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Woordpost: interstellair 
 

  

Volgens wetenschappers zou de interstellaire ruimte rijk moeten zijn aan ijzer. Wat het woord 

interstellair betekent en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Video 
 

  >> Allerlei manieren om ‘tot ziens’ te zeggen in het Vlaams. (YouTube) 

  >> De jonge onderzoeker Kristel Doreleijers over woordgeslachten. (YouTube) 

 >> Studenten Nederlands uit Utrecht maakten een talkshow voor ‘Pauw Academy’. (YouTube) 
  

 

 

Opinie 
 

  >> ‘Er moeten meer films en toneelstukken in het Nederlands worden opgevoerd.’ (de Volkskrant) 

  

>> De gemeente Gent slaat de plank mis door burgers alleen nog met ‘je’ te willen aanspreken. 

(Pub.be) 

 

>> De Britse premierskandidaat Boris Johnson wil dat overal in Groot-Brittannië het Engels als 

eerste taal wordt gebruikt. (The Guardian) 
  

 

 

  

.

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/interstellair
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/interstellair
https://www.youtube.com/watch?v=5a9Ff4fE_wI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LBNzsS4tyl8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pZY5i3k2wHc&list=PLz0pyI6uSUgKoY89st8VpRC0ZM8jBfexU&index=3
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/spreek-nederlands-met-me-ook-op-tv-en-toneel~b0aaabc1/
https://pub.be/nl/gemeentebesturen-onbeleefd-tegenover-burgers/
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/05/johnson-pledges-to-make-all-immigrants-learn-english
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

De taal van 

online-dating 
 

  

Bezoekers van datingsites knappen af op 

taal- en spelfouten in profielen. Mensen 

die dat soort fouten maken, worden in 

sociaal en romantisch opzicht (gemiddeld) 

minder aantrekkelijk gevonden; op hun 

fysieke aantrekkelijkheid heeft het geen 

invloed. 

 

Dat zijn enkele van de bevindingen van de 

Tilburgse onderzoeker Tess van der 

Zande. Ze vertelt erover in het 

zomernummer van Onze Taal. Het 

interview staat ook online (pdf). 

 

Het juli-augustusnummer verschijnt 

aanstaande vrijdag. Wilt u weten wat er 

nog meer in staat? De inhoudsopgave 

vindt u hier.  

 

Geïnteresseerd maar nog geen lid? Kijk 

dan hier.  
 

 

 

Hans Bennis 
 

  

>> Algemeen secretaris Hans Bennis kondigt zijn voortijdige vertrek bij de Taalunie aan. 

(Taalunieversum) 

 >> Het online tijdschrift Neerlandistiek neemt afscheid van Bennis. (Neerlandistiek) 

  >> Er is al een vacature. (Taalunie (pdf)) 
  

  

 En verder 
 

  

>> Column over het ‘alstublieft-moment’, wanneer je als anderstalige raar lijkt omdat je de 

woorden nét verkeerd begrijpt. (Mondiaal nieuws) 

  

>> Vanwege hun woordkeuze maken vrouwelijke onderzoekers 16% minder kans op een subsidie 

dan hun mannelijke collega’s. (MIT Management) 

  

>> Top-50 van Arabische woorden in het Nederlands. (Historiek) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Waar komt de uitdrukking ‘voetangels 

en klemmen’ vandaan en wat is de 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onlinedaters-knappen-af-op-taalfouten
https://onzetaal.nl/uploads/editor/1978_taal_onlinedating.pdf
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/juli-augustus-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
http://taalunieversum.org/nieuws/7098/hans_bennis_neemt_afscheid_als_algemeen_secretaris_van_de_taalunie_
https://www.neerlandistiek.nl/2019/07/hans-bennis-weg-bij-de-taalunie/
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Functiebeschrijving%20algemeen%20secretaris.pdf
https://www.mo.be/wereldblog/dit-het-alstublieftmoment-wanneer-je-als-anderstalige-gek-raar-lijkt
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/who-gets-grant-money-gendered-words-decide
https://historiek.net/top-50-arabische-woorden-in-het-nederlands/63173/
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betekenis? En wat hebben wolfijzers en 

schietgeweren ermee te maken? 

Op onze website gaan we erop in: 

www.onzetaal.nl/voetangels.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u het belangrijkste taalnieuws. Meestal twee keer per week, maar in juli en 

augustus één keer per week.  

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

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://onzetaal.nl/voetangels
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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://twitter.com/onzetaal
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

