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Woordpost: artefact 
 

  

Trouw schreef de afgelopen dagen over de isoleercel in de psychiatrie: in Nederland is die nog altijd 

geen artefact uit het verleden. Een artefact? Wat is dat precies? Daarover is meer te lezen op onze 

website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalonderzoek 
 

  >> Genderneutrale taal werkt, zo blijkt uit Zweeds onderzoek. (Trouw) 

  

>> Klopt het dat de mens 70.000 jaar geleden zijn taalvermogen kreeg? En hoe weten we dat? (De 

Standaard) 

 >> Twittertaal wordt gewoner en langer. (Neerlandistiek) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

Leestekens 
 

  

Dit was een week met aandacht voor 

leestekens. Het tijdschrift 

Neerlandistiek besprak het boek Nieuwe 

Leestekenwijzer van Peter van der Horst; 

die schreef zelf een artikel over 

aanhalingstekens op Schrijven Online. En 

dan was er in de Engelstalige pers nog 

aandacht voor het boek Semicolon, over 

de puntkomma. Een interview met auteur 

Cecelia Watson verscheen op Longreads. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/artefact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/artefact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/artefact
https://www.trouw.nl/wetenschap/het-helpt-als-je-het-en-paard-noemt~b0c6708c/
https://m.standaard.be/cnt/dmf20190805_04546114
https://m.standaard.be/cnt/dmf20190805_04546114
https://www.neerlandistiek.nl/2019/08/twittertaal-wordt-alledaagser/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/08/leestekens-een-kwestie-van-smaak/
https://schrijvenonline.org/nieuws/leestekens-stoeien-met-aanhalingstekens
https://longreads.com/2019/07/30/interview-with-cecelia-watson/
https://onzetaal.nl/


 

Woorden 
 

  >> Een record breken/verbreken. (NRC) 

 >> Pur sang. (Onze Taal) 

  >> Levensloopstress. (INT) 

  >> Algengordel. (Taaltelefoon) 

  >> Singleschaamte. (Taalbank) 
  

  

 

Taaltrends 
 

  

>> Door onze angst voor de dood verdwijnen woorden als lijk uit de taal. Dat is ten onrechte! 

(NRC) 

  

>> Nederlanders gebruiken graag namen van politieke partijen in hun wachtwoorden, Duitsers 

namen van dure auto’s. (AD) 

  

>> Engelstalige bediening in Nederlandse horeca leidt tot klachten. (NPO Radio 1) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Tien podcasts voor leraren Nederlands. (FONS) 

 >> Vanwege succes een tournee: een voorstelling over taal. (Het Nationale Theater) 

  >> Jonge onderzoeker Yoïn van Spijk over zijn liefde voor Brabantse dialecten. (Brabants Erfgoed) 

  >> Zomerschool Groot Dictee: Hoe zat het ook alweer met samenstellingen? (Onze Taal) 
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 

taalnieuws. 

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