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Woordpost: apogeum 
 

  

In New Scientist wordt uitgelegd waarom 23 december 178 voor Christus zo’n speciale dag was. Dat 

was niet alleen omdat de nieuwe maan in het apogeum stond. Over de betekenis van apogeum is 

meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Video 
 

  >> Drimmelen. (Taalbank) 

  >> (Krijg de) klere. (WoordHoek) 

 >> Schermvennootschap. (Team Taaladvies) 

 >> Verknollen. (INT) 
  

 

  
 

  

  
 

 

Sonnetten 
 

  

Een sonnet is een gedicht van precies 

veertien regels met een specifiek 

rijmschema, waarin iedere regel een vast 

aantal lettergrepen heeft. Vele beroemde 

dichters hebben ze geschreven – in de 

Nederlandstalige literatuur bijvoorbeeld 

P.C. Hooft, Henriëtte Roland Holst en Stijn 

De Paepe – maar nu kan de computer het 

ook. 

 

De sonnettengenerator van de Tilburgse 

taalkundige Emiel van Miltenburg zoekt in 

de Wikipedia en de DBNL (Digitale 
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Bibliotheek der Nederlandse Letteren) 

naar zinnen en stukjes zin die op elkaar 

rijmen en zet die achter elkaar, zodat 

iedere bezoeker weer een nieuw sonnet te 

lezen krijgt. 
  

 

 
Naar de sonnettengenerator  

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Het Tropenmuseum introduceert een gebaar voor ‘tot slaaf gemaakte’. (Het Parool) 

 >> De Duitse zender ZDF verzorgt een jeugdjournaal in het Oekraïens. (DWDL) 

  >> Het kinderprogramma Het Klokhuis ondertitelt een aantal afleveringen in het Oekraïens. (Nu.nl) 

  

>> De Internationale Organisatie voor de Francofonie, die staat voor een ‘Franse taal zonder 

grenzen’, opent vestigingen in Québec en in Beiroet. (RepublicOfToGo) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Columnist Wouter Deprez: ‘Onze taal heeft meer klanknabootsingen nodig.’ (De Standaard) 

  

>> Burgemeester De Crem wil af van de bijnaam van het gemeentehuis in Aalter: het Cremlin. 

(HLN) 

  

>> ‘Heb je ook sibbelings?’ De zoektocht naar een genderneutraal woord voor broer of zus. (Jong 

Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Bargoens-serie  
 

 

  

Het driedelige naslagwerk Bargoens. Vijf 

eeuwen geheimtaal van randgroepen in de 

Lage Landen van Paul van Hauwermeiren is 

herdrukt. De boeken zijn (in Nederland) 

alleen bij Onze Taal verkrijgbaar. 

 

Bargoens was oorspronkelijk de geheimtaal 

van zwervers en marskramers, maar 

ontwikkelde zich later tot het jargon van 

inbrekers, dieven en andere criminelen. 

 

In het naslagwerk worden zo’n tienduizend 

Bargoense woorden besproken, zoals 

mafkees, mokkel en noppes, die in de 

dagelijkse spreektaal terecht zijn gekomen.  
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? 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 Facebook 

voor taalweetjes, 

-tips en -nieuws! 
 

  

 

 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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