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Woordpost: provisorisch 
 

  

‘Provisorische ic-afdelingen’, ‘provisorische afhaalrestaurants’, ‘provisorische grensposten’ ... 

er wordt heel wat afgeïmproviseerd. Over provisorisch staat meer op de site van Onze Taal.  
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Corona 
 

  >> Pasgeboren Indiaas meisje wordt Corona genoemd door haar oom. (Khaleej Times) 

 >> Pasgeboren Indiaas jongetje heet Lockdown. (Deccan Herald) 

  >> Waarom spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie niet over SARS-CoV-2? (Quartz) 

  >> De Hoekse Corona hoort haar naam nu overal. (AD) 

  

>> Leraren van een Haarlemse school schrijven een gebarentaallied over corona. (Haarlems 

Dagblad) 

  >> Teksten over corona in eenvoudige taal. (Wablieft) 

  >> Analyse van de metaforen die in de coronacrisis gebruikt worden. (Neerlandistiek) 
  

  

 

Weblog over politieke taal 
 

  

Een blog om vooral ook in deze dagen in de gaten te houden is NOMEIS, van emeritus 

hoogleraar Siemon Reker. Er zijn weinig mensen met zo’n scherp oor voor taal, en hij lijkt 

geen politiek debat over te slaan – ook niet in deze crisis. 

 

Zo schreef hij gisteren een beschouwing over de frases ‘Ik heb goed geluisterd’, ‘Ik begrijp 
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de vraag heel goed’ en ‘Het eerlijke 

antwoord is’, die hij premier 

Rutte herhaaldelijk hoorde 

gebruiken. Wat is het effect van 

zulke zinnetjes? 

 

Een aanrader voor iedereen die ook 

weleens anders naar het 

verontrustende nieuws wil luisteren. 
  

 

 Naar NOMEIS 

  

 

 

 

 

Geen corona 
 

  >> Franse modewoorden die in Engelse woordenboeken staan. (Le Figaro) 

  >> 18 lui vertaalde termen die wel of geen anglicisme zijn. (Frankwatching) 

  >> Nieuw Leuvens woord: verledden. (HLN) 

 >> ‘Afrikaanse wetenschappers moeten meer in Afrikaanse talen publiceren.’ (London School of 

Economics) 

  >> Waar komt het woord onderkruiper vandaan? (Historiek) 

  

>> Een computerprogramma zou volgens onderzoekers in staat zijn in iemands hoofd te kijken en 

de gedachten te vertalen in woorden. (NPO Radio 1) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 
nu met grammaticaboekje! 

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u tien 

keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook krijgt u 

korting op bijeenkomsten en uitgaven van Onze Taal. 

En natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 17 april lid wordt (*) via onze webwinkel, 

krijgt u het boek ‘Grammatica’ cadeau. Deze 

praktische gids behandelt 150 grammaticale begrippen, 

met duidelijke voorbeelden van het gebruik ervan. 

Nuttig voor leerlingen die zinnen moeten ontleden, 

maar ook voor wie zelf zijn kennis wil opfrissen. 

 

(*) Geldt voor een doorlopend abonnement. Zie voor de 

voorwaarden de informatie in onze webwinkel.  

 

 Meer informatie 
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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 

  

 

 

Humor in coronatijd: er worden een 

hoop grappige 

filmpjes, 

memes en 

foto’s 

verspreid. 

Welke woord-

grappen 

hebben jullie 

zoal gezien? 

 

Praat erover mee op 

onze Facebookpagina 
 

  

 

 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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