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Woordpost: zeel 
 

  

In een artikel over de IJzerbedevaart wordt de uitdrukking ‘aan hetzelfde zeel trekken’ gebruikt. 

Wat betekent zeel, waar komt het vandaan en wat is het verband met abseilen? Dat wordt uitgelegd 

op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> De Nederlandse Taalunie bestaat 40 jaar. (Taalunie) 

  >> Jonge kinderen gebruiken beide hersenhelften voor taalverwerking. (BNR) 

 >> Een coronaveilige editie van ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in 75 Vlaamse bibliotheken. 

(Plus Magazine) 

 >> De startshow van de Week van het Nederlands zal online te volgen zijn. (deBuren) 
  

 

 Opinies 
 

  

>> Schrijf een opiniestuk van 500 woorden. Die opdracht kreeg tekstrobot GPT-3. (Villamedia en 

The Guardian) 

 

>> Maar hoe vertolkt een mens een opinie? Geert Van Istendael zet de toon: “(...) gekibbel en 

gekift en gekrakeel en geruzie en gekissebis en gehassebas en gehaspel en bisbilles en geheibei en 

gehakketak en kijvage en geharrewar en nog veel meer van dattum, de woordenschat van onze 

wonderbaarlijke Nederlandse taal is op dat punt schier onuitputtelijk (...).” (MO) 

  

>> Ondertussen droomt wetenschapsfilosoof Sylvia Wenmackers van een nieuw woord dat 

wetenschap en kunst overvleugelt. (EOS Wetenschap) 
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Week van Lezen en Schrijven 
 

  >> Brievenwasserette in de bibliotheek. (Houtens Nieuws) 

  >> Goed-op-weg-map voor aanvraag schuldhulpverlening. (Schie online) 

  >> Voorleesboekje over het vinden van een huis. (Weblog Zwolle) 

  >> Praatplaat voor het bespreken van ongezonde stress door schulden. (Platform31) 

  >> Direct Duidelijk-deal voor gemeente Dongen. (Dongen.Nieuws) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalkalender 2021 

 

 

  

Ook in 2021 is hij er: de Taalkalender van 

Onze Taal! Een heel jaar lang kunt u weer 

elke dag leren over, lachen om, spelen 

met en u verbazen over taal in het 

algemeen, en het Nederlands in het 

bijzonder. 

 

Afwisselend gaat het over uitdrukkingen 

en spreekwoorden, nieuwe en vergeten 

woorden, vertalen, taaltips en taalquizjes, 

en dieren in de taal. En natuurlijk 

ontbreken de taalkronkels niet! 

 

De Taalkalender is nu al te bestellen 

in de Onze Taal-webwinkel. Prijs: € 12,49 

voor leden van Onze Taal, € 14,99 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 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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