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Woordpost: flegmatiek 
 

  

Het zijn roerige tijden bij Forum voor Democratie: ook de volgens een bericht in Trouw “altijd 

flegmatieke Hiddema” liet deze week van zich horen. Wat flegmatiek is en wat het met een fluim 

te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal. 
 

  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Natuurgeweld. (Jack Hoeksema)  

  >> Prikvertikker. (Taalbank)  

 >> Spookkeuken. (Team Taaladvies) 
  

 

 Zeesluis IJmuiden 
 

  >> De nieuwe zeesluis in IJmuiden heet ‘Zeesluis IJmuiden’. (AD) 

 >> De bedenkster van de naam ‘Zeesluis IJmuiden’ is verbaasd over alle ophef. (AD) 

  

>> “Het is alleen al verfrissend dat er nu eens iets níét naar een lid van het Koninklijk Huis wordt 

genoemd.” (Pieter Derks in Nieuws & Co) 

  >> Een IJmuidense wethouder noemt zijn pasgeboren baby ‘Pasgeboren Baby’. (De Speld) 
  

  

 

Genderneutraal/genderinclusief Frans 
 

  

In het Frans bestaan de volgende manieren om het woord voor ‘student’ op een genderinclusieve of 

genderneutrale manier te schrijven: étudiant·e·s, étudiant.e.s, étudiants et étudiantes, 
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étudiant(e)s, étudiant-e-s, étudiantEs, étudiant/e/s, étudiant--e—s. 

 

In een onlinelezing (in het Engels) liet de Canadese taalkundige Heather Burnett eerder deze week 

zien dat al die verschillende vormen in Frankrijk zijn gaan functioneren als een manier om te laten 

zien waar je precies staat in een heel ingewikkeld politiek debat. 
  

 

 
De lezing bekijken 

  

 

 

  

 

Onderzoek 
 

  >> Een Hongaarse taalkundige ontleedt extreem-rechtse propaganda op internet. (Seven Days) 

  >> Taal is politiek, en niet alleen op de Balkan. (Washington Post) 

 >> Wereldwijd stijgt de kwaliteit van het Engels. (VOA Learning English) 
  

 

 Woordenboeken 
 

  >> Er is een geheel nieuwe editie van het Rijmwoordenboek. (Trouw) 

 >> Van Dale organiseert een verkiezing voor het woord van het jaar. (Van Dale) 

  >> Het ‘Duitse dwarsdenkerswoordenboek’. (Der Postillon) 
  

  

 

En verder 
 

  >> De invloed van emoji’s op onze taal en communicatie. (Klara) 

  >> In Twente is de taal der liefde een taal van weinig woorden. (Tubantia) 

  >> Waarom zou je secretaresse willen worden als je lerares Frans bent? (de Volkskrant) 

  

>> In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat onrust over het aangekondigde nieuwe taalbeleid 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (ScienceGuide) 
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(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, met bijzondere verhalen over 

vijftig doodgewone woorden, zoals 

slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en 

leerzaam (ook voor volwassenen!).  

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

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

 

 

Ja, dat lijkt me nou 
een leuk boek! 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

‘Ik ben geboren in Apeldoorn’ of 

‘Ik werd geboren in Apeldoorn’: 

het is allebei goed, maar er is ook 

een verschil. Op onze website lees 

je er meer over – en ook over de 

herkomst van dat woord ‘geboren’: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/geboren-

worden-zijn/ 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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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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