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Als je negentigste met cijfers wilt schrijven, komt ste er direct aan vast: 90ste. Er komt dus geen 

streepje of apostrof. Dat geldt ook voor 75ste, 9de en andere rangtelwoorden. 

 

In plaats van ste of de kun je ook alleen een e toevoegen. Over die keuze is meer te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Andere taaladvies- en -uitlegkwesties 
 

  >> Wat is een tangconstructie? (Onze Taal) 

  >> Toeven of vertoeven. (Onze Taal) 

  >> Dat moet gezegd (worden). (Onze Taal) 

  >> Het uur tussen hond en wolf. (Onze Taal) 
  

 

 

Videocolleges 
 

  >> Hoe onderzoek je wat er in je hoofd gebeurt terwijl je leest? (Bibliotheek Gelderland Zuid) 

  >> Taal in Marokko. (USOSUA) 

 >> Het Oskisch, een pre-Latijnse taal uit Italië. (Streamyard Leuven) 

  

>> Beïnvloedt het gebruik van gesproken taal dan wel gebarentaal je kijk op de wereld? (Radboud 

Universiteit) 

  

>> De geschiedenis van het onderzoek naar tweedetaalverwerving (in het Engels, vanavond om 

23.00 uur). (Abralin) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/75ste-jaargang/
https://onzetaal.nl/taaladvies/1ste-1e/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/tangconstructie
https://onzetaal.nl/taaladvies/toeven-vertoeven/
https://onzetaal.nl/taaladvies/dat-moet-gezegd-gezegd-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/het-uur-tussen-hond-en-wolf/
https://www.youtube.com/watch?v=acvkmyhjg5s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Lkd5lb2BwAA
https://www.youtube.com/watch?v=wJ4NASsN8RM
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/multimodal-language-cognition/news-events/@1298245/phd-defence-francie-manhardt/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/multimodal-language-cognition/news-events/@1298245/phd-defence-francie-manhardt/
https://www.youtube.com/watch?v=7oS1vYRc5no
https://onzetaal.nl/


 

 

  

 

Kunst van gesprekken 
 

  

We voeren de hele dag gesprekken en gesprekjes, 

maar hoe zitten die in elkaar? Als je erover nadenkt, 

is ieder gesprek eigenlijk een wonder van 

coördinatie: je moet zorgen dat je elkaar begrijpt, 

dat je een antwoord klaar hebt zodra de ander is 

uitgesproken, enzovoort. 

 

Twee onderzoeksters op het gebied van 

communicatie zijn een weblog begonnen, Kunst van 

gesprekken, waar ze – al dan niet naar aanleiding 

van de actualiteit – hun verwondering delen over 

het alledaagse mirakel van het gesprek. 
  

 

 
Naar het weblog 

  

 

 

 

 

Mannelijke onderbrekingen 
 

  >> Mannen onderbreken elkaar, maar ze onderbreken vrouwen drie keer zo vaak. (de Volkskrant) 

  

>> Vrouwelijke economen krijgen meer vragen en meer interrupties tijdens wetenschappelijke 

bijeenkomsten dan mannen. (BIZ Journals) 

 >> ‘Uit onderzoek blijkt dat … ja, inderdaad.’ (de Volkskrant) 
  

 

 Franstalig België 
 

  >> Hoe goed kent u specifiek Belgische uitdrukkingen in het Frans? (Le Figaro) 

 >> Deze week viert de Franstalige gemeenschap van België feest. (RTBF) 
  

  

 

En verder 
 

  >> De NASA geeft rotsen en stukken grond op Mars namen uit het Navajo. (CNN) 

  >> Taal is te belangrijk om te verminken. (NRC) 

  

>> Wat is de betekenis van het Sranantongo in de Nederlandse inzending voor het 

Eurovisiesongfestival? (Stemmen van Afrika) 

  >> Moeten we het Latijn doen herleven als taal van de Europese Unie? (Figaro Vox) 

  >> Gezocht: een Nederlandstalig equivalent van ‘long covid’. (Doet iets met taal) 
  

 

https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mannen-onderbreken-mannen-maar-ze-onderbreken-vrouwen-drie-keer-zo-vaak~b140cf23/
https://www.bizjournals.com/bizwomen/news/latest-news/2021/03/during-presentations-women-economists-interrupted.html?page=all
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/uit-onderzoek-blijkt-dat-mannen-vaker-het-betoog-van-een-vrouw-onderbreken-dan-dat-van-een-ja-inderdaad~b1d77c04/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/etes-vous-incollable-sur-les-expressions-belges-20210316
https://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_la-langue-francaise-en-fete-du-13-au-21-mars-2021?id=10717605
https://edition.cnn.com/2021/03/12/us/nasa-perseverance-mars-navajo-scn-trnd/index.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/12/taal-is-te-belangrijk-om-te-verminken-a4035334
https://stemmenvanafrika.nl/yu-no-man-broko-mi-over-het-eurovisiesongfestivallied-van-jeangu-macrooy/
https://www.lefigaro.fr/vox/culture/et-si-la-langue-officielle-de-l-union-europeenne-devenait-le-latin-20210208
https://doetietsmettaal.nl/2021/03/nederlands-woord-voor-long-covid/
https://www.kunstvangesprekken.nl/


 

  

 

Te bestellen in de webwinkel 

Complete jaargang 
2020 van Onze Taal 
  

 

Was u vorig jaar geen lid van Onze Taal? 

U kunt de tien nummers van 2020 nu als 

set bestellen via de webwinkel. Deze 89e 

jaargang staat uiteraard ook weer 

boordevol met artikelen, ontwikkelingen 

en weetjes over en vanuit alle uithoeken 

van de (Nederlandse) taal. 

 

U kunt er ook een opbergmap bij 

bestellen, om de tijdschriften netjes bij 

elkaar te houden. De map is geschikt 

voor twee jaargangen. 

 

Prijs zonder opbergmap: € 22,50.  

Prijs met opbergmap: € 30,00.  

 

Meer informatie in de webwinkel. 

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  
  

 

 

Bestel de jaargang 2020 
zonder opbergmap 

 

   
 

 

 

 

 

Bestel de jaargang 2020 

mét opbergmap 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 
 

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/opbergmap-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
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://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

