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Woordpost: byzantijns 
 

  

In de Volkskrant werd de organisatie van de Belgische staat deze week byzantijns genoemd. 

Wordt België hier nu met het Byzantijnse Rijk vergeleken? Lees er meer over op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Zorgparkeren. (Team Taaladvies) 

  >> Lochting. (INT) 

  >> Sapperdeflap, hoteldebotel, ammehoela, flikflooien en andere huppelwoorden. (NPO Radio 2) 

  

>> Mieghommel, kopstubber en woepsterd strijden om de titel Schierste Grunneger Woord 2021. 

(RTV Noord) 

 >> Het gebruik van ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ in de dierenwereld is merkwaardig en heeft bizarre 

consequenties. (Ludo Permentier – INT) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Het aan elkaar schrijven van letters (in handschriften) sterft uit. (RTL Nieuws) 

 >> Een schipper op de Westerschelde krijgt een proces-verbaal omdat hij Nederlands noch Engels 

spreekt. (Transport Online) 

  

>> Een petitie aan de Universiteit van Stellenbosch om het Afrikaans dezelfde status te geven 

als het Engels. (DA – Engelse versie / Afrikaanse versie) 

  

>> Het Amerikaanse kunstproject ‘A Counting’ wil ruimte creëren voor alle talen en accenten om 

samen te bestaan. (Creative Boom en A Counting) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/byzantijns
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/byzantijns
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/byzantijns
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/zorgparkeren
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/lochting/
https://www.nporadio2.nl/nieuws/30336/waar-komt-ammehoela-vandaan
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/801972/Deze-drie-woorden-maken-kans-op-titel-Schierste-Grunneger-Woord-2021
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/over-mannetjes-en-vrouwtjes/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5221340/verbonden-schrift-blokschrift-kinderen-lesgeven-schrijven?fbclid=IwAR0MiWd55D-cML2k-yE5dvuU37Nzzm69KMY1_s6O-ktjAlxy0OpaCOSSUu8
https://www.transport-online.nl/site/124995/schipper-krijgt-proces-verbaal-voor-niet-spreken-van-nederlands-of-engels/
https://petitions.da.org.za/p/make-afrikaans-equal?ref=210321-MAEE-TW
https://petitions.da.org.za/p/maak-afrikaans-gelyk
https://www.creativeboom.com/inspiration/mit-media-lab-a-counting/
https://a-counting.us/stl/
https://onzetaal.nl/


  
 

  

 

Oproep: benamingen 

voor ziektes 
 

  

De onlangs overleden Melissa Kremer (zie 

Instagram op @mijnkwaadbloed) noemde 

haar kanker ook wel een ‘monster’. 

 

Naar aanleiding van haar verdrietige 

overlijden vraagt Onze Taal zich af: welke 

benamingen voor kanker, tumoren en 

andere ziektes worden er in de praktijk 

nog meer gebruikt? Verzachtende 

woorden, zwarte humor en alles 

ertussenin is welkom. 

 

Stuur uw inzendingen naar de redactie 

van Onze Taal of laat ze achter op onze 

Instagrampagina. Uiteraard worden de 

mails discreet behandeld. 
  

  

 

 

 Onderzoek 
 

  

>> Barend Beekhuizen studeerde in Leiden en doet nu in Toronto onderzoek op het gebied van 

kunstmatige intelligentie en linguïstiek. (The Medium) 

 >> Baby’s luisteren het liefst naar babypraat, in welke taal dan ook, maar vooral wanneer dat een 

taal is die ze thuis ook horen. (SciTechDaily en PsyArXiv) 

  >> Ook paarden hebben oren naar babytaal. (Springer) 
  

  

 

Week van de Franse taal en francofonie 
 

  >> Lezersbrief: ‘Laat me lachen, het Frans zit vol Engels.’ (Ouest-France) 

  

>> Shakespeare had nooit Frans kunnen zijn en dat heeft alles met ritme te maken. (video – Tom 

Scott) 

  >> Ondertussen groeit de interesse in cursussen Luxemburgs. (Luxemburger Wort) 
  

 

https://www.instagram.com/mijnkwaadbloed/
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=benamingen%20voor%20ziektes
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=benamingen%20voor%20ziektes
https://www.instagram.com/p/CMy7taeKQ8H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://themedium.ca/features/the-use-of-artificial-intelligence-in-linguistics/
https://scitechdaily.com/babies-prefer-baby-talk-regardless-of-which-languages-theyre-used-to-hearing/
https://psyarxiv.com/sqh9d/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-021-01487-3
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/semaine-de-la-langue-francaise-laissez-moi-rire-bf9bc785-42e9-47ae-8c97-f767e5579b75
https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc
https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/les-cours-de-luxembourgeois-ne-connaissent-pas-la-crise-6059f0a2de135b9236420823


 

  

 

Taalboeken 
van Onze Taal 
  

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

Als u de boeken Grammatica, 

Leestekens én Spellingwijzer Onze Taal 

bestelt in de webwinkel van Onze Taal, 

krijgt u de uitgave Taal-top-100 er gratis 

bij! 

 

De boeken zijn uiteraard ook 

afzonderlijk te bestellen. 

 

Meer informatie in de webwinkel. 
  

 
 

 
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 

  

 

 

 

 

Praat mee met Onze Taal 

op Facebook 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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/3756311761104805
https://www.facebook.com/onzetaal/posts/3756311761104805
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://www.facebook.com/onzetaal/posts/3756311761104805
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/


 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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