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Woordpost: nopen 
 

  

De aanwezigheid van everzwijnen in Wallonië “noopt tot drastische maatregelen”, aldus 

De Standaard. Wat is nopen eigenlijk? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Frits Spits 
 

  >> Frits Spits, presentator van De Taalstaat, is de ‘radiomaker van de eeuw’. (NOS) 

  >> Hij wil nu een gala voor Nederlandstalige muziek organiseren. (NPO Radio1) 

 >> Aanstaande zaterdag: Groot Dictee der Nederlandse Taal! (NPO Radio1) 
  

 

    
 

  

.   

 

 

 

Novembernummer 

Onze Taal 
 

  

Het novembernummer van Onze Taal (dit 

weekeinde bij u in de bus) opent met een 

onderzoek van Anne van Asseldonk en 

Peter-Arno Coppen naar het schoolvak 

Nederlands. De resultaten stemmen 

weinig optimistisch: scholieren vinden het 

vak op school écht saai en ze piekeren er 

niet over Nederlands te gaan studeren. 

Een samenvatting staat op de website van 

Onze Taal (met een link naar het volledige 

artikel in pdf-vorm). 

 

Verder in de nieuwe Onze Taal onder 

andere: praten met je telefoon of 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nopen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nopen
https://nos.nl/artikel/2308098-frits-spits-verkozen-tot-belangrijkste-radiomaker-van-afgelopen-eeuw.html
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19593-radiomaker-van-de-eeuw-frits-spits-wil-een-gala-voor-nederlandstalige-muziek
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19225-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal-doe-mee
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nederlands-echt-een-saai-vak
https://onzetaal.nl/


 

computer, hoe goed gaat dat inmiddels? 

Smibanese: hoe zit dit Amsterdamse 

straattaal-dialect in elkaar? Hoe kijkt 

kunstenares TINKEBELL. naar taal? En hoe 

zit het met de constructie ’Nee, want 

Lowlands’? De volledige inhoudsopgave is 

te vinden bij Onze Taal. 

 

Nog geen lid? U kunt een lidmaatschap 

regelen via de webwinkel van Onze Taal. 

Doet u dat voor 17 november, dan krijgt u 

als welkomstcadeau het boekje ‘Waar 

komt suikerspin vandaan?’ 

Én uiteraard krijgt u tien keer per jaar 

Onze Taal in de bus! 
  

 
 

 

 

 Paulien Cornelisse 
 

  

>> Zelfs op haar achttiende en in Amerika merkte Paulien Cornelisse hoe leuk taal kan zijn. En hoe 

verwarrend. (Echt gebeurd) 

 >> Haar bestseller Taal voor de leuk is binnenkort te horen als podcast. (RTL Boulevard) 

  

>> Taal voor de leuk is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ga stemmen! (NS Publieksprijs) 

  

  

 

Studie Nederlands 
 

  

>> Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen: versterk de positie van de 

neerlandistiek. (KNAW) 

 >> Tijd voor een reddingsplan voor de studie Nederlands. (de Volkskrant) 

  

>> Studenten haken opvallend vaak af bij lerarenopleidingen. (Het Parool) 

  

  

 

En verder 
 

  

>> De werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Taalunie bestaat vijftig jaar. 

(Taalunie) 

  

>> Gezocht, nu ook in België: een goed woord voor actieve 50+’ers. (VRT Radio1) 

  

>> Waarom komen de taalbrigadiers voorrijden in een busje? (NRC) 
  

 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://podcastluisteren.nl/ep/Echt-Gebeurd-Afl-222-Storyslam-Paulien-Cornelisse
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/4901801/paulien-cornelisse-brengt-bestseller-als-podcast
https://www.nspublieksprijs.nl/stemmen/taal-voor-de-leuk#vote
https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-advies-over-een-sterkere-positie-voor-de-neerlandistiek
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studie-nederlands-loopt-leeg-tijd-voor-een-reddingsplan~b7647f26/
https://www.parool.nl/nederland/studenten-haken-opvallend-vaak-af-bij-lerarenopleidingen~bffde88b/
https://taaluniebericht.org/artikel/schrijf-je-so%C4%8Di-sochi-sotsji-werkgroep-aardrijkskundige-namen-bestaat-50-jaar
https://radio1.be/gezocht-een-mooi-woord-voor-actieve-50er
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/30/dubbelzinnig-is-dubbelzinnig-a3978437


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Morgen, 10.00-11.00 u., 

op onze Facebookpagina 
 

  

 

 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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