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Woordpost: grinta 
 

  

Bondscoach Frank de Boer ziet veel grinta in de Nederlandse selectie. Wat betekent grinta en waar 

komt het vandaan? Daarover is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Blokjesverjaardag. (Taalbank) 

  >> Straktrekfilter. (INT) 

 >> Yog. (Taaltelefoon) 
  

 

 

Slijmbal 
 

  

Het Twitteraccount Nieuw in de Kamer twittert een paar keer per dag 

woorden die voor het eerst gebruikt worden in de Tweede Kamer in 

Den Haag. Zo bleek afgelopen dinsdag voor het eerst in de 

geschiedenis een Kamervoorzitter het woord slijmbal te gebruiken (in 

dit debat, kort en vrij zacht te horen tussen de uitspraken van Peter 

Kwint door). 

 

Op de bijbehorende website wordt uitgelegd hoe het werkt: een 

computerprogramma vergelijkt de uitgesproken woorden met een lijst 

waarin alle woorden staan die ooit gezegd zijn. Vervolgens worden er 

volgens de makers nog handmatig wat zaken gecontroleerd voor de 

tweets de wereld in gaan. 

       

 

  

  

 

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/grinta/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/grinta
https://www.taalbank.nl/2020/10/13/blokjesverjaardag/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2675-straktrekfilter
https://www.taaltelefoon.be/yog
https://twitter.com/nieuwindekamer?s=20
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/begroting-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-2021-eerste-termijn-kamer?start=19243
https://nieuwindekamer.nl/
https://onzetaal.nl/


 Afrika 
 

  

>> Er is weer enige hoop voor het Frans in Rwanda nu er nieuwe docenten uit het buitenland 

worden aangetrokken. (The New Times) 

 >> ‘Maak het Engels de officiële taal van de Ethiopische regering.’ (Ethiopia Insight) 

  >> Wordt gebarentaal de twaalfde officiële taal van Zuid-Afrika? (All Africa) 

  >> In steeds meer Afrikaanse landen wordt Chinees onderwezen. (CGTN) 
  

  

 

De Staat van het Nederlands 
 

  

De Staat van het Nederlands is een barometer van het Nederlands: elke twee jaar wordt gemeten 

hoe het ervoor staat met het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname en met andere 

(streek)talen die daar gesproken worden. 

 

De derde editie van dit grootschalige onderzoek gaat nu van start. Alle inwoners van de drie 

landen kunnen meedoen – of ze nu aan eerdere edities hebben meegedaan of niet. 

  

 

 
Naar de website van het onderzoek 

  

 

 

  

 Taalnieuws 
 

  

>> Oproep van de 11-jarige Mae: maak meer doorzichtige mondkapjes voor kinderen met 

gehoorproblemen. (NOS) 

 >> Betere voorlichting over corona moet ervoor zorgen dat er minder anderstaligen en 

laaggeletterden op de intensive care terechtkomen. (Trouw) 

  

>> Ook de Eerste Kamer heeft het voorstel goedgekeurd om de Nederlandse Gebarentaal officieel 

te erkennen. (Doof) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Filmmaker Werner Herzog somt alle talen op die hij kent. (Open Culture) 

  >> Famke Louise gaat drie boeken lezen. (RTL Nieuws) 

  >> “Overigens verboden toegang” staat er op een bordje bij het bos. Overigens? (Neerlandistiek) 
  

 

https://www.newtimes.co.rw/news/new-dawn-french-language-rwanda-recruits-foreign-teachers
https://www.ethiopia-insight.com/2020/10/12/time-to-make-english-a-working-language-of-ethiopias-federal-government/
https://allafrica.com/stories/202010120913.html
https://africa.cgtn.com/2020/10/09/teaching-chinese-language-in-african-schools-one-way-of-cementing-ties-zambian-expert/
https://taalunie.org/actueel/176/nieuwe-enquetes-staat-van-het-nederlands-online
https://taalunie.org/actueel/176/nieuwe-enquetes-staat-van-het-nederlands-online
https://nos.nl/video/2352276-11-jarige-mae-doet-oproep-aan-rutte-maak-meer-doorzichtige-mondkapjes.html
https://www.trouw.nl/binnenland/betere-voorlichting-moet-de-niet-westerse-coronapatient-van-de-ic-houden~b0f815c1/
https://www.doof.nl/algemeen/nederlandse-gebarentaal-officieel-erkend/
https://www.openculture.com/2020/10/werner-herzog-lists-the-languages-he-knows.html
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5189789/famke-louise-gaat-drie-boeken-half-jaar-lezen
https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/overigens-verboden-toegang/


 

  

 

Gesigneerd exemplaar 

prijswinnend boek 
  

  

Het boek 15 eeuwen Nederlandse taal van 

Nicoline van der Sijs won vorige week de 

Taalboekenprijs 2020. (Zie ook Taalpost 

van afgelopen dinsdag.) 

 

Speciaal voor lezers van Taalpost en Onze 

Taal heeft Nicoline van der Sijs honderd 

exemplaren van haar boek gesigneerd. U 

kunt er een (of meer) bestellen via de 

webwinkel van Onze Taal (zolang de 

voorraad strekt). 

 

“15 eeuwen Nederlandse taal is een 

biografie van het Nederlands”; “een 

indrukwekkend overzichtswerk, boeiend 

én informatief” (uit het juryrapport). 
  

 

 
Naar 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 

  

 

 

Leuk, al die mondkapjes met bloemetjes 

en andere motiefjes, maar wordt het 

niet eens tijd voor meer tekst in het 

straatbeeld? Zeker nu we nog veel vaker 

dan eerst een mondkapje op moeten, 

mag er best meer taal op straat te zien 

zijn – vinden wij van Onze Taal!  

Welke mooie, poëtische, grappige, 

snedige tekst zou jij op een mondkapje 

zetten? Wie weet nemen we de mooiste 

vondst in productie.  

 

Praat mee op Facebook  
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https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/juryrapport-taalboekenprijs-2020/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
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.facebook.com/onzetaal/posts/3325792627490056
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/


  

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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