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Nieuw nummer
Onze Taal
In het aprilnummer van Onze Taal vindt u
een interview van Ingmar Heytze met
Boekenweekauteur Ilja Leonard Pfeijffer
over hoe hij het schrijven van het
Boekenweekgeschenk aanpakte. 

Vivien Waszink gaat in op ‘de taal van
grensoverschrijdend gedrag’, en Nicoline
van der Sijs laat zien hoe je in de oorlog in
Oekraïne via de spelling kunt laten
doorschemeren aan welke kant je staat.
Verder ook: metaforen op mensenmaat
(‘dertig voetbalvelden aan bos’), tips voor
het houden van een preek (‘Doe je
hoorders bewust een beetje pijn’) en
uitdrukkingen voor ‘geen geld hebben’ (‘Ik
ken alle talen, behalve betalen’).

U kunt dit nummer ook los bestellen in de
webwinkel van Onze Taal.

Naar de inhoudsopgave

#2370 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
31

MRT
2022

Woordpost: falsetstem
Sylvia Witteman schrijft over iemand met “een ukelele en een spookachtige, beverige falsetstem”.
Hoe klinkt een falsetstem en heeft het woord iets te maken met vals? Op de website van Onze Taal
is meer over het woord te lezen.  

Woorden
>> Wiebelziel. (Omroep Brabant)

>> Voederboete. (Taalbank)

>> Japandi. (Team Taaladvies)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/falsetstem
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/april-2022-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/april-2022-onze-taal
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2022
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/falsetstem
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4063319/eric-bedacht-het-woord-wiebelziel-en-dat-komt-nu-in-de-van-dale
https://www.taalbank.nl/2022/03/30/voederboete/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/japandi


Nog t/m 19 april te bestellen

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,-
korting
Vorige week verscheen de zestiende editie
van de Dikke Van Dale: een
jubileumeditie, want de eerste versie werd
precies 150 jaar geleden uitgegeven. De
nieuwe Van Dale is uitgebreid met

Taalnieuws
>> Oekraïense en Russische namen in het Nederlands omzetten? Dat kan voortaan met de
Transcriptor. (INT)

>> Een van de jongste studies neerlandistiek van Europa vind je aan de Universiteit van Zagreb.
(Neerlandia)

>> Jaap de Jong over de toespraken van de Oekraïense president Zelensky: ‘Het eerste voorbeeld
van oorlogsvoering door middel van toespraken.’ (NOS)

Taalpost 20 jaar!

Op 1 april 2002 schoot Taalpost uit de startblokken. De nieuwsbrief bestaat morgen dus twintig
jaar! Marc van Oostendorp is er al vanaf het begin bij betrokken. 

Waar en hoe ontstond Taalpost? Een vraag voor Ludo Permentier, die in het begin samen met Marc
de redactie vormde:

“Taalpost is ontstaan in een café in Leiden, waar Marc en ik koffiedronken. Correctie: Taalpost zat
toen al bijna kant-en-klaar in het hoofd van Marc. Hij denkt sneller dan het licht en heeft geen
moeite met keuzes maken. Daarom was het concept van Taalpost snel uitgetekend. Marc werkte al
met Ben Salemans aan Neder-L (later Neerlandistiek.nl), dat een publiek had van voornamelijk
taalprofessionals.

Taalpost zou breder gaan en alle taalliefhebbers aanspreken. Het moest een gratis e-mail nieuwsbrief
worden die informeert over de taalactualiteit, op één A4’tje per aflevering. Met hyperlinks, zonder
nutteloze megabytes aan opsmuk (de bandbreedte voor internet was niet wat ze nu is en harddisks
raakten snel gevuld). Mijn toenmalige werkgever Van Dale was bereid mee de kosten te dragen en
de rest is geschiedenis.”

Hoe kunt u Marc van Oostendorp een plezier doen? Bijvoorbeeld door even tijd te maken voor
zijn nieuwste onderzoekje: hoe spreekt u letterwoorden – denk aan VARA, TROS en KRO – uit?

En verder
>> Het project ‘Schrijven naar de Toekomst’ viert op 16 april in DeLaMar West het einde van de
coronacrisis met een ‘Brievenfestival’: de brieven voor de toekomst worden in een coronacapsule
opgeslagen. (Schrijven naar de Toekomst)

>> Kort maar moeilijk quizje over Franse woorden die hetzelfde klinken maar die je verschillend
schrijft. (Notre temps)

>> Nieuw en gratis: website met (ont)spannende woordenpuzzels in niet-alledaagse puzzelvormen.
(Woordenpuzzels)

https://ivdnt.org/actueel/nieuws/transcriptor-oekraiense-namen-nederlands/
https://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2022-1/nederlandistika-tot-voor-kort-onbekend-in-kroatie/
https://nos.nl/artikel/2423274-hoe-zelensky-de-kamer-zal-aansporen-tot-meer-hulp-oekraine
http://neerlandistiek.nl/
https://docs.google.com/forms/d/1nuI_tfd4VKyBUHDikHZqu1awMpW-q8YJBEFy9mDFvt0/viewform?edit_requested=true#responses
https://www.schrijvennaardetoekomst.nl/persbericht/brievenfestival-16-april/
https://www.notretemps.com/loisirs/langue-francaise/quiz-langue-francaise-homophones-vont-vous-rendre-chevre-49000
http://www.woordenpuzzels.online/


duizenden woorden die er de afgelopen
jaren bij gekomen zijn, en er zijn 10.000
voorbeelden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en woordcombinaties
toegevoegd. Bovendien staan er 150
‘taalverhalen’ in, die een rijk en boeiend
beeld geven van 150 jaar Nederlands. 
 
U kunt de Dikke Van Dale nog t/m 19
april in onze webshop bestellen. U
krijgt € 30,- korting en  de driedelige
serie wordt gratis thuisbezorgd in
Nederland en België. 

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

Volg Onze Taal op
Instagram voor grappige

taalkronkels

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
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://instagram.com/onze_taal
https://twitter.com/onzetaal
https://instagram.com/onze_taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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