ‘het Spaans benauwd krijgen’ vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Dat wordt 

uitgelegd op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Nieuw onderzoek: in bepaalde bedrijfssectoren kan ruim een derde van de werknemers amper 

lezen en schrijven. (Stichting Lezen & Schrijven) 

  

>> De nieuwe versie van Google Lens kan teksten die je voor je telefooncamera houdt, 

automatisch voorlezen en vertalen. (SEOnieuws) 

 

>> De Pools-Joodse taalkundige Victor Klemperer hield tussen 1933 en 1945 in Berlijn een dagboek 

bij, onder meer over de bijna onmerkbare veranderingen in de taal van de Duitse media en 

nazipropaganda. (MO) 

 

>> De term ADHD zorgt ervoor dat we de naam die we hebben gegeven aan druk en rusteloos 

gedrag, gaan aanzien voor de oorzaak ervan. (Rijksuniversiteit Groningen) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/spaans-benauwd
https://onzetaal.nl/taaladvies/spaans-benauwd
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/meer-aandacht-nodig-voor-laaggeletterdheid-op-de-werkvloer
https://www.seonieuws.com/meer-mogelijk-met-google-lens/
https://www.mo.be/column/ik-ben-geen-racist-maar
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/promoties-2019?hfId=118594
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Spaans in de 

hangmat 
 

  

“Woorden zoals mais, cacao, chocola, 

muskiet, lama, patat en hangmat kwamen 

dankzij de internationale contacten van 

het Spaans in onze taal terecht.” Dat zegt 

Nicoline van der Sijs in een radio-interview 

(vanaf 44’30”) in verband met haar artikel 

‘Hoe het Spaans leende van het 

Nederlands, en andersom’ in het 

juninummer van Onze Taal. 

 

In dat nummer, dat vorige week 

verschenen is, staat een resem artikelen 

over het Spaans: als wereldtaal, in 

vertalingen, als taal die Nederlanders op 

hun manier spreken en zelfs als ingrediënt 

in de nederhop. Ook aan bod komen: 

variaties op het Spaans, Spaans toptoneel 

in de Gouden Eeuw en het schoolvak 

Spaans in Spanje. 

 

De volledige inhoudsopgave vindt u hier. 

 

Nog geen lid en wel nieuwsgierig? Bestel 

een exemplaar van dit nummer in onze 

webwinkel. Zie ook de advertentie 

onderaan in deze nieuwsbrief. 
  

 

 Spaans in het zonnetje 

  

 

 

 

 

Taalbeleid 
 

  

>> De steden Utrecht, Den Haag en Amsterdam hebben de Direct Duidelijk-deal ondertekend; 

volgende week sluit ook Rotterdam zich aan. Daarmee spreken de vier grote Nederlandse steden af 

dat ze helder communiceren, zodat iedereen hun teksten beter begrijpt. (Direct Duidelijk) 

 

>> Het Nederlands wordt de norm in al de dienstverlening van de stad Dendermonde. (Het Laatste 

Nieuws) 

  

>> Onderwijsinstellingen zullen hun taalgedragscodes duidelijker moeten gaan formuleren. 

(ScienceGuide) 
  

  

https://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/69a0b053-8e90-11e3-b45a-00163edf75b7/29d66cf5-8d02-11e9-a396-02b7b76bf47f/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juni-2019/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/juni-2019-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/juni-2019-onze-taal
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juni-2019/
https://www.directduidelijk.nl/nieuws/de-vier-grote-steden-communiceren-heldere-taal
https://www.hln.be/in-de-buurt/dendermonde/stad-krijgt-taalbeleid-nederlands-norm-in-alle-dienstverlening~aefe6d76/
https://www.hln.be/in-de-buurt/dendermonde/stad-krijgt-taalbeleid-nederlands-norm-in-alle-dienstverlening~aefe6d76/
https://www.scienceguide.nl/2019/06/internationalisering-vereist-een-didactische-visie/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juni-2019/


 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer 

per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook 

krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag 

uw taalvragen.  

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

  

  

 

? 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! 

 

 

  

 
  

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

