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Woordpost: ijzerenheinig 
 

  

In een interview in de Volkskrant beschrijft de man van de vorig jaar overleden oud-minister Ella 

Vogelaar hoe zijn vrouw soms ijzerenheinig kon zwijgen. Wat betekent dat woord, en om welke 

(‘ijzeren’) Hein gaat het? Daar is meer over te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Opinie 
 

  

>> Rotterdamse studente: ‘De verengelsing op de universiteit schiet zijn doel voorbij.’ (Erasmus 

Magazine) 

  

>> Turkse Nederlanders: ‘Natuurlijk moet je Nederlands leren, maar het verplichten is dikke onzin.’ 

(AD) 

 >> Zwitserse journaliste: ‘Taal kan pijn doen. Maar verwar taal niet met geweld.’ (Neue Zürcher 

Zeitung) 
  

 

 Woorden 
 

  >> Jachtbak. (Erik Dams) 

 >> Plofpil. (Taalbank) 

  >> Taalmakelaar. (INT) 

  >> Tuincoach. (Taaltelefoon) 

  >> Vijf keer twee Franse woorden die altijd worden verward. (Le Figaro) 
  

  

 

En verder 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ijzerenheinig
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ijzerenheinig
https://www.erasmusmagazine.nl/2020/02/05/de-verengelsing-op-de-universiteit-schiet-zijn-doel-volledig-voorbij/
https://www.erasmusmagazine.nl/2020/02/05/de-verengelsing-op-de-universiteit-schiet-zijn-doel-volledig-voorbij/
https://www.ad.nl/binnenland/turken-over-inburgering-natuurlijk-moet-je-nederlands-leren-maar-verplichten-is-dikke-onzin~a5f20937/
https://www.nzz.ch/feuilleton/hate-speech-sprache-kann-verletzen-aber-ganz-anders-als-gewalt-ld.1537688
https://www.nzz.ch/feuilleton/hate-speech-sprache-kann-verletzen-aber-ganz-anders-als-gewalt-ld.1537688
https://www.erikdams.com/damslog/hoe-het-woord-jachtbak-onze-taal-binnengeslopen
https://www.taalbank.nl/2020/02/05/plofpil/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2572-taalmakelaar
https://www.taaltelefoon.be/tuincoach
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/cinq-mots-que-l-on-confond-systematiquement-20200206
https://onzetaal.nl/


  

>> Hoe spreek je de naam van de populaire Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg uit? 

(AD) 

  >> Nederlands leren is bon ton in Brussel. (De Standaard) 

  >> Lang gesprek met de Britse taalkundige David Adger. (New Books in Language) 

  >> Een militair domein bij Sint-Katelijne-Waver gaat toch niet Boeferbos heten. (Het Nieuwsblad) 

  >> Tumult op internet over de naam van de Brabantse fotoclub Bellus imago. (Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Afgeprijsd: 

Kindertaalkalender 
  

  

Omdat 2020 inmiddels ruim een maand 

oud is, is de Kindertaalkalender nu met 

flinke korting te bestellen.  

 

Deze vrolijke en kleurrijke kalender, 

speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar, 

staat vol met spelletjes, puzzels, moppen 

en raadsels, leuke woorden, taalblunders 

en spreekwoorden. Een goed begin van 

elke dag én nog leerzaam ook. 

 

Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00. 

Bestellen kan in de webwinkel van Onze 

Taal.  

Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is 

de prijs zelfs maar € 7,50. Zie ook 

daarvoor de webwinkel.  

 

 

 

 
Naar de webwinkel  

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip 

Is het stagelopen of stage lopen? 

(En waarom is het eigenlijk ‘lopen’?)   

Je leest het hier: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/stage-

lopen/.  
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Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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