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Woordpost: geacheveerd 

 

  

Hoe klinkt het “adembenemend geacheveerde samenspel” van een strijkkwartet? Op de website 

van Onze Taal worden de betekenis en herkomst van geacheveerd toegelicht. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Verengelsing 
 

  >> “Wees niet bang voor meertaligheid; thuis noch in de collegezalen.” (De Standaard) 

  >> “Verengelsing is óók typisch Nederlands.” (NRC) 

 >> Duitse groepen als Aktion Deutsche Sprache keren zich tegen het Engels. Hoe gevaarlijk is dat? 

(The Outline) 

 >> De baas van een farmaceutisch bedrijf wil dat alle bijsluiters over de hele wereld in het Engels 

worden geschreven. (WNL) 
  

 

 

Stotteronderzoek 

 

  

Stotteren – waar komt het vandaan? En wat valt 

ertegen te doen? Onderzoekers uit Rotterdam en 

Nijmegen zijn een grootschalig onderzoek 

begonnen naar de genetica van stotteren.  

Ben je 7 jaar of ouder en stotter je of heb je in het 

verleden gestotterd? Schrijf je dan in voor 

deelname aan dit onderzoek via de website van 

het Max Planck Instituut (MPI). 
  

 

 
Naar de website van het MPI 
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>> Engels woord van het jaar volgens woordenboekmaker Merriam-Webster: they. (Los Angeles 

Times) 

 >> Stem mee: het woord van het jaar bij Van Dale. (Van Dale) 

 >> Een gesprek over voornamen? Doe het niet! (Renske de Greef) 

  >> Als je vroeger deze ‘coole’ woorden gebruikte, ben je ouder dan je denkt. (Het Nieuwsblad) 

  >> Rembrandtwoord van het jaar: zwadderen. (INT) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Gesprekken over het verval van het Frans zijn zelden gebaseerd op (taal)wetenschappelijk 

inzicht. (L’actualité) 

  >> Verschenen: het Smibanese woordenboek 2.0, met de straattaal van nu. (de Volkskrant) 

  >> App voor het Nedersaksisch: Woordwies. (Dagblad van het Noorden) 

  >> Bespreking van vier taalkalenders. (NRC) 

  >> Meertaligheid begint met respect voor tweetaligheid. (Metro) 

  

>> Aanstaande zondag (15 december) in Paradiso, Amsterdam: ‘Daar slaat hij al een bijzin in’, 

lezing over de (on)grammaticaliteit van taal in gedichten. (Verstegen & Stigter) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Engelse uitdrukkingen 

verklaard 

  

  

To make some dough, to play gooseberry, 

an artful dodger, through the grapevine, 

in a blue funk, to pay the piper ... Het 

Engels kent tal van uitdrukkingen en 

woordcombinaties die voor Nederlands-

taligen niet meteen duidelijk zijn. 

 

Het boek Engelse en Amerikaanse 

uitdrukkingen is een handig naslagwerk, 

dat de Nederlandse vertaling geeft 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! 
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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: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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