
Simon Mulder is een
voordrachtskunstenaar die zich heeft
gespecialiseerd in de literatuur van
ongeveer honderd jaar geleden. Onlangs
bracht hij onder andere via Spotify een
opname uit waarop hij enkele gedichten
uit Verzen van Herman Gorter
voordraagt. Voor wie van het Nederlands
wil genieten!
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Taaltip

zij zijn arts / artsen
Zowel ‘Zij zijn artsen’ als ‘Zij zijn arts’ is correct. Met ‘arts’ duid je vooral iemands
beroep aan, met ‘artsen’ gaat het eerder om de personen zélf. Het verschil is subtiel. 
Iets vergelijkbaars geldt voor zinnen als ‘Wij waren getuige(n)’ en ‘Mijn buren zijn
beiden topsporter(s).’ Zie voor meer uitleg de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
• De taal verandert. Hoe gaat de redactie van een vakblad als Binnenlands bestuur

daarmee om? Binnenlands bestuur
• Eindelijk een Nederlands woord voor Treppenwitz: hadikmaartje. Radio 1
• inderen in Baden-Württemberg spreken nauwelijks nog dialect. t-online

Verzen van Herman Gorter

https://open.spotify.com/artist/0Cp5eHbStnqZJj8hH2WDt4
https://open.spotify.com/artist/0Cp5eHbStnqZJj8hH2WDt4
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/wij-waren-getuigen-getuige
https://onzetaal.nl/taalloket/wij-waren-getuigen-getuige
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/leesbaarheid-verdient-aandacht
https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/het-ontbreekwoord-hadikmaartje-is-het-nieuwe-woord-voor-het-duitse-treppenwitz
https://www.t-online.de/region/stuttgart/id_100022996/kinder-sprechen-kaum-noch-dialekt-vorbilder-sind-gefragt.html


Onderzoek
• Dit gebeurt er als een woord op het puntje van je tong ligt. MSN
• Luisteren betekent voortdurend voorspellen wat de ander gaat zeggen. Dat proces

is nu onderzocht. ANS
• Is een taalverandering aanvaard als die in NRC staat? NRC

Nu te beluisteren op onze website

De mooiste liedregels over taal
Een tijdje geleden vroegen we jullie je stem uit te brengen op je favoriete liedregel over
taal. Ruim 700 mensen hebben gestemd en zo konden we zowaar een echte top-vijf
samenstellen. Het is een mooie selectie geworden met onder andere vernuftig
woordspel, verzuchtingen dat taal zo vaak ook tekortschiet, en een zeer duidelijke
nummer-1-notering voor een liefdesverklaring via de letters van een naam.
 
(Illustratie: Esther Aarts)

Naar de liedregels

En verder
• Het woord knap illustreert hoe we in taal met gevoelens omgaan. Neerlandistiek
• Aanstaande donderdag zendt de NPO een documentaire uit over (taal)kunstenaar

Wim T. Schippers. De Taalstaat

https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/nieuws/dit-is-waarom-je-niet-op-een-woord-kunt-komen/ar-AAYTQ16?li=BB13JJxK
https://ans-online.nl/artikelen/het-brein-loopt-constant-op-ons-vooruit/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/22/officieel-a4134185
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/de-mooiste-liedregels-over-taal
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/de-mooiste-liedregels-over-taal
https://neerlandistiek.nl/2022/06/knap/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/6bc6307d-9238-4e97-8577-9f14fea379b3/2022-06-25-taalschatten-uit-de-taalstaat-ronald-snijders-over-80-jaar-wim-t-schippers


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 leden: € 12,49 
Reguliere prijs: € 14,99

Lees meer en bestel

Taalpost biedt keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.

Nieuw: boek over inclusief taalgebruik

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden


 
Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
 
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1

