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Woordpost: contempleren 
 

  

Psychiater Dirk De Wachter houdt in Trouw een warm pleidooi voor contempleren in je eigen 

achtertuin. Kun je dat leren, contempleren? Onze Taal legt in ieder geval uit waar het woord 

vandaan komt en wat het betekent. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden en een uitdrukking 
 

  >> Omstandereffect. (Taaltelefoon) 

  >> Yep. (INT) 

 >> Boerocratie. (Taalbank) 

 >> Wikken en wegen. (Onze Taal) 
  

 

 Wedstrijden en spelletjes 
 

  >> Het Groot Dictee komt steeds dichterbij. (NPO Radio 1) 

 >> Doe de Van Dale-taalregelchallenge! (Van Dale) 

  >> Duitser spreekt Nederlandse ‘Zungenbrecher’ uit. (Ziko van Dijk) 

  >> De Orde van de Knalgaslamp verzamelt woorden met een bijzondere vorm. (Neerlandistiek) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/contempleren
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/contempleren
https://www.taaltelefoon.be/omstandereffect
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2542-yep
https://www.taalbank.nl/2019/10/15/boerocratie/
https://onzetaal.nl/taaladvies/wikken-en-wegen
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19284-het-komt-steeds-dichterbij-tweede-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-npo-radio-1
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-taalregelchallenge-maar-zo-heb-ik-het-geleerd
https://www.youtube.com/watch?v=67V3yz4S_M4&feature=youtu.be
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/orde-van-knalgaslamp/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Verbale parels 
 

  

De populaire website Scholieren.com is 

een nieuwe serie YouTube-filmpjes 

begonnen: Verbale parels. In iedere video 

zoeken twee scholieren naar ‘de meest 

frappante woorden van de Nederlandse 

taal’. Daarbij vragen ze onder andere aan 

scholieren wat zij van dat woord vinden. 

 

De eerste aflevering gaat over oikofobie. 
 

 

  

 

 

 

En verder 
 

  

>> De kritiek op het onderwijs Frans en Duits laait op. (AD) 

  

>> Hoe ongewoon was de taal van de eerste Queen’s Speech van de Britse premier Boris Johnson? 

(The Guardian) 

  

>> Valt de Amerikaanse president Donald Trump straks over zijn woorden? (EOS) 

  

>> Microsoft kondigt maatregelen aan tegen kwetsende taal op de XBox. (Nu.nl) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

Actie: gesigneerd 

exemplaar van Babel  

 

  

Begin deze maand won Gaston Dorren de 

Onze Taal/ANV-taalboekenprijs met zijn 

boek Babel. 

 

Lezers van Taalpost kunnen via de 

webwinkel van Onze Taal een door de 

auteur gesigneerd exemplaar van Babel 

bestellen. 

 

Hebt u deze actie vorige week gemist, dan 

hebt u nu nog een kans, want er is nog 

een (beperkt) aantal exemplaren 

beschikbaar.  

 

(De actie geldt zolang de voorraad strekt.) 
 

 

 

 
Bestel 

  

 

 

 

https://www.scholieren.com/blog/verbale-parels-wat-betekent-oikofobie-voor-scholieren
https://www.ad.nl/binnenland/alarm-om-frans-en-duits-op-middelbare-school~a6e43f61/
https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/oct/14/how-unusual-language-boris-johnson-first-queens-speech
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/valt-de-president-straks-over-zijn-woorden
https://www.nu.nl/games/6004078/microsoft-kondigt-maatregelen-tegen-kwetsende-taal-op-xbox-live-aan.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel
http://www.scholieren.com/blog/verbale-parels-wat-betekent-oikofobie-voor-scholieren
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/babel


 

? 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! 

 

 

 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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