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Woordpost: malicieus 
 

  

Mark Rutte zegt in een reactie op nieuwe richtlijnen van het Nederlandse kennis- en 

onderzoeksinstituut RIVM dat hij niet de indruk heeft “dat daar een malicieus motief onder ligt”. 

Over het woord malicieus is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Wat rijmt er op herfst? (Onze Taal) 

  >> Heibel over een wug. (Neerlandistiek) 

 >> Huidvrees, tactiele variant van het woord aanrakingsvrees. (Taalbank) 

 >> Catfishing is een digitaal fenomeen waarvan de naam uit de visserij komt. (Taaltelefoon) 
  

 

 Taal is overal 
 

  

>> Op het schoolplein: de kennis van woorden testen met een ‘ren-dictee’. (Noordhollands 

Dagblad) 

 >> In de bioscoop: Buladó, een Nederlandse film in het Papiaments. (NPO Radio 1) 

  >> Op LinkedIn: tenenkrommend nederige taal. (NRC) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/malicieus/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/malicieus/
https://onzetaal.nl/taaladvies/wat-rijmt-er-op-herfst/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/de-taalkundige-volksaard/
https://www.taalbank.nl/2020/09/22/huidvrees/
https://www.taaltelefoon.be/catfish
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_93272679/de-klas-uit-en-het-schoolplein-op-want-buiten-leer-je-beter-weten-ze-bij-de-sint-nicolaasschool-in-nibbixwoud
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_93272679/de-klas-uit-en-het-schoolplein-op-want-buiten-leer-je-beter-weten-ze-bij-de-sint-nicolaasschool-in-nibbixwoud
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/26591-een-film-in-papiaments-zo-zie-je-hoe-de-wereld-kan-veranderen
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/stop-eens-met-dat-nederige-opscheppen-op-linkedin-a4013161
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 

 

  

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken voor de 

Taalboekenprijs 2020 een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. 

 

Vandaag de derde kandidaat: De geniale 

eenvoud van taal van Hedde Zeijlstra, 

hoogleraar taalkunde aan de universiteit 

van Göttingen. “Een helder, informatief en 

prettig leesbaar boek over hoe taal werkt, 

en wat we daar wel en nog niet van 

weten”, aldus de nominatiejury. Zie 

bovendien de aanbeveling in dit filmpje. 

 

Er zijn in totaal zes boeken genomineerd 

voor de Taalboekenprijs 2020, 

uitgeschreven door Onze Taal, het 

Algemeen-Nederlands Verbond 

en Trouw. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 
 

 

 

 

Meer over De geniale eenvoud 

van taal 

  

 

 

 

 

Podcasts in Duits, Frans en Engels 
 

  >> Woordenboekenmaker Duden belicht verschillende aspecten van de Duitse taal. (Duden) 

  

>> De Franse taalkundige Laélia Véron onderwijst niet alleen in een gevangenis, maar maakt ook 

‘Parler comme jamais’. (Binge) 

 >> Historicus Kevin Stroud graaft in het taalverleden van het Engels. (The History of English) 
  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://youtu.be/T-s84Nd7aNQ
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal
https://www.duden.de/digitales/podcast
https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais
https://historyofenglishpodcast.com/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal


 

  

 Wedstrijd Schoem of 

De voarende 
Zoltkamper 

 

  

 

Schoem of De voarende Zoltkamper is de 

eerste Groningstalige roman van Ingeborg 

Nienhuis. We mogen één exemplaar van 

het boek weggeven. 

 

Wilt u kans maken op dit boek? Neem 

Google erbij en stuur ons het antwoord op 

deze vraag: ‘Waar kun je in het dorp 

Zoutkamp met onwaarheden terecht?’ 
 

 

 

 
Ik weet het! 

  

 

 

 

 

Ook dat nog 
 

  >> De nieuwe naam van rijstmerk Uncle Ben’s is bekend. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> In de Engelse versie van de televisieserie Undercover is een vertaalfoutje geslopen: ‘Roos 

Trouwens’. (RTL Nieuws) 

  

>> De Uruguayaanse voetballer Luis Suárez slaagt met vlag en wimpel voor een Italiaanse taaltest, 

maar hij kende de vragen en antwoorden vooraf. (NOS) 
  

 

 

https://m12.mailplus.nl/wpzJmH78GSSv-2923-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/rijstmerk-uncle-ben-s-krijgt-nieuwe-naam-en-logo~a0156130/
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5185325/ongemakkelijk-vertaalfoutje-gespot-undercover
https://nos.nl/artikel/2349525-suarez-fraudeert-bij-italiaanse-taaltoets-het-is-bijna-lachwekkend-toch.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679


 

  

  

(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 

  

 

 

  

  

 

? 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! 

 

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/p/CFeup9-KiaF/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 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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