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Woordpost: nefast 
 

  

Poetsmiddelen maken een huis soms te steriel, en dat is nefast voor de gezondheid, zo is te lezen 

in de PZC. Wat betekent nefast en waar komt het vandaan? Dat is te lezen op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Bijsluitereffect. (Team Taaladvies) 

  >> Circa en ongeveer. (Neerlandistiek) 

 >> Hamsteren. (INT) 

 >> Yogajes. (INT) 

 >> Zelftestfeestje. (Taalbank) 
  

 

 Vandaag 
 

  >> Volkswagen wordt Voltswagen. (RTL Nieuws) 

 >> Harde g is een risicofactor in de verspreiding van corona. (Trouw) 

  >> Voor een positieve uitstraling verandert Jamin zijn naam in Japlus. (De ondernemer) 

  >> Stadsarcheoloog pleit voor visdeurbel. (RTL Nieuws) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/bijsluitereffect
https://neerlandistiek.nl/2021/03/circa-ongeveer/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/hamsteren-als-oorlogswinst/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/yogajes/
https://www.taalbank.nl/2021/03/29/zelftestfeestje/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5222790/volkswagen-voltwagen-1-april-grap-elektrisch
https://www.trouw.nl/achterpagina/na-plosief-blijkt-ook-de-harde-raspende-g-een-risicofactor-voor-het-ziekteverloop-van-covid-19~bf3436d0/
https://www.deondernemer.nl/marketing/1-april-2021-grappen-bedrijven-jamin-japlus-ananas-pizza-nachtcreme~2895606
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-utrecht-geloofwaardigheid
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Aprilnummer 

Onze Taal 
 

  

Zijn de taaladviesboeken de afgelopen 

decennia echt minder streng geworden? 

Wat is de charme van Instagram-poëzie? 

En hoezo komt ‘nooit geen’ in de nieuwe 

editie van de Algemene Nederlandse 

Spraakkunst? 

 

Het zijn maar een paar van de vragen die 

beantwoord worden in het sprankelende 

nieuwe nummer van Onze Taal. Een 

inhoudsopgave vindt u op de website van 

Onze Taal. 

 

U kunt het nummer hier bestellen of 

meteen lid worden*. (Nu met € 7,50 

korting!) 

 

* Het eerste nummer wordt begin mei 

toegestuurd. 
 

 

 

 
Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 

Erik Dams 12,5 jaar Taalpostbode 
 

  

Op 1 oktober 2008 trad Erik Dams toe tot de redactie van Taalpost. Bijna 1500 afleveringen van 

Taalpost zijn er sindsdien door zijn handen gegaan. Wij zijn heel blij met zijn gevoel voor humor, 

zijn inventiviteit en zijn collegiale vriendschap. Dat er nog maar heel veel jaren en heel veel 

afleveringen van Taalpost mogen volgen! 

 

Mede-Taalpostbode Marc van Oostendorp maakte ter gelegenheid van dit koperen jubileum een 

filmpje. 
  

 Regionale talen 
 

  >> Platform Nedersaksisch opgericht. (Nedersaksisch) 

 >> Als je in Frankrijk je huis verlaat, moet je een verklaring bij je hebben waarin staat waar je 

naartoe gaat. Mag die tekst er ook in een regionale taal staan? (RTL) 

  

>> De partij BBB had een verkiezingsprogramma in tal van streektalen. Waarom dan niet ook in 

het Limburgs? (De Limburger) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Het woordenboek van het niet-weten. (Boeddhistisch Dagblad) 

  >> Alles over taal in het Eurovisie-songfestival. (Aussievision) 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/april-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://www.erikdams.com/
https://youtu.be/pvGRhBIVMAc
https://youtu.be/pvGRhBIVMAc
https://nedersaksisch.com/
https://www.rtl.fr/emission/fact-checking/confinement-non-l-attestation-de-sortie-en-langue-regionale-n-est-pas-illegale-7900014130
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210325_93198767
https://boeddhistischdagblad.nl/hans-van-dam/162061-witboek-317/
https://www.aussievision.net/post/parlez-vous-eurovision-language-and-lyrics-at-eurovision-2021
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021


  >> Ook Swatch mag de frase ‘One more thing’ gebruiken. (RTL Nieuws) 

  >> Ergernissen over taalfouten zijn een bron van likes en retweets. (de Volkskrant) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

... op de website van Onze Taal  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5222505/one-more-thing-niet-van-apple-bepaalt-rechter
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-je-dan-toch-de-poortwachter-van-de-nederlandse-taal-uithangt-doe-het-dan-in-vredesnaam-goed~be0c1325/
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://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-1-aprilgrap-maken-hoe-doe-je-dat
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-1-aprilgrap-maken-hoe-doe-je-dat
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: beaujolaistje/beaujolaitje/beaujolaisje 
 

  

Het verkleinwoord van beaujolais is beaujolaistje. In de uitspraak eindigt beaujolais op een 

klinker. Daarom komt er in de verkleinvorm -tje achter en niet -je. Je hoort en zegt: ‘Ze drinken 

graag een bo-zjo-lè-tje.’ De slot-s van beaujolais blijft staan, ook al wordt die niet uitgesproken. 

  

Vergelijkbare woorden zijn tournedostje, chablistje, bavaroistje en bordeauxtje. Een rijtje Franse 

woorden waarvoor hetzelfde geldt, staat op de website van Onze Taal.  
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Figuurlijke en letterlijke geurtaal 
 

  >> Stinkend je best doen. (Ewoud Sanders – INT) 

  >> Doe je stinkende best. (Nomeis) 

 >> Het Mauritshuis gaat letterlijk zijn stinkende best doen. (Voorburgs Dagblad en Mauritshuis) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> ‘Nooit geen’ staat nu ook beschreven in de Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Onze Taal) 

 >> MOSKEN wint met ‘Leave Lieve’ het Friestalige songfestival LIET 2020+1. (RTV NOF) 

  

>> Chimpansees kunnen geen taal leren, want grammatica en woordenschat vormen een 

hinderpaal. (Kennislink) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/rendez-voutje-rendez-voustje/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/jokkebrok-stinkend-je-best-doen/
http://siemonreker.nl/2021/04/02/geheugen-als-werkwoord-doe-je-stinkende-best/
https://voorburgsdagblad.nl/Den%20Haag%20&%20Regio/mauritshuis-laat-mensen-aan-het-verleden-snuiven
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/vervlogen-in-geuren-en-kleuren/geurbox-en-rondleiding/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nooit-geen-kan-volgens-vernieuwde-e-ans
https://www.rtvnof.nl/mosken-winner-fan-liet-20201/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-een-aap-geen-taal-kan-leren/
https://onzetaal.nl/


  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu € 7,50 korting!  

  

Als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar 

Onze Taal thuisgestuurd – hét tijdschrift voor 

taalliefhebbers. Ook krijgt u korting op andere 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 19 april lid wordt, krijgt u € 7,50 korting 

op de prijs van een jaarlidmaatschap. U betaalt dan 

geen € 47,50 maar € 40,– (*). 

 

Meer informatie is te vinden in de webwinkel van 

Onze Taal.  

 

 

(*) Prijs voor Nederland, België, Suriname, Aruba, 

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-

Eustatius. Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–. 

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

  

 

Lezen 
 

  >> Er is geen enkele overnamekandidaat voor de Boekenbeurs. (VRT) 

  >> Poëzie verrijkt het leven, maar is dat in de rechtbank ook zo? (Poëzie verrijkt) 

 >> De leesapp IMMER wint de derde editie van Renew the Book. (video – Renew The Book) 

 >> Op 7 april vindt het jaarlijkse congres ‘Lezen Centraal’ van Stichting Lezen online plaats. Het 

thema luidt ‘Lees je nu lees je later’. (Stichting Lezen) 
  

 

 Engels 
 

  

>> Het Engels en het Esperanto ambiëren allebei een wereldtaal te zijn, maar ze hebben daar wel 

verschillende redenen voor. (The Believer) 

 >> Gebruik je het Engels als wetenschapstaal? Dan moet je complexe en technische zaken 

nauwkeurig verwoorden. Dat is niet makkelijk als Engels niet je moedertaal is. (Nature) 

  

>> De nieuwe identiteitskaarten van Frankrijk zijn tweetalig – Engels en Frans – en dat is voer voor 

discussie. (20 minutes) 
  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/02/geen-enkel-bod-om-boekenbeurs-over-te-nemen/
https://www.poezieverrijkt.nl/blog/2021/03/21/poezie-in-rechtbank-foei/
https://renewthebook.com/uitreiking/
https://www.lezen.nl/opleiding/lezen-centraal-2021-lees-je-nu-lees-je-later/
https://believermag.com/english-esperanto-universal-language/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00899-y
https://www.20minutes.fr/societe/3004583-20210322-non-anticonstitutionnel-avoir-carte-identite-bilingue-francaisanglais
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

En verder 
 

  

>> Het Vaticaan heeft twee nieuwe YouTube-kanalen, in Engelse en Italiaanse gebarentaal. 

(Kerknet en Vatican News) 

  

>> Het is hoog tijd dat de Bijbel ook in Nederlandse Gebarentaal wordt vertaald, maar het kan nog 

wel even duren voor het zover is. (RTL Nieuws) 

  >> De Week van het Nederlands zoekt partners om de taal op stelten te zetten. (Taalunie) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-franciscus-gebarentaal
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-03/sign-language-service-vatican-news-youtube-channel-pope-easter.html
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5223296/bijbel-gebarentaal-doven-slechthorenden
https://taalunie.org/actueel/212/de-week-van-het-nederlands-kijkt-over-de-grenzen-heen
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://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
  

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Woordpost: spillage 
 

  

De Stentor heeft bij zorginstellingen en huisartsen nagevraagd hoe ze met spillage omgaan. Is dat 

een nieuwe woordvorming, spillage? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Kindjeskak. (INT) 

  >> Restprik. (Taalbank) 

 >> Dreun en klap. (Neerlandistiek) 

 >> Schaapjes op het droge. (Historiek) 

 >> Tests of testen? (Trouw) 
  

 

 

Verdwijnende woorden 
 

  >> ‘Vooruit’ staat niet meer op de Vooruit. (VRT) 

  >> ‘Goede huisvader’ verdwijnt in België uit het Burgerlijk Wetboek. (De Standaard) 

 >> ‘Streaming’, ‘replay’ en ‘prime time’ mogen weg uit het Frans. (Le Figaro) 

 >> Het is maar schijn dat ‘because’ uit het Engels lijkt te verdwijnen. (Daily Herald) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Stripblad Jump ontwikkelde een lesmethode rekenen, taal en aardrijkskunde voor het 

basisonderwijs. (Jump) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/spillage
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/spillage
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/kindjeskak/
https://www.taalbank.nl/2021/04/06/restprik/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/dreun-klap/
https://historiek.net/je-schaapjes-op-het-droge-hebben-herkomst/138998/
https://www.trouw.nl/achterpagina/het-meervoud-van-test-is-tests-of-testen~b01c3f12/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/06/letters-van-gentse-vooruit-van-de-gevel-gehaald/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210407_97788772?&articlehash=1134D9C86FF00EAF57979490EB47A3CC887C3A786B45D813AB62E3709EC53E188A5B2C015E58841A746C02504CEE4B4B66C7381BB4E3B5189A1CFFBD9087EBA5
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/streaming-replay-dites-le-en-francais-20210407
https://www.dailyherald.com/news/20210403/grammar-moses-because-because-because-because-because-
https://jumpstripblad.nl/leren-met-strips/
https://onzetaal.nl/


 >> Onderzoekers peilen verbale en non-verbale indicaties die leugenaars ontmaskeren. (BBC) 

  

>> Hans Rutger Bosker en David Peeters over ‘praten met de handen’ en ‘luisteren met de ogen’. 

(HUMO) 

 >> Marja Pruis over genderneutraal taalgebruik en wat je wel of juist niet kunt zeggen. (De Groene 

Amsterdammer) 

 >> Een Duitse taalkundige doet een ‘schattig’ voorstel voor nog een andere vorm van 

genderneutraal taalgebruik in het Duits. (RND) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Ironie 
 

  

Ironie is moeilijk lange tijd vol te houden. 

Niemand ontsnapt aan de erosie van 

ironische afstand. 

Over die kwestie en andere aspecten van 

ironie houdt de Noord-Amerikaanse 

professor Vera Tobin een lezing. 

(video – Abralin) 
 

 

 

 
Naar de lezing 

  

 

 

 

 

Aangeboden: oude jaargangen Onze Taal 
 

  

Yvette van Grol is aan het opruimen en biedt gratis de jaargangen 1986-1996 van Onze Taal aan, 

verzameld in een band. De nummers zijn af te halen in Diemen (Noord-Holland). Hebt u interesse, 

mail naar Yvette van Grol (door op deze link te klikken). 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk & leerzaam! 

 

 

https://www.bbc.com/future/article/20210401-how-to-tell-when-someone-is-lying
https://www.humo.be/nieuws/praten-doe-je-ook-met-je-handen-en-bij-luisteren-gebruik-je-je-ogen~b29ae1f8/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.groene.nl/artikel/eerlijke-taal-en-dat-plusje
https://www.groene.nl/artikel/eerlijke-taal-en-dat-plusje
https://www.rnd.de/medien/arztys-statt-arztinnen-ein-sprachwissenschaftler-will-das-gendern-verandern-YPQ55WPIAFGSJHL4LGRJOSNVAI.html
https://www.youtube.com/watch?v=94HJyRVM0ME
https://www.youtube.com/watch?v=94HJyRVM0ME
mailto:rapsody.M@kpn.nl?subject=Jaargangen%20Onze%20Taal
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://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.youtube.com/watch?v=94HJyRVM0ME
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

 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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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


Meer taaladvies

Lid worden van Onze Taal:
nu € 7,50 korting!
Als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar
Onze Taal thuisgestuurd – hét tijdschrift voor
taalliefhebbers. Ook krijgt u korting op andere
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij ons
Taalloket terecht met al uw taalvragen. 

Actie
Als u vóór 19 april lid wordt, krijgt u € 7,50 korting
op de prijs van een jaarlidmaatschap. U betaalt dan
geen € 47,50 maar € 40,– (*).

Meer informatie is te vinden in de webwinkel van
Onze Taal. 

(*) Prijs voor Nederland, België, Suriname, Aruba,
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-Eustatius.
Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–.

Meer informatie

En verder
>> Nieuw: een gratis cursus Jiddisch bij
Duolingo. (NIW)

>> Volgende week vrijdag: een online
presentatie van het boek Inleiding
Nederlandse taalkunde. (Neerlandistiek)
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Taaltip: eruit gebonjourd / er uitgebonjourd
De uitdrukking iemand eruit bonjouren betekent ‘iemand buiten de deur zetten’, ‘iemand eruit
gooien’. Het werkwoord in deze uitdrukking is bonjouren en niet uitbonjouren. Uit wordt dus niet
aan bonjouren vast geschreven, maar aan er: ‘Ze zijn eruit gebonjourd.’   

Als uit niet direct naast er staat, kan het er natuurlijk niet aan vast geschreven worden. Het staat
dan los in de zin: ‘Ze zijn er onlangs uit gebonjourd.’

Er is vaak twijfel over het aan elkaar schrijven van een werkwoord, een voorzetsel (zoals uit) en een
woord als er. Gelukkig is er de lange lijst voorbeelden (met uitleg) op de website van Onze Taal. 

Onderzoek
>> Wetenschappelijke artikelen vol jargon worden ook door specialisten minder graag gelezen.
(New York Times)

>> Steeds meer – Vlaamse én Nederlandse – jongeren schrijven koelkast als coolkast. (Radio 1,
AD)

>> Is dóórprikken wel een woord? (Trouw)

Namen
>> Wat waren de populairste Nederlandse namen in de Middeleeuwen? (Neerlandistiek)

>> Amerikaanse babynamen die op hun retour zijn. (Chicago Tribune)

>> Actrice Thandiwe Newton wil niet langer Thandie Newton heten. Zo gaan meer mensen terug
naar hun oorspronkelijke naam. (ITV)

 

Nieuws
>> Een nieuwe Franse wet biedt mogelijkheden voor het Frans-Vlaams. (Neerlandistiek)

>> Schoonmaakmedewerkers uit Almelo gaan aan de slag als ‘taalambassadeur’. (Service
Management)

>> Verschenen: een kinderboek over het alfabet! (Lannoo)

 

Computers en taal
>> Kan de computer de rechter helpen begrijpen wat woorden in officiële stukken betekenen?
(Slate)

>> Zijn menselijke journalisten nog nodig? (TechPulse)

>> (Ook) kunstmatige intelligentie geeft de voorkeur aan menselijke taal boven nullen en enen.
(Unite.AI)

>> Eindhovense studenten werken aan een mouw waarmee je iedere taal moet kunnen begrijpen.
(Innovation Origins)

 

 

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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https://www.nytimes.com/2021/04/09/science/science-jargon-caves.html?action=click&module=Science%20%20Technology&pgtype=Homepage
https://radio1.be/schrijven-de-vlaamse-jongeren-tegenwoordig-coolkast-plaats-van-koelkast
https://www.ad.nl/binnenland/kinderen-maken-steeds-meer-engelse-fouten-in-nederlandse-woorden-app-en-vloed-of-coolkast~ab7485c3/
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https://slate.com/technology/2021/04/corpus-linguistics-algorithmic-bias-judicial-opinions.html
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https://innovationorigins.com/nl/hart-wil-naar-een-appstore-voor-nieuwe-zintuigen/
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Woordpost: parthenogenese 
 

  

De koningscobra blijkt, net als sommige andere reptielen en vogels, aan parthenogenese te doen. Wat 

is dat voor kunstje? Over dat woord parthenogenese is meer te lezen op de website van Onze Taal.   
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden en uitdrukkingen 
 

  >> Gokken. (NRC)  

  >> Neandertwitteraar. (Taalbank) 

 >> Samenzweving. (INT) 

  >> Terras(je). (Ewoud Sanders – INT)  

  >> Voorzichtig en redelijk persoon. (Team Taaladvies) 

  >> Zich het snot voor de ogen werken. (De Gelderlander) 
  

 

 

  

 

Woordpost in 

de literatuur 
 

  

“Zodra Lotte het mailtje van Woordpost op de 

winkelcomputer zag binnenkomen,  schmierde ze 

het hardop aan me voor, inclusief de betekenis 

en het daarbij horende ‘feitje’. Dat was het enige 

moment in de week dat ze haar acteertalent kon 

benutten. Het liefst had ze dure, vergezochte 

woorden zodat ze met kakkineuze stemmetjes 

een quizmaster kon spelen.”  

 

Een fragment uit  Ik ben er niet  van Lize 

Spit (2020), waarin de hoofdpersoon blijkbaar 

een groot fan is van Woordpost!   
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/parthenogenese/
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https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/lekker-een-terrasje-pikken/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/voorzichtig-en-redelijk-persoon
https://www.gelderlander.nl/thomas-verbogt/net-iets-te-stoere-taal-dat-iedereen-in-de-zorg-zich-het-snot-voor-de-ogen-werkt~addc5b4d/
https://onzetaal.nl/


 Namen 
 

  

>> Een hacker voegt de naam ‘De Vooruit’ toe aan een website waar je kunt stemmen 

voor een nieuwe naam voor het kunstencentrum Voo?uit. (De Standaard)   

 >> Het Franse plaatsje Bitche mag toch op Facebook. (Trouw)   

  >> Oproep aan Zeeuwse kinderen: krijt de namen van stoepplantjes op de stoep. (InternetBode) 
  

  

 

Vragen 
 

  >> Bestaat de Nederlandse taal over honderd jaar nog? (NPO Radio 2)  

  >> Waarom zou je teksten schrijven op B1-niveau? (FrankWatching)  

  >> Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine? (Engineers Online)  

  >> Zal het Engels ooit de enige taal zijn die in Frankrijk wordt gesproken? (L’Express)  
  

 

 

En verder 
 

  >> Een Britse universiteit wil geen spelfouten meer corrigeren, want dat is ’te elitair’. (HLN)  

 >> Liefhebbers van het Normandisch willen dat ook hun taal profiteert van een nieuwe Franse 

taalwet. (Actu)  

  >> De ‘invloedrijkste taalkundige van Nederland’, Pieter Muysken, is overleden. (de Volkskrant) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Opfrisser 
 

 

  

Wel toe aan een opfrisser, maar zo’n 

taaltraining komt nooit goed uit? 

Nu wel. Met Van Dale Taaltrainingen op 

maat: 

- Dag en tijdstip kies jij 

- Afgestemd op je persoonlijke 

werkzaamheden, bedrijf en branche 

- Op jouw taalniveau 

- 1-op-1 of samen met collega’s 

- In-company, bij Van Dale of online 

Kun je wel een taaltraining 

gebruiken? Keuze genoeg! 

  

 

 

 
Naar het aanbod 

  

 

 

  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210413_94695669?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.trouw.nl/buitenland/facebook-zegt-sorry-het-franse-plaatsje-bitche-mag-toch-gewoon-op-facebook-staan~b9381181/
https://www.internetbode.nl/regio/vlissingen/334794/oproep-voor-alle-zeeuwse-kinderen-geef-zeeuwse-stoepplantjes-ee
https://www.nporadio2.nl/nieuws/30456/bestaat-de-nederlandse-taal-nog-over-honderd-jaar
https://www.frankwatching.com/archive/2021/04/08/schrijven-b1-niveau-kritiek/
https://www.engineersonline.nl/artikelen/id1838-welke-taal-is-verplicht-voor-de-gebruiksaanwijzing-van-een-machine.html
https://www.lexpress.fr/culture/l-anglais-sera-t-il-un-jour-la-seule-langue-parlee-en-france_2148623.html
https://www.hln.be/buitenland/britse-universiteit-draagt-professoren-op-om-geen-spelfouten-meer-te-corrigeren-want-dat-is-elitair~a5c8be5d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.welingelichtekringen.nl%2F%22%20/t%20%22_blank
https://actu.fr/societe/un-courrier-envoye-a-emmanuel-macron-pour-sauver-la-langue-normande_41045318.html
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/taalkundige-pieter-muysken-1950-2021-reisde-door-latijns-amerika-om-kleine-talen-in-kaart-te-brengen~b563275e/
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
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#taalkronkel 

 

"Maar het paleis heeft mensen wel 

afgeraden om vooral geen bloemen te 

leggen bij Buckingham Palace." 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 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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Taaltip: werkwoord bij yoga
Van yoga kun je een werkwoord afleiden: yogaën. De verleden tijd is yogade en het voltooid
deelwoord geyogaad: ‘Ik yogade vroeger veel’, ‘Ik heb gisteren nog geyogaad.’ 
 
Vergelijkbare werkwoorden zijn onder meer kanoën, judoën en zumbaën. Zie voor meer uitleg en
meer voorbeelden de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Zanger Typhoon wint de Willem Wilminkprijs voor een kinderlied over stotteren. (NU.nl en Het
Klokhuis)

>> De Spaanse minister voor Gelijkheid geeft een toespraak met nieuwe genderneutrale woorden.
(Spanje Vandaag)

>> Taalwetenschappers onderzoeken hoe gesprekspartners een gedeelde ruimte vormen.
(Kennislink)

>> Een Brits parlementslid stelt Boris Johnson een vraag in gebarentaal. (News Shopper)

Opinies
>> ‘Zelfs de allerkleinste taal verdient een groot podium.’ (Ad Valvas)

>> ‘Vrijwel elke brief van de gemeente is een cryptogram.’ (Trouw)

>> ‘Het zou me niet verbazen als ‘paaspauze’ straks woord van het jaar wordt.’ (VRT Radio 1)

>> ‘Gendertaal: Elk volk krijgt de taal die het verdient.’ (RD)

>> ‘Onze taal is net als onze cultuur enorm in ontwikkeling. En niet alle redacties staan stil bij het
feit dat verwijzingen, benamingen en zegswijze soms echt niet meer kunnen.’ (Bladendokter)

 

Niet doen
>> Van accent wisselen (zoals Brabanders als ze in een andere regio gaan wonen). (De Universiteit
van Nederland)

>> De initialen van je politiekorps in je helikoptervlucht verwerken. (WPTA21)

>> Termen in de cricketsport veranderen. (The Guardian)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yc3MuYXJ0MTkuY29tL3VuaXZlcnNpdGVpdC12YW4tbmVkZXJsYW5k/episode/Z2lkOi8vYXJ0MTktZXBpc29kZS1sb2NhdG9yL1YwLzR6dkRHZEZVeVlpZHNyN2pNUnowY2VoU2FDVDcxdkNMcldidmVVa3dUaWM?ep=14
https://wpta21.com/2021/04/18/helicopter-flight-spelling-out-departments-initials-probed/
https://www.theguardian.com/sport/blog/2021/apr/14/outs-not-wickets-linguistic-leg-spin-wont-make-people-fall-in-love-with-cricket


 5 vragen aan Harm
Edens van 10 voor
Taal
Aanstaande donderdag (22 april) komt het
taalprogramma 10 voor Taal terug op tv,
met Harm Edens als presentator. Wilt u,
net als wij, weten waarom het programma
terugkomt en wat er veranderd is ten
opzichte van elf jaar geleden? Lees het in
onze rubriek '5 vragen aan', waarvoor we
Harm Edens interviewden.

Naar het interview

Advertentie

15% korting op
lidmaatschap

Word lid van Onze Taal en
profiteer van de volgende
voordelen:

10 x per jaar het tijdschrift Onze
Taal (op papier én digitaal)
korting op congressen en
bijeenkomsten van Onze Taal
korting op uitgaven van Onze Taal
speciale ledenacties via onze
ledennieuwsbrief

Als u vóór 24 mei 2021 een
lidmaatschap afsluit, krijgt u
15% korting.

Lid worden

En verder
>> Schrijver Neil Gaiman verklaart zijn achternaam (en verwijst naar de Antwerpse afkomst van
zijn familie). (Neil Gaiman)

>> Er zijn vier manieren waarop ze in China, Hongkong en Taiwan de titels van Amerikaanse films
vertalen. (Vertigo)

>> Petitie voor het behoud van de Belgische spreektaal in kindertelevisieprogramma’s. (AVAAZ)

>> Geschreven tekst delen via het computerscherm? Hier is de spiegelclip! (RTV)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/5-vragen-aan-harm-edens-van-10-voor-taal
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https://vertigoweb.be/vertaling-van-amerikaanse-filmtitels-in-china-hongkong-en-taiwan-uitgelegd/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/disney_netflix_minister_van_media_benjamin_dalle_h_behoud_van_de_belgische_spreektaal_in_kindertelevisie/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1202235-behoud_van_de_belgische_spreektaal_in_kindertelevisie&utm_term=ezYdrb%252Bnl
https://www.rtv.be/artikels/spiegelclip-helpt-docenten-en-studenten-bij-online-lessen-a97497
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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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Lees meer

 Discussie over d/t-
fouten en spelling
Na een uitspraak van auteur Kristien
Hemmerechts laait in Vlaanderen de
discussie over d/t-fouten weer op. Zo zegt
Yannick Vercauteren, de uitvinder van het
werkwoordenwiel: ‘Als iedereen zijn zin
zou doen, wordt het een warboel.’

Ludo Permentier plaatst de discussie in
een breder spellingkader en wijst erop dat
er waarschijnlijk geen draagvlak voor een
nieuwe spelling is. Wordt vervolgd.

#2287 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
22

APR
2021

Woordpost: antagonist
“In Iron Man 3 maakt acteur Tony Chiu-Wai Leung van zijn personage een antagonist met een
groot vermogen lief te hebben”, zo is te lezen in een recensie op de site Filmtotaal. Over het woord
antagonist is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Katkritisch. (Taalbank)

>> Bosgevecht. (Team Taaladvies)

>> Zwabberbeleid. (INT)

>> Bloed, zweet en tranen. (Onze Taal)

Taalnieuws
>> Pleidooi voor het behoud van het Nederlands als academische taal. (Dagblad van het Noorden)

>> Motie om het eindexamen Nederlands met voorrang aan te pakken. (Neerlandistiek) 

>> Subsidie veur projecten en activiteiten dee ’t gebruuk en behold van ’t Nedersaksisch in
Gelderland stimuleert en ondersteunt. (Erfgoodcentrum Achterhook Liemers)

>> Subsidie voor Neerlandistiek.nl uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door
Wetenschappers Gewaardeerd! van de KNAW. (Neerlandistiek)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/%20antagonist%20/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/20/uitvinder-van-werkwoordenwiel-geen-voorstander-om-dt-regel-af-te/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/19/discussie-dt/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/20/uitvinder-van-werkwoordenwiel-geen-voorstander-om-dt-regel-af-te/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/een-draagvlak-voor-dt/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/%20antagonist%20/
https://www.taalbank.nl/2021/04/20/katkritisch/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/bosgevecht
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/zwalkend-zwabberbeleid/
https://onzetaal.nl/taaladvies/met-bloed-zweet-en-tranen/
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Behoud-het-Nederlands-als-academische-taal-26774596.html
https://neerlandistiek.nl/2021/04/eindexamen-nederlands-krijgt-prioriteit/
https://www.ecal.nu/stimuleringsfonds-streektaal
https://neerlandistiek.nl/2021/04/neerlandistiek-gewaardeerd/


Haagse Taalstrijd
Morgen, vrijdag 23 april, vindt de Haagse
Taalstrijd plaats. De burgemeester van Den
Haag is bij dit bijzondere dictee de
voorlezer, Onze Taal zit in de jury.
 
U kunt thuis live meedoen: kijk vanaf 9.30
uur via https://denhaagfm.nl/tv/ of via Den
Haag FM op uw tv.

Thuis meedoen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Nieuwe online ANS
De nieuwe online-editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS of e-ANS, is deze
week gelanceerd. De redactie ziet taal als een dynamisch gegeven. Ze gaat niet uit van één enkele
norm voor het hele taalgebied, maar houdt rekening met de verschillen tussen het Nederlands in
Nederland, België en Suriname. De nieuwe ANS is voor iedereen gratis te raadplegen.

 

En verder
>> Vanavond op SBS 6: de terugkeer van ‘10 voor taal’. (GIDS.tv en Onze Taal)

>> Barry Banten kreeg het stotteren onder controle dankzij het McGuire Programme. (Brabants
Dagblad)

>> Ook de spelling van het Engels moet anders, maar het draagvlak lijkt wankel. (Daily Mail)

>> Rapper Sef brengt een ode aan de dijken met een gedicht van 500 meter op de Ringdijk in
Amsterdam-Oost. (Het Parool)

>> Dinsdag 27 april verschijnt er geen Taalpost, omdat het dan Koningsdag is in Nederland.

Aangeboden: 20 jaargangen Onze Taal
Een van onze lezers biedt de jaargangen 2000 t/m 2019 (met uitzondering van mei 2012) van Onze
Taal aan. De jaargangen zijn gratis af te halen in Steenderen (Gelderland). Bij interesse kunt u
mailen naar afra.neele@planet.nl.
 

https://denhaagfm.nl/tv/
https://denhaagfm.nl/tv/
https://denhaagfm.nl/tv/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/persbericht-nieuwe-online-editie-van-de-algemene-nederlandse-spraakkunst-ans/
https://e-ans.ivdnt.org/
https://www.gids.tv/artikel/13919/tv-klassieker-10-voor-taal-vanaf-donderdag-22-april-weer-te-zien-op-sbs6
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/5-vragen-aan-harm-edens-van-10-voor-taal
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/berry-branten-stottert-en-struikelt-over-de-letter-b-maar-angst-is-verdwenen-en-dat-gun-ik-iedereen~a40e33f7/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-9489153/Reformers-vote-make-easier-learn-English-nu-sili-speling-rools-tayk-biskit.html
https://www.parool.nl/amsterdam/de-ringdijk-krijgt-een-ode-van-rapper-sef-met-een-gedicht-van-500-meter~bad84687/
mailto:afra.neele@planet.nl?subject=Interesse%20in%2020%20jaargangen%20Onze%20Taal
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Lees meer

Test de Taal*maat!

De Taal*maat is een in opdracht van Onze
Taal ontwikkeld hulpmiddel om via enkele
stappen de juiste spelling van een woord te
vinden. De eerste twee Taal*maten, over
‘stam + t of niet?’ en ‘’t kofschip’, zijn klaar
voor een testfase.
 
Kent u iemand die moeite heeft met
werkwoordspelling? Stuur de testlinks dan
door. Of neem zelf een kijkje en laat weten
wat u ervan vindt!
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Woordpost: potsierlijk
In de Süddeutsche Zeitung zijn een paar kritische stukken verschenen over Nederlandse politici die
zich “verschuilen achter potsierlijke gelegenheidsleugens”. Potsierlijk? Kennen ze dat woord in het
Duits ook? Lees erover op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Babywoestijn. (Team Taaladvies)

>> Sensibiliseren. (NRC)

>> Zorgwoestijn. (Taalbank)

D of t?
>> Met deze regels maak je nooit meer d/t-fouten. (De Standaard)

>> Spelling mag u het leven niet zuur maken. (De Standaard)

>> Nee, je kunt er niets aan doen dat je d/t-fouten maakt. (VRT)

>> Ook de Franse gemeenschap in België heeft lucht gekregen van de discussie. (RTBF)

>> Het grote DT-debat. (video – VRT)

>> Er komt een Disney-film over jongeren die meedoen aan een spellingwedstrijd. (Playbill)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/potsierlijk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmLwv5hO3QtJwhi2NAUMZTydS51NrK52l54Eu_DQRr8Y0FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5psjZwogL-EOosFgvRfgLgw-uz1UWZ5kryVx3lnoag3j3dQ/viewform?fbzx=-416224297681419876
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/potsierlijk/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/babywoestijn
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/22/sensibiliseren-iets-voor-de-goochelaar-a4040896
https://www.taalbank.nl/2021/04/23/zorgwoestijn/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210423_97737566?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=7243BCD98C88634D91E1CB8F6DBE0CE07E52AB917DBCAE1ADCDA727B793757AAB353FC784424CEC4C366EDBFEB2F7CFF1DB9651399CCC74CB0B143E2F12FDDC7
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210426_97669484?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=789133806C0993564ED1D2BC12263D5B3D7FBE65DF04915BA5164FFCD1DE25EF187D2FCF145A7A2E1D848766F53AD93CF9A6E99570E1103B062C533FB3FD94AF
https://vrttaal.net/nieuws/nee-je-kunt-er-niets-aan-doen-dat-je-dt-fouten-schrijft
https://www.rtbf.be/info/article/detail_des-changements-dans-la-grammaire-neerlandaise-font-debat-en-flandre?id=10750691
https://youtu.be/1Pcrk8Pq30U
https://www.playbill.com/article/the-25th-annual-putnam-county-spelling-bee-movie-in-the-works-from-disney


 
 
 
 

 
>> d,t of dt

       
 

>> 't kofschip

‘Groter dan’ of ‘groter als’?
>> Alle heisa berust op een misverstand. (De Standaard)

>> De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) geeft aan dat er verschillende soorten
Nederlands bestaan. (VRT)

>> ‘Met groter als is de grammatica een doodssteek toegebracht.’ (de Volkskrant)

>> ‘Steekt het allemaal zo nauw niet meer in onze taal?’ (Het Laatste Nieuws)

>> ‘Kranten, haal het nepnieuws over de ANS van jullie sites.’ (VRT)

>> ‘Groter als mij is nog altijd hartstikke fout.’ (EenVandaag)

>> Zorgt de focus op foutloos Nederland voor ongelijkheid? (Dit is de dag)

>> Stop ermee taal in te zetten als een middel om verdeeldheid te zaaien. (Steven Delarue)

>> Taal evolueert nu eenmaal ook op het vlak van grammatica. (Knack)

>> Van Kooten en De Bie over als en dan. (GeenStijl)

>> ‘Let niet op grammatica bij het centraal examen Nederlands.’ (de Volkskrant)

>> Taal is leuker als dat je denkt. (Neerlandistiek)

Neutrale taal
>> De KU Leuven heeft na klachten van de Italiaanse gemeenschap een reclamespreuk
ingetrokken. (Het Laatste Nieuws)

>> Juristen in actie voor genderneutrale juridische taal. (Mr. Online)

>> Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek wil stoppen met de termen westers en niet-
westers. Zorgt dat voor problemen? (NRC)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmLwv5hO3QtJwhi2NAUMZTydS51NrK52l54Eu_DQRr8Y0FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5psjZwogL-EOosFgvRfgLgw-uz1UWZ5kryVx3lnoag3j3dQ/viewform?fbzx=-416224297681419876
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210423_97739350?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/22/wat-was-het-nu-ook-alweer-beter-dan-of-beter-als-taalkundig/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-groter-als-is-de-nederlandse-grammatica-de-doodsteek-toegebracht~baa2796d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.hln.be/binnenland/steekt-het-allemaal-zo-nauw-niet-meer-in-onze-taal-taalliefhebber-jan-hautekiet-zolang-ik-leef-zal-ik-heten-en-noemen-niet-met-elkaar-verwarren~ae18da1b/
https://vrttaal.net/nieuws/kranten-haal-het-nepnieuws-over-de-ans-van-jullie-site
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geen-paniek-hij-is-groter-als-mij-is-nog-steeds-hartstikke-fout/
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/75795-2021-04-23-wordt-de-nederlandse-taal-gekoloniseerd-door-een-homogene-groep-witte-elitaire-mannen
https://stevendelarue.be/2021/04/22/versoepelde-grammaticaregels-stop-taal-in-te-zetten-als-een-wapen-om-verdeeldheid-te-zaaien/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/taal-evolueert-niet-alleen-op-het-vlak-van-woordenschat-maar-ook-op-gebied-van-grammatica/article-opinion-1727305.html
https://www.geenstijl.nl/5158801/1988-koot-en-bie-over-als-en-dan/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-let-niet-op-grammatica-bij-het-centraal-examen-nederlands~bf29bab4/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/taal-is-leuker-als-dat-je-denkt/
https://www.hln.be/antwerpen/beroering-bij-italiaanse-gemeenschap-over-reclame-ku-leuven-slogan-ingetrokken~a1e1bd0d/
https://www.mr-online.nl/juristen-in-actie-voor-genderneutrale-overheidstaal/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/20/de-socioloog-zal-westers-versus-niet-westers-moeten-afleren-a4040605#/handelsblad/2021/04/21/%2523110


Advertentie

Waar komt
pindakaas vandaan?
Wat heeft ladderzat met een ladder te
maken? Waarom heet een verdieping niet
een verhoging? Heeft er ooit een Aagje
bestaan die heel nieuwsgierig was? Deze
en 97 andere vragen over woorden
worden beantwoord in Waar komt
pindakaas vandaan?
 
Het boekje is gemaakt door het Instituut
voor de Nederlandse Taal (INT) en het
Genootschap Onze Taal. 
 
Bestel het boekje voor € 10,99 in de
webshop van Onze Taal.

Bestel
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En verder
>> Doe mee aan onderzoek naar de grammaticale overeenkomsten tussen Nederlands en
Afrikaans. (Neerlandistiek)

>> 10 voor Taal keert terug: een miljoen kijkers. (Songteksten.net)

>> Op papier spreken Nederlanders en Vlamingen dezelfde taal. De praktijk blijkt weerbarstiger.
(Cursor)

>> Een nieuwe taalpodcast: John & Paul hebben woorden. (Anchor)

>> Twitterfilters hebben moeite met het herkennen van meningen. (Kennislink)

>> Vroeger was het woordje ik taboe in de journalistiek. En moet je nu eens zien. (VillaMedia)

>> Een gevecht tussen honderden mannen in Nebraska over wie nu de echte ‘Josh’ is. (New Haven
Register)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
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://www.instagram.com/onze_taal/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/oproep-onderzoek-grammaticale-overeenkomsten-nederlands-afrikaans/
https://songteksten.net/news/117619/10-voor-taal-keert-terug-met-een-miljoen-kijkers.html
https://www.cursor.tue.nl/achtergrond/week-3-22/over-spraakverwarring-en-cultuurverschillen/
https://anchor.fm/john--paul-hebben-woorden
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/twitterfilter-heeft-moeite-met-het-herkennen-van-meningen/
https://www.villamedia.nl/artikel/hoe-ik-van-persona-non-grata-tot-lieveling-van-de-journalistiek-werd?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+villamedia%252FtctJ+%2528Villamedia+Nieuwsbrief%2529
https://www.nhregister.com/news/article/Hundreds-show-up-for-Josh-fight-in-Nebraska-16126474.php
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