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Woordpost: incrementalisme 
 

  

Mark De Vos beschrijft in zijn nieuwe boek én in een column daarover het incrementalisme in de 

Belgische politiek. Over dat woord is dan weer meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden (1) 
 

  >> Insectenvet. (Taaltelefoon) 

  >> Westeloosheid. (Taalbank) 

 >> Het witte balkje. (INT) 
  

 

 Woorden (2) 
 

  

>> Het woord nigger is een geuzennaam in de VS. Maar dat betekent nog niet dat iedereen het 

mag gebruiken. (NOS) 

 >> De website abcvanhetgeloof.nl is uitgebreid. (Reformatorisch Dagblad) 

  >> Deze woorden censureren Duitse youtubers in de commentaarvelden. (Vice Deutschland) 
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Past u uw taal aan?  
 

  

In Onze Taal wordt dit jaar stilgestaan bij 

‘schurend’ taalgebruik: welke woorden 

kunnen nog wel en welke niet meer? Denk 

aan termen als ‘slaaf’, ‘gehandicapte’ en 

‘moorkop’, die ter discussie staan en waar 

alternatieven voor worden bedacht, zoals 

‘tot slaaf gemaakte’, ‘iemand met een 

beperking’ en ‘chocoladebol’. Moet je 

woorden vermijden als ze kwetsend of 

stigmatiserend kunnen zijn, of ben je dan 

(te) politiek correct bezig? 

 

Auteur Jorien Marcus is op zoek naar 

mensen die hun taalgebruik zonder moeite 

aanpassen als ze anderen daar een plezier 

mee kunnen doen. Maar ook naar mensen 

die dit allemaal maar onzin vinden. Vindt 

u het leuk of belangrijk om u hierover uit 

te spreken? Stuur Jorien dan een e-mail 

via deze link. 
  

  

 

 

 Moedertaaldag 
 

  

>> Morgen viert de wereld de Internationale Dag van de Moedertalen, ingesteld door Unesco. 

(Planeta) 

 >> De Taalpostbodes zien vooral tekenen van belangstelling voor deze dag in Azië. (India 

Education Diary) 

  

>> In Bangladesh is onderwijs in de moedertaal essentieel voor grote groepen kinderen die niet 

van huis uit de nationale taal spreken. (UCA News) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Wie een sprookje over het Nederlands wil schrijven, kan niet om de Haagse Paleisstraat heen. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Een enthousiaste gebarentolk bij het liedje van Dua Lipa op het Italiaanse Sanremo-festival. 

(Newsmonkey) 

  

>> Groot-Brittannië wil minder laaggeschoolde migranten en meer ‘Engelssprekende ingenieurs’. 

(Washington Post) 

  

>> Canadese in Leeuwarden: ‘Wat my it meast opfalt, is dat it Frysk hjir hast net sprutsen wurdt.’ 

(Leeuwarder Courant) 
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Advertentie 

Boek over Engelse 
uitdrukkingen 

  

  

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! 
 

 

 
 

 
Bestellen via de webwinkel 

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

#taalweetje 

Het gaat nog weleens mis: 

‘hardstikke’ in plaats van ‘hartstikke’. 

Maar waaróm is ‘hartstikke’ met een t? 

Dat leggen we uit op onze website: 

https://onzetaal.nl/hartstikke.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 
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 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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