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Woordpost: craquelé 
 

  

Lisa Wiersma maakt reconstructies van beroemde schilderijen die niet van echt te onderscheiden 

zijn. Maar “moedwillig craquelé aanbrengen”, dat gaat haar wat te ver. Over de klank en betekenis 

van craquelé is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Beautytoerist. (INT) 

  >> Onze pollekes kussen. (Ludo Permentier – INT) 

 >> Galant(h)ofiel. (Team Taaladvies en Onze Taal) 

 >> Schandaal. (Historiek) 
  

 

 

  

 

A.F.Th. 
 

  

 

Op 15 oktober 2021 wordt in Eindhoven 

het A.F.Th. van der Heijden Huis geopend, 

een centrum voor taal en literatuur. De 

naamgevende auteur heeft voor de 

stichting ‘Vrienden en Vijanden van het 

A.F.Th. van der Heijden Huis’ een novelle 

geschreven: Ik zou van de hoge, ik zou in 

het diepe.  

 

Wie een van de 750 exemplaren van de 

novelle koopt, wordt lid van de stichting. 

 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/craquele
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/craquele
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/beautytoerist/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/onze-pollekes-kussen/?no_cache=1614240563
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/galanthofiel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel/
https://historiek.net/schandaal-synoniem-herkomst/140301/
https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://onzetaal.nl/


 

 

Naar de website van het 

A.F.Th. Van der Heijden Huis 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De bibliotheek op Schiphol, bedoeld om transferreizigers kennis te laten maken met de 

Nederlandse cultuur, kan nog vier jaar blijven bestaan. (Het Parool) 

 
>> Er wordt gewerkt aan een geannoteerde digitale editie van de Pallas, een achttiende-eeuws 

Russisch woordenboek – geïnitieerd door keizerin Catharina de Grote – waarin een paar honderd 

woorden in ruim driehonderd talen vertaald zijn. (pdf – INT) 

  >> Hoe pubers de taal telkens een beetje veranderen. (Neerlandistiek) 

  

>> Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de 

taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. (AOb) 

  

>> In Frankijk is een wetsvoorstel ingediend om inclusief taalgebruik in de ambtenarij tegen te 

gaan. Er wordt gesproken over “la cacophonie dans la francophonie”. (Radio Classique en 

Libération) 

 
  

  

 

  

 

 

En verder 
 

  >> Tiktokkers en Nederlandse tongbrekers. (The Best Social Media) 

  >> Spelletje met kattenwoorden en berenwoorden. (video - Vital Schools) 

  >> Klusbedrijven en taal: een droomcombinatie. (de Volkskrant) 

  >> Irma Sluis vertaalt een aflevering van ‘Taarten van Abel’ in Nederlandse Gebarentaal. (Metro) 
  

 

https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://www.parool.nl/amsterdam/schiphol-bibliotheek-kan-weer-vier-jaar-vooruit~b1eae0e4/
https://ivdnt.org/wp-content/uploads/2021/02/De-Digitale-Pallas_Trefwoord-002.pdf
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/hoe-pubers-de-taal-telkens-een-beetje-veranderen/#more-153761
https://www.aob.nl/nieuws/ouders-leggen-de-taalbasis-dus-lok-ze-uit-hun-schulp/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/ecriture-inclusive-demarche-elitiste-ou-lutte-contre-la-domination-du-masculin-elle-divise-les-parlementaires/
https://www.liberation.fr/politique/ecriture-inclusive-dans-les-administrations-savoir-de-quoi-on-parle-20210223_NVWPJJSZMVDQDKD5M2FLDNKUJ4/
https://www.thebestsocial.media/nl/tiktokkers-proberen-niet-te-struikelen-over-deze-nederlandse-tongbrekers/
https://www.youtube.com/watch?v=dt8RVI5Be6Y
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/taalgebruik-nee-deze-woordgrap-dan~b3a63f6a/
https://www.metronieuws.nl/entertainment/radio-tv/2021/02/irma-sluis-taarten-van-abel-in-gebarentaal/
https://www.han.nl/masters


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

  

 

 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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