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Woordpost: seculier 
 

  

“Seculiere Arabische lessen helpen om Nederlands te leren”, zo meldt de onderzoekswebsite 

Apache. Maar wat is seculier precies? Onze Taal bekijkt het woord van alle kanten. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> ‘OK Boomer’: jongeren wijzen klagende babyboomers terecht. (Welingelichte Kringen) 

  

>> De inschrijving voor de Olympiade Nederlands, een taal- en literatuurwedstrijd voor leerlingen 

vanaf 15 jaar, is geopend. (Olympiade Nederlands) 

 >> Depressieve mensen gebruiken bepaalde woorden vaker, maar niet alleen negatieve. (Vice) 
  

 

 

2020 
 

  

Hoe spreekt u het jaartal 2020 

uit? Als ‘twintig-twintig’ of als 

‘tweeduizend-twintig’? 

 

U kunt uw keuze doorgeven in 

een poll op de website van Onze 

Taal. 

  

 

 
Naar de poll 

  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/seculier
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/seculier
https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1227154/ok-boomer-de-reactie-van-jongeren-die-klaar-zijn-met-klagende-babyboomers-2.html
https://olympiadenederlands.org/
https://www.vice.com/be/article/xw58ea/depressie-woorden-die-mensen-vaker-gebruiken
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/uitspraak-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/uitspraak-2020
https://onzetaal.nl/


 

Opinies 
 

  

>> Het Nederlandse onderwijs in taal en literatuur kampt met veel achterstallig onderhoud. Het 

gebrek aan investeringen wreekt zich. (Neerlandistiek) 

  >> Er is dringend een herwaardering nodig van het literaire vertaalwerk. (Reformatorisch Dagblad) 

 

>> Kiezen voor een Franse studie is een goed idee. Je kunt taaldocent worden, of manager. 

(Trajectum) 
  

 

 

Van oude teksten en computers 
 

  

Computers kunnen handgeschreven teksten en drukwerk van eeuwen geleden lezen. Sterker nog: 

je kunt ze daarin trainen, en dat doet het programma Transkribus. 

 

In een webinar (online presentatie) van bijna anderhalf uur op het YouTube-kanaal van de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag leggen twee specialisten uit hoe zoiets werkt. 
  

 

 
Bekijk het webinar 

  

 

 

  

 

Taalagenda 
 

  

>> Sensatiebeluste of beschrijvende titels van nieuwsberichten: wat lokt lezers? Tim Groot 

Kormelink verdedigt zijn proefschrift ‘Capturing and making sense of everyday news use’ op 12 

november. (VU) 

  

>> Leerlingen die fysiek fitter zijn, zijn ook beter in spelling. Dat stelt Anne de Bruijn in haar 

promotie-onderzoek, dat ze verdedigt op 14 november. (RUG) 

  

>> 25 januari 2020: Symposium van het WAP (Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten) 

over ‘Taal & het brein’. (Het WAP) 

  

>> Nog tot 26 januari 2020 zijn inzendingen welkom voor de Schrijfprijs NT2, een schrijfwedstrijd 

voor anderstalige volwassenen en jongeren die Nederlands leren. (Schrijfprijs NT2) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

Jazzzanger, fitnessstudio, appprotocol ... 

Ken jij nog meer woorden met drie 

dezelfde letters achter elkaar? (Of 

misschien wel meer?) Laat het ons 

weten via Facebook (via de link 

hieronder) en wie weet zie je je 

bijdrage binnenkort terug in Onze Taal. 

https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/neerlandistiek-keer-het-tij/
https://www.rd.nl/boeken/vertaler-ondergeschoven-kindje-in-de-literatuur-1.1607208
https://trajectum.hu.nl/in-deze-tijd-is-behoefte-aan-welsprekendheid-en-hoffelijkheid-de-franse-cultuur-heeft-dat/
https://www.youtube.com/watch?v=o6BRXq1S-b8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o6BRXq1S-b8&feature=youtu.be
https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/okt-dec/12nov_t-groot-kormelink.aspx
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/promoties-2019?hfId=119464
https://www.hetwap.nl/symposium-taal-en-het-brein/
https://www.schrijfprijsnt2.org/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 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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