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Taaltip: in meer/meerdere of mindere mate 
 

  

‘Iedereen heeft in meer of mindere mate last van de lockdown.’ Of is het in meerdere of 

mindere mate? Beide varianten zijn goed. De versie met meerdere is het oudst. De 

verkorte vorm in meer of mindere mate gaat ook alweer een tijd mee en is inmiddels zelfs 

gebruikelijker dan de lange. 

  

Er zijn nog twee varianten: in mindere of meerdere mate en in min of meerdere mate. Die zijn 

niet allebei even geaccepteerd. U leest er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nedersaksisch 
 

  

>> De gemeente Westerwolde wil laaggeletterde ouders van jonge kinderen helpen beter te 

lezen en schrijven. (Dagblad van het Noorden) 

  >> Beurtbalkjes nodigen uit om Drents te spreken. (RTL Nieuws) 

 >> De politieke partij BoerBurgerBeweging presenteert haar programma in het Sallands en 

Gronings (en het Fries, Brabants, Zeeuws en Haags). (RTV Oost) 
  

 

 

Vragen 
 

  >> Waarom staat het woord neger nog in Van Dale? (De Morgen) 

  >> Moet je Nederlands leren als internationale student? (video – Radboud Universiteit) 

 >> Wat zou er gebeuren als het alfabet zich ook aan een avondklok moest houden? (Trouw) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/in-meer-meerdere-of-mindere-mate/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.dvhn.nl/groningen/Westerwolde-zet-extra-in-op-hulp-aan-laaggeletterde-ouders-met-jonge-kinderen-26447675.html
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5211144/beurtbalkjes-supermarkt-drenthe-dialect
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1502100/BoerBurgerBeweging-presenteert-verkiezingsprogramma-in-dialect
https://www.demorgen.be/nieuws/foutje-in-van-dale-het-n-woord-staat-er-nog-in~b4002f7c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=-DNfBhna7e0&feature=youtu.be
https://www.trouw.nl/wetenschap/moet-ook-het-alfabet-zich-aan-een-avondklok-houden-dan-kan-de-me-niet-langer-ingrijpen~ba5bfcb7/
https://onzetaal.nl/


 

Platform Frans 
 

  

Het Frans in Nederland kan best een steuntje in de rug gebruiken, aldus een 

aantal organisaties van mensen die professioneel met die taal te maken hebben. Het gaat 

bijvoorbeeld om docenten of werknemers van een bedrijf dat veel zaken doet met de 

Franstalige wereld. Daarom hebben deze organisaties een Platform Frans opgericht. 

 

Op 26 maart aanstaande wordt het platform gelanceerd met een symposium. 
  

  

 Grieks 
 

  

>> Een vooraanstaande Griekse taalkundige maakt zich zorgen: door corona is er nu een 

‘pandemie’ aan Engelse woorden in het Grieks. (The Guardian) 

 >> De Griekse krant I Efimerida bericht dat The Guardian het vreemd vindt dat Grieken zoveel 

Engelse woorden gebruiken. (I Efimerida) 

  >> Dankzij e-learning kunnen steeds meer Australiërs Grieks leren. (Neos Kosmos) 

  >> Een les Oudgrieks. De taal waarin die les wordt gegeven: Latijn. (video – Scorpio Martinus) 
  

  

 Taalwetenschap 
 

  

>> Imme Lammertink wint de AVT/Anéla-dissertatieprijs voor haar proefschrift over kinderen 

met taalontwikkelingsstoornissen. (AVT) 

 >> De geschiedenis van de mensheid kan beter ‘gemeten’ worden met taalkundige kennis. 

(Science Daily) 

  

>> De Nederlandse taalwetenschapper Henk Wolf zet zich in voor het in Duitsland gesproken 

Saterfries. (Friesch Dagblad) 

  

>> Een lezing over het automatisch vertalen van talen waarvoor niet veel materiaal 

voorhanden is. (video – Stanford Center for Professional Development) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Frankrijk maakt discriminatie op basis van accent strafbaar. (De Groene Amsterdammer) 

  

>> Elsbeth Etty schrijft de biografie van taalkundige en columnist Hugo Brandt Corstius. 

(Biografieportaal) 

  >> Noteer alvast in de agenda: 13 t/m 21 maart: feest van de Franse taal! (RTFB) 

  >> Tibetaanse taalvoorvechter na vijf jaar gevangenis weer vrij. (Boeddhistisch Dagblad) 
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(Advertentie) 

Bargoens: 

vijf eeuwen geheimtaal 

  

  

Bargoens was ooit de geheimtaal van zwervers 

en marskramers, maar later ook (vooral) van 

dieven en andere criminelen. Veel Bargoense 

woorden vind je ook in de dagelijkse taal, 

zoals mafkees, mokkel en noppes.  

 

Het driedelige naslagwerk Bargoens van Paul 

Van Hauwermeiren beschrijft vele duizenden 

Bargoense woorden uit vijf eeuwen aan 

Nederlandse en Vlaamse bronnen.  

 

Waarschijnlijk het definitieve boek over deze 

taal van de zelfkant, die hiermee uitvoerig is 

gedocumenteerd en vastgelegd.  

 

1308 pagina’s, € 100,–.  

  

   

In Nederland alleen te bestellen 

bij Onze Taal. 
  

 

 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 

  

 

 

#taalkronkel  

 

“Sinds de eerste lockdown 

in maart vliegen de honden 

en katten het asiel uit” 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalkronkels, 

taaltips en taalweetjes 
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 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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