
#2224 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

3 
SEP 
2020 

  

  

 

Woordpost: meticuleus 
 

  

In een recensie van een film van Ai Weiwei is sprake van “een meticuleus georkestreerd ritueel”. 

Wat meticuleus betekent en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Dwarreldeeltje. (Taalbank) 

  >> Kipmobiel. (INT) 

 >> Stierkikker. (Taaltelefoon) 
  

 Taalnieuws 
 

  >> Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, groeit gestaag. (Leeuwarder Courant) 

 >> De universiteit van Aberdeen organiseert cursussen in de regionale versies van het Schots. (The 

Press and Journal) 

  >> Een actiegroep lanceert ‘Duits werkt!’ op de Dag van de Duitse taal. (Neerlandistiek) 

  >> Nieuwe quiz over taal en communicatie: ‘Veel Tamtam’. (Mudoo) 

  >> Er komt een nieuw taalmuseum in Florence. (Artribune) 
 

 

 

Taalmail 20 jaar 
 

  

Taalmail is de oudste taalnieuwsbrief van Nederland en Vlaanderen, en waarschijnlijk inmiddels een 

van de oudste nog altijd verstuurde e-mailnieuwsbrieven over willekeurig welk onderwerp in ons 

taalgebied. 20 jaar geleden begon de VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx de nieuwsbrief, en hij 

verstuurt hem nog steeds aan meer dan 20.000 abonnees. 
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De redactie van Taalpost feliciteert collega 

Hendrickx van harte met dit resultaat, net als 

columnist Benedikte Van Eeghem. 

(Abonneren op Taalmail kan via het 

formuliertje onderaan de laatstgenoemde 

pagina.)  

  

 Gebarentaal 
 

  >> De Tweede Kamer steunt het voorstel tot erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. (NOS) 

 >> Wat is het nut van deze erkenning? (RTL Nieuws) 

  >> ‘Gelukkig, onze taal is geen apentaal.’ (RTL Nieuws) 

  

>> Gebarentaal is belangrijk voor alle dove baby’s, ook als ze een cochleair implantaat hebben. 

(The Conversation) 
  

 

En verder 
 

  >> Franse woorden die van geslacht zijn veranderd. (Le Figaro) 

  >> Over het belang van taal in de strijd voor dierenrechten. (Sustainability Times) 

  

>> Een Vlaming heeft achttien jaar lang aan een gigantisch woordenboek Esperanto-Nederlands 

gewerkt. (Esperanto Nederland) 
  

 

 

  

  

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk: 

Josje van Koppen) 
 

 

Advertentie 

Boek: Waarom een 

zeemeermin geen 
zeemeerman heet 

  

  

September, alfabet, groenteburger ... 

zulke gewone woorden dat je je niet snel 

afvraagt waar ze vandaan komen. Als je 

dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel 

bijzonder verhaal over te vertellen is. 

Bijvoorbeeld over de zeemeermin die 

eigenlijk ooit een zeemeerman was. 

 

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van 

Onze Taal, vol opmerkelijke en gekke 

verhalen over vijftig heel gewone 

woorden, zoals slachtoffer, drop, kiwi en 

pyjama. Leuk en leerzaam! 

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden. 
  

 

 

Naar de webwinkel van 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 

  

 

 

#taalweetje 

Juffrouw is een verbastering van 

jonkvrouw. Het is geen samenstelling 

van juf en vrouw, en de spelling 

jufvrouw is dan ook niet juist. 

(Juf is zelf een verkorting van juffrouw.) 

Meer uitleg: http://onzetaal.nl/juffrouw 

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, taalweetjes en 

taalkronkels 
 

  

 

 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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