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Taaltip: tompouce / tompoes 
 

  

Rond Koningsdag zal menig bakker in Nederland hem weer verkopen: de tompoes met oranje 
glazuurlaag. Of tompouce in plaats van tompoes – die spelling kan ook. 
 
Over de herkomst van deze gebaksbenaming is meer te lezen op de website van Onze Taal. 

  

 

 
Meer taalkwesties 

  

 

 

 

 

Taal(prijzen)nieuws 
 

  >> Nelleke Noordervliet wint de Gouden Ganzenveer. (Gouden Ganzenveer) 

  >> Roel Daenen wint de Gouden Veer. (Gouden Veer) 

 >> Er is een akkoord om de Friese taal meer zichtbaarheid te geven, maar zal dat lukken zonder 

foutjes? (Rijksoverheid en Omrop Fryslân) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

Oproep: (hoe) 
heb je je mond 
voorbijgepraat? 

 

  

Iedereen praat weleens zijn mond voorbij 

of stuurt een berichtje aan iemand die het 

nét niet mocht lezen. In Onze Taal komt 

binnenkort een stuk over het verklappen 

van geheimen en vergelijkbare 

ongemakkelijke situaties – en misschien 

ook wel over toehoorders die aan een half 

woord genoeg hebben. 

 

We horen graag of onze lezers goede voor-

beelden hebben van dat soort gênante 

verhalen – liefst met een zo precies 

mogelijke beschrijving van de gebruikte 

woorden. Inzenden kan via e-mail. De 

inzendingen worden anoniem behandeld.  
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/tompouce-herkomst
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.goudenganzenveer.nl/over_de_prijs/persbericht-laureaat-gg2022-nelleke-noordervliet
https://goudenveer.be/de-jury-heeft-besloten/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/25/minister-bruins-slot-ondertekent-zichtbaarheidsakkoord-friese-taal
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1145099-borden-rijksoverheid-fryslan-worden-tweetalig-maar-foutloos-het-fries-niet
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=mond%20voorbijgepraat
https://onzetaal.nl/


 

 
Stuur je verhaal in 

  

 

 

 

 Opinies over taal 
 

  >> ‘Taal speelt een heel dubbelzinnige rol in de oorlog.’ (De Wereld Morgen) 

 >> ‘Laat leraar niet te lang uit zelfde vaatje tappen.’ (Leeuwarder Courant) 

  >> ‘Hoeveel literaire vertalers ken je eigenlijk?’ (VRT Taal) 

  >> ‘Waarom een ‘woke-woordenboek’ hard nodig is.’ (EW Magazine) 
  

  

 Overleden zangers 
 

  >> Jan Rot, stroomdichter. (Onze Taal) 

 >> Henny Vrienten, Himalayahoog talent. (Gazet van Antwerpen) 

  >> Arno Hintjens, taalanarchist. (De Standaard) 
  

  

 

En verder 
 

  >> De toekomst van het papieren boek tegen het licht van de e-reader gehouden. (Kennislink) 

  

>> Quizje ‘trait d’union’: waar in deze Franse woorden moeten streepjes staan (en waar niet)? (Le 

Figaro) 

  >> Nieuw nutteloos bord – over de Drolympische Spelen van 1920. (Gazet van Antwerpen) 
  

 

 

  

 

Aanbieding 

Boek over ‘schurende 

taal’ gratis bij 

lidmaatschap 
  

  

Begin juni verschijnt bij Onze Taal het 

boek ‘Dat mag je óók al niet meer 

zeggen’. Als u nu een lidmaatschap voor 

een jaar (€ 47,50*) afsluit, krijgt u het 

boek cadeau. 

In Dat mag je óók al niet meer zeggen 

inventariseert taalkundige Vivien Waszink 

wat er allemaal gebeurt op het gebied van 

schurende taal, genderinclusief 

woordgebruik en het weergeven van 

diversiteit. Welke gevoeligheden zijn er, 

en hoe gaan we daarmee om? Kun je de 

samenleving sturen door de taal te 

veranderen?  

  

 * prijs voor Nederland, België, Suriname 

en het Caribisch deel van het taalgebied; 

voor overige landen € 67,– 
  

 

 
Lid worden 

  

 

 

  

mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=mond%20voorbijgepraat%20
https://www.dewereldmorgen.be/community/the-frenzy-of-war/
https://lc.nl/opinie/Laat-leraar-niet-te-lang-uit-zelfde-vaatje-tappen-27630984.html
https://vrttaal.net/in-de-kijker/op-de-cover
https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/opinie/2022/04/waarom-een-woke-woordenboek-hard-nodig-is-881021/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/roffa-bij-zessen
https://www.gva.be/cnt/dmf20220425_95034082
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220424_97881854
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/een-papieren-werkelijkheid/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/aurez-vous-10-10-a-ce-test-sur-les-traits-d-union-20220425
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/aurez-vous-10-10-a-ce-test-sur-les-traits-d-union-20220425
https://www.gva.be/cnt/dmf20220422_94113496
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


  

 

? 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). 
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