
#2155 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

14 
NOV 

2019 
  

  

 

Woordpost: luzerne 
 

  

Er komt in Zeeland subsidie om de bruine kiekendief uit de luzerne te krijgen. Wat luzerne is en 
waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 

  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Menstruatiearmoede. (INT) 

  >> Jagger. (De Standaard) 

 >> Jagger. (Taaltelefoon) 

 >> Vroemvroempartij. (Taalbank) 

 >> Kies het Rembrandtwoord van het jaar. (INT) 
  

 

 

 

  

.   
 

 

Taalkundige 
factcheck 

 

  

Praten ouders meer met hun telefoon dan 
met hun kinderen? Vorige week werden 

krantenlezers opgeschrikt door dit bericht 
van onderzoekers uit Tilburg. 

 
Sterre Leufkens van het populaire weblog 
‘De Taalpassie van Milfje Meulskens’ zocht 
het uit. Wat blijkt? Er zit een goed 
(markt)onderzoek achter, maar dat zegt 

helemaal niet wat er uiteindelijk in de 
kranten kwam. En dat ligt vooral aan het 
persbericht. 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/luzerne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/luzerne
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2550-menstruatiearmoede
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191111_04710311?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.taaltelefoon.be/jagger
https://www.taalbank.nl/2019/11/13/vroemvroempartij/
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https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html
https://onzetaal.nl/
https://milfje.blogspot.com/2019/11/taalkundige-factcheck-praten-ouders.html


 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Leerlingen van het Gymnasium Haganum winnen het Max Havelaar-toesprakentoernooi. 

(Universiteit Leiden) 

 >> Wat voor invloed hebben grote techbedrijven via emoji’s op de taal? (NRC) 

  

>> Het Groningse Statenlid Johan ten Hoove (50PLUS) wint de Klare Taal Bokaal 2019. (Dagblad 

van het Noorden) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Engelse uitdrukkingen 

verklaard  

  

  

Make some dough, play gooseberry, artful 

dodger, through the grapevine, in a blue 

funk, pay the piper ... Het Engels kent tal 

van idiomen die voor Nederlandstaligen 

niet meteen duidelijk zijn. 

 

In dit naslagwerk vindt u de vertaling van 

zo’n 1500 uitdrukkingen, met voorbeelden 

én informatie over de herkomst. Zo komt 

to rush your fences (‘overhaast handelen’) 

uit de jagerstaal: een ruiter die te haastig 

over fences (omheiningen) springt, loopt 

het gevaar te vallen. 

 

Een nuttig opzoekboek waar je ook nog 

iets van opsteekt. 

 

Alleen verkrijgbaar bij Onze Taal! 
 

 

 
 

 Bestellen via de webwinkel 

  

 

  

  

 

Humor en satire 
 

  >> Gelijke rechten: mannen willen ook hun eigen achtervoegsel in het Duits. (Der Postillon) 

  

>> “Het schuim komt mij niet op de mond bij allerlei anglicismen, ik heb nog nooit een brief naar 

Onze Taal gestuurd.” (De Groene Amsterdammer) 
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>> De ‘nieuwe taalregel’ van 2019 maakt een eind aan elke vorm van verwarring tussen d’s en t’s. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Wat is een betere app om een taal te leren: Duolingo of Drops? (CNet) 

 >> Waar komt de uitdrukking ‘Wat een sof!’ vandaan? (Onze Taal) 
  

  

 

? 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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