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Woordpost: burijn 
 

  

In een artikel over Pieter Bruegel op Historiek.net is te lezen hoe de beroemde kunstenaar ook zelf 

weleens de burijn hanteerde. Wat een burijn is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Direct Duidelijk 
 

  

>> Er komen in Nederland extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal in 

overheidscommunicatie. (Rijksoverheid) 

  

>> Staatssecretaris Raymond Knops gaf in Roermond het landelijke startsein voor de Direct 

Duidelijk-brigade. (1Limburg) 

 >> Ingewikkelde taal kan schulden in de hand werken. (Trouw) 

 

>> Hoe kunnen ambtenaren minder wollig leren spreken? Een artikel met een paar analyses 

door de Taaladviesdienst van Onze Taal. (AD) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/extra-mensen-en-middelen-voor-begrijpelijke-taal
https://www.1limburg.nl/staatssecretaris-geeft-startsein-taalcampagne-roermond
https://www.trouw.nl/politiek/nochtans-implementeren-evident-ambtenaar-op-les-om-wollige-taal-af-te-leren~b24df510/
https://www.ad.nl/politiek/zo-wollig-praten-onze-ambtenaren-taaltips-van-de-kenners~a8e13166/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Uitgesproken 

poëzie 
 

  

Poetryslam – het actief, energiek en veelal 

competitief voordragen van gedichten – is 

hip en happening. Ondertussen heeft de 

kunst van het memoriseren en declameren 

van gedichten geen vaste plaats (meer) in 

het onderwijs. 

 

Die tegenstelling staat centraal in het 

symposium ‘Uitgesproken poëzie: over 

poëzievoordracht in de klas’, dat op 5 

november in Utrecht wordt gehouden. 

Meer hierover is te lezen op de website 

van Stichting Lezen. 
  

  

 

 

 

Taalfouten op commerciële websites 
 

  

Is het nu echt de moeite waard te investeren in heldere, correcte taal op een commerciële website? 

Vertaler en ‘taalbeschrijver’ Miet Ooms vond geen duidelijk antwoord in de vakliteratuur en 

onderzocht het daarom zelf. 

 

Wat vinden mensen van taalfouten op commerciële websites? Maakt het helemaal niet uit? Of 

beïnvloedt het hun surfgedrag wél? Ze brengt uitgebreid verslag uit over het onderzoek. 
  

 

 
Naar het onderzoeksverslag 

  

 

 

  

 Taalnieuws 
 

  >> Drie kandidaten voor de Wablieft-prijs 2019. (Wablieft) 

 >> Testje: weet jij of woorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn? (Quest) 

  >> Wat is er zo welluidend aan ‘Make America Great Again’? (Universiteit Leiden) 
  

  

https://www.lezen.nl/nl/uitgesproken-po%C3%ABzie-0
https://taalverhalen.be/taalonderzoek/taalfouten-op-websites-eindverslag/
https://taalverhalen.be/taalonderzoek/taalfouten-op-websites-eindverslag/
https://www.wablieft.be/nl/nieuws/kandidaten-wablieft-prijs-zijn-bekend
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a29459117/test-woorden-mannelijk-vrouwelijk-onzijdig/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/10/hoe-de-ideeen-over-goed-proza-van-cicero-en-dionysius-ons-nu-nog-wat-kunnen-leren


 

  

 

Advertentie 

Woordenboek van 
het Nederlands in 
Suriname  
  

  

Vanaf 1667 kwamen er Nederlanders in 

Suriname wonen. Ze ontwikkelden een 

eigen variant van onze taal, met veel 

woorden die in Nederland onbekend 

waren: neologismen, woorden uit lokale 

talen, nieuwe uitdrukkingen en 

betekenisveranderingen.  

 

Deze ‘exotische’ taalvariant wordt 

nauwkeurig beschreven in het 

Woordenboek van het Nederlands in 

Suriname van 1667 tot 1876 van Jan van 

Donselaar, een autoriteit op het gebied 

van het Surinaams-Nederlands. 

 

Het boek is alleen te verkrijgen via de 

webwinkel van Onze Taal. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

 

? 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/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
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https://onzetaal.nl/taaladvies/
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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://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). 
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