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Woordpost: larderen 
 

  

Klaas Dijkhoff lardeert een droog-grappige en nuchtere houding met liefde voor PSV en carnaval, 

zo lezen we in De Gelderlander. In de Volkskrant staat dat hij zijn woorden ook lardeert met 

aanpakken, afpakken en doorpakken. 

Wat betekent larderen en waar komt het vandaan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Leesvaardigheidsleed 
 

  >> Een boek lezen? Pure tijdverspilling, vinden Nederlandse jongeren. (Trouw) 

  >> Vijf redenen waarom Vlaamse jongeren minder lezen. (VRT NWS) 

 >> Lezen gaat beter met een therapiehond. (Dogzine) 

 >> Honden hebben trouwens een goed gehoor voor taal. (NewScientist) 
  

 

 

Bemanning of bemensing? 
 

  

 

In het Nederlandse parlement was 

onlangs discussie over de termen 

bemanning en bemensing.  

 

Welk woord heeft uw voorkeur? 

U kunt uw keuze doorgeven op de 

website van Onze Taal. 
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Stem mee 

  

 

 

  

 Sinterklaas 
 

  >> Sinterklaas geeft taal cadeau. (Wetenschap.nu) 

 >> Interview met Michael Janus van Mick’s Rijmwoordenboek. (NRC) 

  

>> Er is op 6 december nog iets anders te doen: Het Groot Dictee Heruitgevonden. (De 

Schrijfwijzen) 

  

>> Exact 100 jaar geleden kreeg iemand een sjamberloep als sinterklaascadeau. Wat is dat voor 

ding? (Onze Taal) 
  

  

 

Voetbal 
 

  >> Kan Ajax de term ‘Superjoden’ nog gebruiken? (NRC) 

  

>> Marco van Basten is niet meer verkrijgbaar als speler in de voetbalgame FIFA, omdat hij ‘Sieg 

Heil’ heeft gezegd. (NOS) 

  

>> De Belgische voetballer Romelu Lukaku spreekt zeven talen: Italiaans, Spaans, Nederlands, 

Frans, Engels, Portugees en Lingala. (VTBL) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

 

Een bestseller in onze webwinkel: de 

Taalkalender en de Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 
Een vrolijke en kleurrijke kalender vol met 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 
Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
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? 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: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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