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Woordpost: spillage 
 

  

De Stentor heeft bij zorginstellingen en huisartsen nagevraagd hoe ze met spillage omgaan. Is dat 

een nieuwe woordvorming, spillage? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Kindjeskak. (INT) 

  >> Restprik. (Taalbank) 

 >> Dreun en klap. (Neerlandistiek) 

 >> Schaapjes op het droge. (Historiek) 

 >> Tests of testen? (Trouw) 
  

 

 

Verdwijnende woorden 
 

  >> ‘Vooruit’ staat niet meer op de Vooruit. (VRT) 

  >> ‘Goede huisvader’ verdwijnt in België uit het Burgerlijk Wetboek. (De Standaard) 

 >> ‘Streaming’, ‘replay’ en ‘prime time’ mogen weg uit het Frans. (Le Figaro) 

 >> Het is maar schijn dat ‘because’ uit het Engels lijkt te verdwijnen. (Daily Herald) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Stripblad Jump ontwikkelde een lesmethode rekenen, taal en aardrijkskunde voor het 

basisonderwijs. (Jump) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/spillage
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/spillage
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/kindjeskak/
https://www.taalbank.nl/2021/04/06/restprik/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/dreun-klap/
https://historiek.net/je-schaapjes-op-het-droge-hebben-herkomst/138998/
https://www.trouw.nl/achterpagina/het-meervoud-van-test-is-tests-of-testen~b01c3f12/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/06/letters-van-gentse-vooruit-van-de-gevel-gehaald/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210407_97788772?&articlehash=1134D9C86FF00EAF57979490EB47A3CC887C3A786B45D813AB62E3709EC53E188A5B2C015E58841A746C02504CEE4B4B66C7381BB4E3B5189A1CFFBD9087EBA5
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/streaming-replay-dites-le-en-francais-20210407
https://www.dailyherald.com/news/20210403/grammar-moses-because-because-because-because-because-
https://jumpstripblad.nl/leren-met-strips/
https://onzetaal.nl/


 >> Onderzoekers peilen verbale en non-verbale indicaties die leugenaars ontmaskeren. (BBC) 

  

>> Hans Rutger Bosker en David Peeters over ‘praten met de handen’ en ‘luisteren met de ogen’. 

(HUMO) 

 >> Marja Pruis over genderneutraal taalgebruik en wat je wel of juist niet kunt zeggen. (De Groene 

Amsterdammer) 

 >> Een Duitse taalkundige doet een ‘schattig’ voorstel voor nog een andere vorm van 

genderneutraal taalgebruik in het Duits. (RND) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Ironie 
 

  

Ironie is moeilijk lange tijd vol te houden. 

Niemand ontsnapt aan de erosie van 

ironische afstand. 

Over die kwestie en andere aspecten van 

ironie houdt de Noord-Amerikaanse 

professor Vera Tobin een lezing. 

(video – Abralin) 
 

 

 

 
Naar de lezing 

  

 

 

 

 

Aangeboden: oude jaargangen Onze Taal 
 

  

Yvette van Grol is aan het opruimen en biedt gratis de jaargangen 1986-1996 van Onze Taal aan, 

verzameld in een band. De nummers zijn af te halen in Diemen (Noord-Holland). Hebt u interesse, 

mail naar Yvette van Grol (door op deze link te klikken). 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk & leerzaam! 
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https://www.groene.nl/artikel/eerlijke-taal-en-dat-plusje
https://www.groene.nl/artikel/eerlijke-taal-en-dat-plusje
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 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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