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Woordpost: adagium 
 

  

Een artikel in De Groene Amsterdammer over de Australische bosbranden begint met het adagium 

‘Live Brave’. Op de website van Onze Taal is uitleg over de betekenis en herkomst van het woord 

adagium te vinden. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Wie geeft de namen aan sterren en planeten? (Kennislink) 

  

>> Taaladviseur Lydeke van Os belicht haar werk bij Onze Taal als lid van de Direct Duidelijk 

Brigade. (Onze Taal) 

 >> Op de Dag van het Handschrift op 23 januari 2020 start de eerste ‘Wat staat daer? Nationale 

Paleografiewedstrijd’ (online). (Wat staat daer?) 

 >> Interview met Nicoline van der Sijs, ‘koningin van de historische taalkunde’. (Trouw) 
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Voordelig lid worden 
van Onze Taal 

 

 

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 31 januari een jaarlidmaatschap 

afsluit (€ 46,–), krijgt u bovendien ‘Waar komt 

suikerspin vandaan?’ cadeau, een luchtig en 

leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 

 

Meer informatie is te vinden in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

  

  
 

 
Ja, ik word lid! 

   

  

 

  

  

 

Te weinig, te laag en te slecht 
 

  

>> Door het lerarentekort in het basisonderwijs kampen brugklassers steeds vaker met 

achterstanden voor Nederlands en wiskunde. (Nu.nl) 

 >> Zelfstandige tolken en vertalers protesteren tegen te lage tarieven in de rechtspraak en de 

asielbranche. (ZZP Nederland) 

  

>> De Universiteit Hasselt voert het vak Frans in voor studenten economische 

bedrijfswetenschappen, omdat hun kennis van die taal te slecht is. (VRT) 
  

  

 Muziek 
 

  >> Muziek in het Nederlands is als de McKroket. (Trouw) 

 >> Muzikanten, tekstschrijvers en componisten van Drentstalige muziek kunnen zich aanmelden 

voor het Drèents Liedtiesfestival 2020. (Stichting REUR) 

  

>> De Nederlandstalige kinderliedjes van Kapitein Winokio zijn bijna niet te vinden op de 

commerciële muziekplatforms, maar wel via zijn eigen streaming-app ‘Radio Winokio’. (Kapitein 

Winokio) 
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Engels 
 

  

>> Advocatenkantoren zouden de term ‘professional support lawyer’ voor niet-advocaten moeten 

vermijden. (Advocatie) 

  

>> Gerd Van Riel, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven, ziet 

helemaal geen probleem in meer Engels aan Vlaamse universiteiten. (De Standaard) 

  

>> ‘Universiteit Twente wil dat alle gesprekken bij koffiezetapparaat switch to English when non-

Dutch person arrives’. (De Speld) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip   

Puberteit (klemtoon op -teit) = periode 

waarin de geslachtsrijpheid intreedt. 

Pubertijd (klemtoon op pu-) = de tijd 

waarin iemand puber is. 

Meer uitleg:  www.onzetaal.nl/puberteit.  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 
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