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Taaltip

een dikke zwarte wollen jas
Is het ‘een dikke wollen jas’ of ‘een wollen dikke jas’? En als je daar nog ‘zwarte’ bij zet,
waar komt dat dan? Veruit het gebruikelijkst is: ‘een dikke zwarte wollen jas’. 
Welke patronen er zoal zijn in de volgorde van bijvoeglijke naamwoorden (en wanneer
er komma’s nodig zijn), lees je op de website van Onze Taal. 

Lees de uitleg

Taalnieuws
• Er is bijna een techniek om het handschrift van artsen te ontcijferen. Tweakers
• KOM: slim gebruik van ‘Strava-taal’ stuurt wielrenners de andere kant op.

Verkeersnet
• Premier Rutte spreekt in vier talen excuses voor slavernij uit. Werkgroep

Caraïbische letteren
• ‘Klimaatklever’ is bij Van Dale het woord van het jaar 2022 in Nederland en België.

Van Dale

Taalwebsite VRT verdwijnt
Begin 2023 zet de VRT een punt achter de website VRT Taal. De site bood taaladvies, -
columns en -nieuws aan. De relevante taalkwesties van VRT Taal zullen zo veel
mogelijk geïntegreerd worden in de website van Team Taaladvies, de taaladviesdienst
van de Vlaamse overheid.  

En verder
• Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten. Stichting

Lezen
• Gesprek met Noam Chomsky, waarin hij terugkijkt op 70 jaar generatieve

grammatica. Teacher Development Webinars

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/volgorde-van-bijvoeglijke-naamwoorden
https://onzetaal.nl/taalloket/volgorde-van-bijvoeglijke-naamwoorden
https://tweakers.net/nieuws/204670/google-werkt-aan-techniek-voor-handschriftherkenning-op-recepten-van-artsen.html
https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/45786/slim-gebruik-van-strava-taal-stuurt-wielrenner-andere-kant-op/?gdpr=accept&gdpr=accept
https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/in-vier-talen-maakte-rutte-excuses-voor-slavernij/
https://www.vandale.nl/woord-van-het-jaar-2022
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/14/einde-vrt-taal/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies
https://www.lezen.nl/publicatie/het-belang-van-voorlezen-en-zelf-lezen-voor-kinderen-en-adolescenten/
https://www.youtube.com/watch?v=kusJfGQQA78


Wie vóór 26 februari 2023 een
doorlopend lidmaatschap afsluit,
ontvangt niet alleen het leukste
tijdschrift over taal, maar ook de
tweede, geactualiseerde druk van het
boek Dat mag je óók (al niet meer)
zeggen (t.w.v. € 14,99), waarin
taalkundige Vivien Waszink
inventariseert wat er allemaal gebeurt
op het gebied van schurende taal,
genderinclusief woordgebruik en het
weergeven van diversiteit.

Prijs binnen het Nederlandse
taalgebied: € 47,50.
Studenten betalen slechts € 23,75.

Lees meer

• Een Duitse leraar laat zijn leerlingen gebruikmaken van de chatbot ChatGPT om
teksten te schrijven. Eos Wetenschap 

• Jaaroverzicht 2022 in nieuwe woorden. INT

Onze Taal-lidmaatschap +
boek over inclusief taalgebruik

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/chatgpt-de-klas-durft-ons-onderwijs-binnenkort-de-sprong-te-maken
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/jaaroverzicht-nieuwe-woorden/jaaroverzicht-2022-in-nieuwe-woorden/
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/


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

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
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Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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