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Taaltip: in meer/meerdere of mindere mate 
 

  

‘Iedereen heeft in meer of mindere mate last van de lockdown.’ Of is het in meerdere of 

mindere mate? Beide varianten zijn goed. De versie met meerdere is het oudst. De 

verkorte vorm in meer of mindere mate gaat ook alweer een tijd mee en is inmiddels zelfs 

gebruikelijker dan de lange. 

  

Er zijn nog twee varianten: in mindere of meerdere mate en in min of meerdere mate. Die zijn 

niet allebei even geaccepteerd. U leest er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nedersaksisch 
 

  

>> De gemeente Westerwolde wil laaggeletterde ouders van jonge kinderen helpen beter te 

lezen en schrijven. (Dagblad van het Noorden) 

  >> Beurtbalkjes nodigen uit om Drents te spreken. (RTL Nieuws) 

 >> De politieke partij BoerBurgerBeweging presenteert haar programma in het Sallands en 

Gronings (en het Fries, Brabants, Zeeuws en Haags). (RTV Oost) 
  

 

 

Vragen 
 

  >> Waarom staat het woord neger nog in Van Dale? (De Morgen) 

  >> Moet je Nederlands leren als internationale student? (video – Radboud Universiteit) 

 >> Wat zou er gebeuren als het alfabet zich ook aan een avondklok moest houden? (Trouw) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/in-meer-meerdere-of-mindere-mate/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.dvhn.nl/groningen/Westerwolde-zet-extra-in-op-hulp-aan-laaggeletterde-ouders-met-jonge-kinderen-26447675.html
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5211144/beurtbalkjes-supermarkt-drenthe-dialect
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1502100/BoerBurgerBeweging-presenteert-verkiezingsprogramma-in-dialect
https://www.demorgen.be/nieuws/foutje-in-van-dale-het-n-woord-staat-er-nog-in~b4002f7c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=-DNfBhna7e0&feature=youtu.be
https://www.trouw.nl/wetenschap/moet-ook-het-alfabet-zich-aan-een-avondklok-houden-dan-kan-de-me-niet-langer-ingrijpen~ba5bfcb7/
https://onzetaal.nl/


 

Platform Frans 
 

  

Het Frans in Nederland kan best een steuntje in de rug gebruiken, aldus een 

aantal organisaties van mensen die professioneel met die taal te maken hebben. Het gaat 

bijvoorbeeld om docenten of werknemers van een bedrijf dat veel zaken doet met de 

Franstalige wereld. Daarom hebben deze organisaties een Platform Frans opgericht. 

 

Op 26 maart aanstaande wordt het platform gelanceerd met een symposium. 
  

  

 Grieks 
 

  

>> Een vooraanstaande Griekse taalkundige maakt zich zorgen: door corona is er nu een 

‘pandemie’ aan Engelse woorden in het Grieks. (The Guardian) 

 >> De Griekse krant I Efimerida bericht dat The Guardian het vreemd vindt dat Grieken zoveel 

Engelse woorden gebruiken. (I Efimerida) 

  >> Dankzij e-learning kunnen steeds meer Australiërs Grieks leren. (Neos Kosmos) 

  >> Een les Oudgrieks. De taal waarin die les wordt gegeven: Latijn. (video – Scorpio Martinus) 
  

  

 Taalwetenschap 
 

  

>> Imme Lammertink wint de AVT/Anéla-dissertatieprijs voor haar proefschrift over kinderen 

met taalontwikkelingsstoornissen. (AVT) 

 >> De geschiedenis van de mensheid kan beter ‘gemeten’ worden met taalkundige kennis. 

(Science Daily) 

  

>> De Nederlandse taalwetenschapper Henk Wolf zet zich in voor het in Duitsland gesproken 

Saterfries. (Friesch Dagblad) 

  

>> Een lezing over het automatisch vertalen van talen waarvoor niet veel materiaal 

voorhanden is. (video – Stanford Center for Professional Development) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Frankrijk maakt discriminatie op basis van accent strafbaar. (De Groene Amsterdammer) 

  

>> Elsbeth Etty schrijft de biografie van taalkundige en columnist Hugo Brandt Corstius. 

(Biografieportaal) 

  >> Noteer alvast in de agenda: 13 t/m 21 maart: feest van de Franse taal! (RTFB) 

  >> Tibetaanse taalvoorvechter na vijf jaar gevangenis weer vrij. (Boeddhistisch Dagblad) 
  

 

   

https://platformfrans.nl/
https://platformfrans.nl/2021/01/30/symposium-frans-anno-2021/
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/31/the-greeks-had-a-word-for-it-until-now-as-language-is-deluged-by-english-terms?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1612088609
https://www.iefimerida.gr/ellada/giorgos-mpampiniotis-pandimia-skotose-ellinika
https://neoskosmos.com/en/184251/greek-learning-in-the-era-of-the-pandemic-the-prospects-that-are-being-created/
https://www.youtube.com/watch?v=jWtlFqsZ9wQ
https://www.universiteitleiden.nl/avt/dissertatieprijs
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210127085222.htm
https://frieschdagblad.nl/2021/1/29/nieuw-elan-voor-saterfries-met-ludieke-actie-en-online-platform?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=mp95Z5yM92c
https://www.groene.nl/artikel/parijs-maakt-accentdiscriminatie-strafbaar
https://biografieportaal.nl/actueel/elsbeth-etty-schrijft-de-biografie-van-hugo-brandt-corstius/
https://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_le-francais-s-affiche-pour-la-fete-de-la-langue-francaise?id=10683743
https://boeddhistischdagblad.nl/nieuws/159051-tibetaanse-taalvoorvechter-tashi-wangchuk-na-vijf-jaar-gevangenis-weer-vrij/


 

  

 

(Advertentie) 

Bargoens: 

vijf eeuwen geheimtaal 

  

  

Bargoens was ooit de geheimtaal van zwervers 

en marskramers, maar later ook (vooral) van 

dieven en andere criminelen. Veel Bargoense 

woorden vind je ook in de dagelijkse taal, 

zoals mafkees, mokkel en noppes.  

 

Het driedelige naslagwerk Bargoens van Paul 

Van Hauwermeiren beschrijft vele duizenden 

Bargoense woorden uit vijf eeuwen aan 

Nederlandse en Vlaamse bronnen.  

 

Waarschijnlijk het definitieve boek over deze 

taal van de zelfkant, die hiermee uitvoerig is 

gedocumenteerd en vastgelegd.  

 

1308 pagina’s, € 100,–.  

  

   

In Nederland alleen te bestellen 

bij Onze Taal. 
  

 

 Naar de webwinkel van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel  

 

“Sinds de eerste lockdown 

in maart vliegen de honden 

en katten het asiel uit” 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalkronkels, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
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://twitter.com/hashtag/taalkronkel?src=hashtag_click
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/bargoens
https://twitter.com/onzetaal


 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://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
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Woordpost: cassant 
 

  

Schrijver en columnist Tom Lanoye vraagt zich af wat er met het efficiënte, transparante, mondige, 

verstandige, cassante Nederland is gebeurd. Is dat positief, cassant? Over dat woord is meer te 

lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Gazondolk. (Team Taaladvies) 

  >> Prikpauze. (Taalbank) 

 >> Quarantainecoach. (INT) 
  

 

 

Nagekomen woorden van het jaar 
 

  >> Lockdown is ‘Anglizismus des Jahres’. (Redaktionsnetzwerk Deutschland) 

  >> Het Hindi-woord van het jaar: aatmanirbharta (‘zelfredzaamheid, onafhankelijkheid’). (Times of India) 

  >> Het Letse woord van het jaar: sejauts (‘gezichtsdoek’). (LSM) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Een Roemeense schrijft een liefdesverklaring aan het Nederlands. (VRT Taal) 

 >> Hit op het internet: carnavalsliedje in gebarentaal. (1Limburg) 

  >> Een universiteit in Hyderabad (India) begint met onderwijs in het Nederlands. (Universiteit Gent) 

  >> Langzaam raken mensen gewend aan het praten en communiceren door mondmaskers. (UC Davis) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/cassant
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/cassant
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/gazondolk
https://www.taalbank.nl/2021/02/02/prikpauze/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/quarantainecoach/
https://www.rnd.de/kultur/lockdown-ist-der-anglizismus-des-jahres-2020-B2VEZZ5P5TGHIMS5MZSGQWIKCM.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/aatmanirbharta-chosen-oxford-hindi-word-of-year-2020/articleshow/80656419.cms
https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/face-cloth-becomes-word-of-the-year-in-latvia.a390249/
https://vrttaal.net/in-de-kijker/taal-draait-om-emotie-en-binding
https://www.1limburg.nl/video-gebarencarnaval-van-kyano-hit-op-facebook
https://www.ugent.be/lw/uct/nl/actueel/nieuws/nieuwe-afdeling-nederlands-aan-talenuniversiteit-in-india
https://patch.com/california/davis/uc-davis-linguistics-study-speaking-listening-seem-more-difficult-masked-world
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Gezocht: fouten in (uw 

eigen) boeken 
 

  

Iedereen die weleens een boek heeft 

geschreven (of eraan meegewerkt) weet: er zit 

altijd wel ergens een knoeperd van een fout in. 

Soms een die je zelf hebt gemaakt, soms ook 

brengt een vormgever of drukker zonder 

overleg even wat ‘verbeteringen’ aan. 

 

Kunt u hierover meepraten? De redactie van 

Onze Taal is op zoek naar krasse voorbeelden. 

U kunt ze mailen aan Saskia Aukema. 
  

 Taalnieuws 
 

  

>> Je hoeft geen waarzegger te zijn om te kunnen voorspellen wat het toverwoord van de 

verkiezingen zal worden: ‘Rutte-doctrine’. (Ewoud Sanders / INT) 

 >> Het woord ‘mail’ is een stuk ouder dan het verschijnsel e-mail – ook in het Nederlands. (Ludo 

Permentier / INT) 

  >> Schrijvers van proza doen actief hun best om rijmende woorden te vermijden. (Neerlandistiek) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Is het de moeite waard om in historische films de taal van vroeger te reconstrueren? (NRC) 

  >> Wie kent de woorden ‘ginnegappen’ en ‘achenebbisj’ nog? (RTL) 

  >> Maanden voordat ze het uitmaken, verandert er soms al iets in de taal van stellen. (Radio 1) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalboekenpakket 

 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

Als u de boeken Grammatica, Leestekens 

en Spellingwijzer Onze Taal bestelt in de 

webwinkel van Onze Taal, krijgt u de 

uitgave Taal-top-100 er gratis bij! 

 

Meer informatie in de webwinkel. 
  

 
 Naar de webwinkel 

  

mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=ongewenste%20foutjes%20in%20boeken
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/rutte-doctrine/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/heen-en-weergemail/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/heen-en-weergemail/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/01/proza-rijmt-niet/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/02/taal-in-kostuumfilms-liever-dialect-dan-historisch-correct-a4030151
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5212489/nederlandse-taal-oude-vergeten-woorden-jongeren-ouderen
https://radio1.be/zit-er-meer-achter-de-manier-waarop-we-praten-het-woord-zegt-wat-het-onderbewuste-al-weet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding


 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

‘Juffrouw’ lijkt een samenstelling van 

‘juf’ en ‘vrouw’, maar dat is het niet: 

‘juffrouw’ is in oorsprong hetzelfde 

woord als ‘jonkvrouw’. Hoe zit dat? Dat 

lees je op onze website: 

www.onzetaal.nl/juffrouw 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalkronkels, taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 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 
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Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

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
http://www.onzetaal.nl/juffrouw
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: hebben / zijn gereden 
 

  

Het voltooid deelwoord van rijden is met zijn én met hebben te combineren, afhankelijk van de 

context. Als er een doel of richting wordt genoemd, gebruik je zijn: ‘We zijn naar de stad gereden.’ 

Is dat niet (per se) het geval, dan gebruik je hebben: ‘We hebben de hele dag gereden.’ 

  

Ook bij andere bewegingswerkwoorden, zoals fietsen en vliegen, bestaat dit verschil. Meer uitleg en 

voorbeelden hiervan staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws en -onderzoek 
 

  >> ‘Gezellig’ is het favoriete Nederlandse woord van Duitstaligen. (Neerlandistiek) 

  >> Oorzaken, kenmerken, gevolgen en betekenis van ‘babyboom’. (Historiek) 

 >> Deelnemers gezocht voor een onderzoek naar de genetica van stotteren. (BNR en MPI) 

 >> Een algoritme beoordeelt dagelijks 500 miljoen reacties op internet op giftig taalgebruik. 

(Villamedia) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/gefietst-hebben-zijn/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/het-nederlandse-lievelingswoord-van-de-duitsers-is-gezellig/
https://historiek.net/babyboom-generatie-betekenis-gevolgen/139973/
https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde/10432209/18-speurtocht-naar-stottergenen
https://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren
https://www.villamedia.nl/artikel/google-jigsaw-weegt-inmiddels-dagelijks-500-miljoen-reacties-op-giftig-taalgebruik?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Te bestellen in de webwinkel 

Complete jaargang 
2020 van Onze Taal 
  

 

Was u vorig jaar geen lid van Onze Taal? 

U kunt de tien nummers van 2020 nu als 

set bestellen via de webwinkel. Deze 89e 

jaargang staat uiteraard ook weer 

boordevol met artikelen, ontwikkelingen 

en weetjes over en vanuit alle uithoeken 

van de (Nederlandse) taal. 

 

U kunt er ook een opbergmap bij 

bestellen, om de tijdschriften netjes bij 

elkaar te houden. De map is geschikt 

voor twee jaargangen. 

 

Prijs zonder opbergmap: € 22,50.  

Prijs met opbergmap: € 30,00.  

 

Meer informatie in de webwinkel. 

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  
  

 

 

Bestel de jaargang 2020 
zonder opbergmap 

 

   
 

 

 

 

 

Bestel de jaargang 2020 

mét opbergmap 

  

 

 

  

  

 Carnavalstijdingen 
 

  >> Geen c-woord in de zestigste Kwakkelkraant van Roosendaal. (BN De Stem) 

 >> “Vastelaovend is de motor van het Limburgs dialect.” (L1) 

  

>> Alle edities van de Sittardse carnavalskrant De Pappegey – geschreven in Sittards dialect – zijn 

online te lezen, ook die van 100 jaar geleden. (De Limburger) 
  

  

 

Super Bowl 
 

  

>> De Canadese zanger The Weeknd trad op in de pauze van de Super Bowl. De afwijkende 

spelling van zijn artiestennaam koos hij ooit omdat er al een groep The Weekend bestond. (Sporting 

News) 

  

>> Als kind sprak Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, aanvankelijk vooral Amhaars, de 

meestgesproken (en lange tijd de enige officiële) taal van Ethiopië. (CheatSheet) 

 >> Amanda Gorman droeg bij hetzelfde American-football-evenement een gedicht voor: ‘Chorus of 

the captains’. (Het Nieuwsblad) 
  

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/opbergmap-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://www.bndestem.nl/roosendaal/het-c-woord-komt-in-de-60e-kwakkelkraant-niet-voor-we-willen-dat-gezeur-niet-in-onze-krant~a4a7d9cc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://l1.nl/vastelaovend-is-de-motor-van-het-limburgs-dialect-162460/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210208_94069720
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/the-weeknd-name-spelling/1ir7osea2jcd613be5rv78mons
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/the-weeknd-name-spelling/1ir7osea2jcd613be5rv78mons
https://www.cheatsheet.com/entertainment/the-weeknd-first-language.html/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210208_92219235
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap


 

 

En verder 
 

  >> Taaltrucs voor beginnende populisten. (Jager & Neyndorff) 

  

>> Op zoek naar de ouderdom van de woorden ‘ijsgespeel’ en ‘sneeuwpretje’. (Ewoud Sanders / 

INT) 

  >> ‘Slee’ en andere winterwoorden zijn populair in de zoekmachines. (Emerce) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#uitdrukking 

Je kunt ‘vlees op de botten hebben’ (of 

niet), maar ook ‘vet op de botten’. Waar 

komen die uitdrukkingen vandaan, wat 

is ermee bedoeld en welke is het oudst? 

Je leest het op onze website: 

www.onzetaal.nl/vleesvet. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 
 

  

 

 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 Nieuwsbrief 
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https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
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Woordpost: starnakel 
 

  

James Dean heeft nooit een bierbuik gekregen en is nooit starnakel van de weg geplukt, zo schrijft 

Wim Spijkers in het AD. Welk woord volgt er vaak op starnakel en wat betekent het? Lees het op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Wintertaal 
 

  >> Co de Roodt blijft lekker binnen. (AD) 

  >> Ze wil niet in het ‘gipsstraatje’ belanden. (INT) 

 >> En liever ook niet in de beperkt houdbare ‘natuurijsbubbel’. (Taalbank) 

 >> Want voor je het weet, krijg je te maken met een ‘kwalsterkrabber’ of een van die vele andere 

Nederlandse of Friese schaatswoorden. (AD) 

 >> En dan zijn er ook nog ‘weer’-woorden in andere Europese talen. (Europeana) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Utrecht krijgt ‘gebarentalige stembureaus’. (AD) 

 >> Kledingstukken met Vlaamse kinder- en tienerwoorden van het jaar zijn niet goed ontvangen. 

(De Standaard) 

  >> De Friese taal en cultuur zijn aantrekkelijk voor toeristen. (Friesch Dagblad) 

  >> De Nieuwe Bijbelvertaling inspreken duurt een paar maanden. (Trouw) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/starnakel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/starnakel
https://www.ad.nl/binnenland/co-de-roodt-86-verovert-opnieuw-harten-ze-blijft-straks-lekker-binnen~ae832873/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/gipsstraatje/
https://www.taalbank.nl/2021/02/08/natuurijsbubbel/
https://www.ad.nl/binnenland/waar-staat-zopie-in-koek-en-zopie-eigenlijk-voor-lees-het-in-ons-grote-schaats-abc~a021f867
https://www.europeana.eu/en/blog/hows-the-weather-words-across-europe-to-describe-weather?fbclid=IwAR28ovrYMzU-TWIbbtJ4F9qLG9bRHbyM8xS6yg1rj1e3kEmDGLC234HLOzA
https://www.ad.nl/utrecht/lisa-24-zorgt-voor-primeur-utrecht-krijgt-stembureaus-die-toegankelijk-zijn-voor-doven-en-slechthorenden~a8c0c8755/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210210_95495710
https://frieschdagblad.nl/2021/2/9/de-friese-taal-als-toeristische-meerwaarde
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-bijbel-inspreken-dat-duurt-wel-een-paar-maanden~bcef49ae/
https://onzetaal.nl/


  

 

Lid worden van Onze 
Taal met gratis boekje 

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 
u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 
Ook krijgt u korting op evenementen en 
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 
ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 
Actie 
Als u nu lid wordt (€ 47,50*), krijgt u bovendien 
‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een 
luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van 
alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 
 
Meer informatie is te vinden in de 
webwinkel van Onze Taal. 
 
 
* prijs van een jaarabonnement voor Nederland, 
België, Suriname en Caribische gebiedsdelen 

 

 
Ja, dat lijkt me wel wat! 

   

  

 

  

  

 Spelling 
 

  

>> Staat er een ‘antisemitische’ woordspeling in een nieuw stripverhaal of is het gewoon een 
spelfoutje? (Manners) 

 >> Fabels en feiten over de tussen-(e)n in samenstellingen. (Neerlandistiek en Neerlandistiek) 

  

>> Speller100 is een nieuw AI-systeem van Microsoft dat bij internetzoekopdrachten via Bing 
spelfouten corrigeert – in meer dan honderd talen. (Microsoft) 

  

  

 

Opinies 
 

  >> Het is ‘gewoon schandalig geweldig’. (De Stad Gorinchem) 

  >> ‘Laten wij erop letten welke woorden en boodschappen wij uitsturen.’ (De Wereld Morgen) 

 >> Mild bericht van een berucht taalfundamentalist. (Neerlandistiek) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Een interactief model van het menselijk spraakkanaal. (Pink Trombone) 

  

>> Een emoji-woordenboekje geeft uitleg over symbolen die gebruikt worden op TikTok. (Het 

Laatste Nieuws) 

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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.manners.nl/marvel-hulk-easter-egg-jewery/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/fabels-en-feiten-over-de-tussen-en-in-samenstellingen-1-de-uitspraak/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/fabels-en-feiten-over-de-tussen-en-in-samenstellingen-2-de-betekenis/#more-169901
https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/speller100-zero-shot-spelling-correction-at-scale-for-100-plus-languages/
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/column/665607/wat-staat-daar-nou-
https://www.dewereldmorgen.be/community/laten-wij-nu-op-onze-woorden-letten-zoals-churchill-in-die-andere-oorlog/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/opgekropt/#more-170386
https://dood.al/pinktrombone/
https://www.hln.be/psycho/kan-jij-nog-volgen-emojipedia-legt-haarfijn-uit-welke-emoji-s-passe-zijn-en-wat-een-verjaardagstaart-echt-betekent~a76c5934/
https://www.hln.be/psycho/kan-jij-nog-volgen-emojipedia-legt-haarfijn-uit-welke-emoji-s-passe-zijn-en-wat-een-verjaardagstaart-echt-betekent~a76c5934/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


  

>> Voor wie het nog niet gezien heeft: een ‘pratende kat’ tijdens een hoorzitting in Texas. (RTL 

Nieuws) 

  >> De frank valt in Vlaanderen en het kwartje in Nederland. (Ludo Permentier / INT) 
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We hebben nu een tweede 

uitdrukkingenquiz via Kahoot! gemaakt. 

Leuk om te spelen met een groepje 

online kandidaten! 

www.onzetaal.nl/quizzen 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 
 

  

 

 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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Taaltip: forums / fora 
 

  

Het meervoud van forum kan zowel forums als fora zijn. Dat geldt ook voor samenstellingen, zoals 

discussieforum of internetforum: discussieforums en discussiefora zijn beide correct, net als 

internetforums en internetfora.  
 
Fora is in feite een Latijnse meervoudsvorm, forums een Nederlandse. 
  

Een lange lijst met woorden die ook twee meervoudsvormen hebben, vindt u op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Podcasts 
 

  >> Tijd voor ‘nen neadersassisken ümmeroop’ (een Nedersaksische omroep)? (Wearldspråke) 

  >> Teun en Gijs bespreken alles. Bijvoorbeeld de ‘christenslis’. (Teun en Gijs bespreken alles) 

 >> Moet het vak Nederlands niet eigenlijk opgaan in mediastudies? (Onder mediadoctoren) 

 >> Tien jaar geleden werd de vergoeding voor ‘zorgtolken’, die anderstaligen helpen bij 

doktersbezoek, afgeschaft. Wat zijn de gevolgen? (Argos) 

 >> Moet je nu ‘le covid’ of ‘la covid’ zeggen in het Frans? (Le journal des idées) 
  

 

 Wetenschap 
 

  >> De eerste Europese opleiding spraaktechnologie komt in Leeuwarden. (NOS) 

  >> Mondmaskers zijn nadelig voor de taalontwikkeling bij jonge kinderen. (Scientific American) 

 >> Vier gratis webinars over overtuigende taal in het kader van de komende verkiezingen. 
(Radboud Universiteit) 

 >> De g-klank van goal, garçon en glühwein komt in alle ons omringende talen voor. Maar hoe zit 
het in het Nederlands? (Neerlandistiek) 

  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://www.onzetaal.nl/taaladvies/forums-fora/
https://www.onzetaal.nl/taaladvies/forums-fora/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://wearldsproake.nl/2021/02/11/podcast-in-gesprek-med-jan-graf-war-blivt-unsen-neadersassisken-ummeroop/
https://podcastluisteren.nl/ep/Teun-en-Gijs-vertellen-alles-11-Ongemakkelijk
https://ondermediadoctoren.nl/afl-135-het-vak-nederlands/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/argos/837806-spraakverwarring-in-de-spreekkamer
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/la-condition-loquace?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1613137333
https://nos.nl/artikel/2368498-eerste-europese-opleiding-spraaktechnologie-in-leeuwarden.html
https://www.scientificamerican.com/article/masks-can-be-detrimental-to-babies-speech-and-language-development/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/communiceren/gratis-webinars-communicatie/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/waarom-het-niet-raar-is-dat-het-nederlands-geen-g-heeft/
https://onzetaal.nl/


 

Woordwijzer 
 

  

In Nederland zijn in maart Tweede Kamerverkiezingen, als corona het toelaat, en dus komen er her 

en der op internet kieswijzers te staan. Een heel originele is gemaakt door ‘Nieuw in de Kamer’, een 

website waar wordt gesignaleerd wie welk woord voor het eerst in de Tweede Kamer heeft gebruikt. 

 

De bezoeker van de Woordwijzer op deze website krijgt een aantal van zulke woorden 

gepresenteerd. Aan de hand van die woorden wordt bepaald welke partij, in ieder geval qua 

taalgebruik, het best bij u past. 

 

(De Woordwijzer werkt helaas nog niet in elke browser.) 
  

 

 Naar de Woordwijzer 

  

 

 

  

 

Columns 
 

  

>> Hoed u voor het dreigende kwaad van ‘Kop. Spijker’ en andere afgekorte uitdrukkingen. 

(Katinka Polderman – de Volkskrant) 

 >> Ionica Smeets kreeg een wetenschappelijk artikel dat ze wilde publiceren teruggestuurd, omdat 

het te vlot geschreven was. (Ionica Smeets – de Volkskrant) 

  >> Wat betekent ‘min tien graden of minder’? (Jan Beuving – Trouw) 
  

  
 

  

 

De nieuwe Onze Taal: 

de kunst van sorry 

zeggen en meer 
 

 ‘ 

Nu de Boekenweek is uitgesteld, is Onze 

Taal waarschijnlijk het eerste medium met 

een interview met Hanna Bervoets, auteur 

van het Boekenweekgeschenk. Over 

originele beeldspraak, ritme, tekstcensuur, 

eigentijds taalgebruik en het ambacht dat 

schrijven is. 

 

Verder: een kijkje in het proefschrift Poëzie 

buiten het boek van Kila van der Starre, 

een overzicht van de ‘taligste’ podcasts, de 

kunst van sorry zeggen, het nut van 

duidelijke taal en een interessant 

gedachte-experiment: als de Nederlandse 

premiers docent Nederlands waren 

geweest, wat hadden we dan van hen 

kunnen leren? En nog veel, veel meer 

taalplezier. 

 

Bestel dit nummer of word lid (nu met 

boekje!). 
 

 

https://nieuwindekamer.nl/woordwijzer/
https://nieuwindekamer.nl/woordwijzer/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/laat-het-stoppen-spijker-kop-en-andere-afkortingen-van-betweterige-spreekwoorden~b86b270c/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/stel-dat-wetenschappelijke-publicaties-makkelijk-leesbaar-zijn-straks-lezen-mensen-die-nog-voor-hun-plezier~be954fce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.trouw.nl/wetenschap/laten-we-schaatsen-op-min-zeven-sloten-tegelijk~b6f63130/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/februari-maart-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020


 

 Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 Gender 
 

  >> Een Brits ziekenhuis maakt het taalgebruik op de babyafdeling genderinclusief. (AD) 

 >> De Oecumenische Vrouwensynode kapittelt de makers van de Nieuwe Bijbelvertaling vanwege 

de hoofdletter in Hij. (NOS) 

  >> Maar het Bijbelgenootschap houdt vast aan de hoofdletter. (Nederlands Dagblad) 

  

>> De Sociale Verzekeringsbank vermeldt bij namen niet meer of ze aan jongens of meisjes 

gegeven worden. (Neerlandistiek) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Het leukste ‘taalvoutje’ van 2020. (Taalvoutjes) 

  >> Tom Waes volgt een cursus West-Vlaams. (Een) 

  >> Is Princess de populairste dierennaam in Amerika? (De Telegraaf) 

  >> De stabiliteit van Moldavië wordt bedreigd door strijd om de Russische taal. (Balkan Insight) 

  

>> Vanja Rukavina speelt (in het Nederlands) een stuk uit zijn voorstelling ‘Language’. (video – 

VPRO) 
  

 

 

Winnaars  
 

  

De winnaars van onze wedstrijd in Taalpost 2263 zijn bekend. 

 

Het poëzieweekgeschenk van Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi gaat naar Karin Wens, Pieter 

Blyaert, Walter Vandewaetere, Marit Holwerda en nog een Taalpostlezer. De bundel van Hanneke 

van Eijken is voor Bertjo Harwig, Riekje Rienstra, Elly de Bruyn Prince en nog twee lezers. 

 

Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier! 
  

  
 

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#actueel  

Nieuw op onze website: 

wat zijn signaalwoorden, wat kun je 

ermee doen en welke zijn er zoal? 

Lees er meer over op  

www.onzetaal.nl/signaalwoorden. 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://www.ad.nl/gezin/brits-ziekenhuis-maakt-taal-op-geboorteafdeling-genderneutraal-mensenmelk~a8e35663/
https://nos.nl/artikel/2368339-vrouwensynode-kapittelt-bijbelgenootschap-om-hij.html
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1019779/bijbelgenootschap-houdt-vast-aan-hij-in-nbv21
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/geslacht-is-van-belang/
https://www.taalvoutjes.nl/grappigste-taalvout-2020
https://www.een.be/reizen-waes/tom-volgt-een-cursus-west-vlaams
https://www.nytimes.com/2021/02/12/style/pet-names-most-popular.html?action=click&module=Features&pgtype=Homepage
https://balkaninsight.com/2021/02/11/word-games-russian-language-disputes-could-again-fracture-moldova/
https://www.youtube.com/watch?v=NukZQi47Cdw
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2263.pdf
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.onzetaal.nl/signaalwoorden
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Volg Onze Taal op Twitter 
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 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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Woordpost: catch 22 
 

  

Sylvia Witteman wil een mondkapje kopen, maar ze mag de winkel niet in zonder mondkapje. 

Waarom noemt ze dit in haar column een “onvervalste catch 22”? Daarover is meer te vinden op 

de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Chitaayam kalikangin (woord van de week in de Inuit-taal Unangam Tunuu). (video – Aleutian 

Pribilof Islands Association) 

  >> Coderoodinflatie. (INT) 

 >> Digibetocratie. (Taalbank) 

 >> Negeren. (Ewoud Sanders – INT) 

 >> Sneeuwstraat. (Team Taaladvies) 

 >> Taalcarnivoor. (Jack Hoeksema) 

 >> Vlees op de botten. (Onze Taal) 
  

 

 Woordenboekennieuws 
 

  

>> Het Duitse woordenboek Duden beschrijft woorden als Arzt en Student voortaan niet meer als 

genderneutraal zijn, maar als mannelijk. (Trouw) 

 >> Hoe zit het eigenlijk met het geslacht van arts in het Nederlands? (De Nieuws BV – NPO Radio 

1) 

  >> Gezocht: iemand die de website Het Vlaams woordenboek wil overnemen. (Het Nieuwsblad) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catch-22
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catch-22
https://www.youtube.com/watch?v=EpSO3_kRwj0
https://www.youtube.com/watch?v=EpSO3_kRwj0
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/coderoodinflatie/
https://www.taalbank.nl/2021/02/15/digibetocratie/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/negeren/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/sneeuwstraat
http://www.let.rug.nl/hoeksema/wvdw-1.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/vlees-op-de-botten-hebben
https://www.trouw.nl/buitenland/arztin-in-plaats-van-arzt-de-duitse-van-dale-hergendert-12-000-woorden-tot-vreugde-van-feministen~b23b5e1c/
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/72491-2021-02-17-emancipatie-van-de-taal-is-het-presentator-of-presentatrice
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/72491-2021-02-17-emancipatie-van-de-taal-is-het-presentator-of-presentatrice
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210215_96511533
https://onzetaal.nl/


  

>> Deze woorden zijn het afgelopen jaar aan het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster 

toegevoegd. (The Philadelphia Inquirer) 

  

>> Vanavond online gepresenteerd: Dizionario Bergoglio, een Italiaanstalig woordenboek van de 

huidige paus. (Chiesa di Milano) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Alles begint met A - 
gesigneerd exemplaar 
  

  

Alles begint met A van Diedrik van der Wal is 

een levendige rondreis door het alfabet. 

  

Dit boek portretteert alle afzonderlijke letters 

van het alfabet: hun geschiedenis en 

eigenaardigheden, hun vormen en klanken en 

hun aanwezigheid in het leven van alledag. 

 

Letters maken deel uit van de grote familie die 

alfabet heet, maar hier gaat het nu eens niet 

om dit geheel. Alles begint met A biedt ruim 

baan aan de bouwstenen zelf. 

 

In de webwinkel van Onze Taal zijn 

gesigneerde exemplaren van het boek te 

koop. De voorraad is beperkt.  

 

320 pagina’s, € 39,90 
  

 

 

Bestel het boek in de webwinkel 
van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 

Taal aan de wandel 
 

  

Yoïn van Spijk is een jonge Noord-Brabantse taalkundige die zeer actief is op internet. Hij heeft nu 

een weblog gemaakt, Taal aan de wandel, waarin hij op bevlogen wijze allerlei wetenswaardigheden 

meldt over taalverandering, etymologie en de historische vergelijking van taal en woorden. Ook zijn 

er twee videoreeksen te vinden waarin hij iets uitlegt over de historisch verantwoorde uitspraak van 

het Latijn en het Oudgrieks. 

 

Volg Van Spijk verder vooral ook op Twitter. 
  

 

 
Naar het weblog 

  

 

 

  

 

Taalonderzoek 
 

  >> Orang-oetans maken in gevangenschap gebaren die ze in vrijheid niet maken. (New Scientist) 

https://www.inquirer.com/news/columnists/merriam-webster-new-dictionary-definitions-20210217.html
https://www.chiesadimilano.it/cdm/vita-ambrosiana/articoli-dal-territorio/dizionario-bergoglio-le-parole-chiave-di-un-pontificato-383627.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://taalaandewandel.wordpress.com/
https://twitter.com/yvanspijk
https://taalaandewandel.wordpress.com/
https://www.newscientist.nl/nieuws/orang-oetans-leren-in-gevangenschap-nieuwe-manieren-van-communicatie/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a


  >> Gebaren bepalen (deels) wat je hoort. (Quest) 

 >> Een nieuw mobiel spraaklab van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kan onder andere worden 

ingezet om de spraak van parkinsonpatiënten te bestuderen. (video – RUG) 

 >> Leren Nederlandse leerlingen op de middelbare school wel goed genoeg Engels om alles in hun 

Engelstalige studie te begrijpen? (ScienceGuide) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Aanstaande zondag, 21 februari, is het Internationale Moedertaaldag. (Multilingual Mind) 

  

>> De Stichting Lezen en Schrijven gaat in heel Nederland sessies houden om de 

overheidscommunicatie begrijpelijker te maken. Zo ook in Culemborg. (Culemborgse Courant) 

  

>> Hoe zijn de valkuilen te vermijden bij de taalscreening voor kleuters die in september in 

Vlaanderen wordt ingevoerd? (Steven Delarue) 

  >> Schrijver J.R.R. Tolkien over talen. (video – Sidh) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Is het eigenlijk rechtstaat of rechtsstaat? 

En hoe zit het met recht(s)zaak en 

recht(s)zaal, en andere recht(s)-

woorden? Je leest het op onze website: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/rechtszaak. 

 

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). 
  

 

https://www.quest.nl/mens/psychologie/a35488953/waarom-hoor-je-soms-heel-iets-anders-dan-er-gezegd-wordt/
https://www.youtube.com/watch?v=FwdbGWNGBBc
https://www.scienceguide.nl/2021/02/als-je-wil-dat-studenten-in-het-engels-studeren-moet-je-het-ze-wel-leren/
https://www.multilingualmind.eu/imld
https://www.culemborgsecourant.nl/nieuws/algemeen/1046446/stichting-lezen-en-schrijven-op-tour
https://stevendelarue.be/2021/02/15/de-taalscreening-bij-kleuters-vier-valkuilen-en-hoe-ze-te-vermijden/
https://www.youtube.com/watch?v=t-K1ypFoaa8
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
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/rechtszaak
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: Cage’ / Cage’s / Cages nieuwe film 
 

  

De nieuwe film van Nicolas Cage kun je omschrijven als Nicolas Cage’ nieuwe film. Na Cage komt 

alleen een apostrof en geen s. Je spreekt de naam Cage zo’n beetje uit als ‘keedzj’, met een soort 

sisklank aan het einde. Bij een sisklank komt er geen bezits-s na de apostrof. In Cage’ nieuwste film 

volstaat de apostrof, net als bij combinaties als Kees’ mailtje en Alex’ bril. 

  

Of dat ook geldt voor de filmrol van Carice, de vader van Bush en de moeder van Keith, is te lezen 

op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Begin deze maand overleed Hitoshi Kodama, de samensteller van een Fries-Japans 

woordenboek. (Leeuwarder Courant) 

  

>> Bakkerij Davelaar in Alkmaar verandert de naam ‘jodenkoek’ in ‘odekoek’. (NOS en Ewoud 

Sanders – INT) 

 >> Een beklaagde in de rechtbank van de Russische deelrepubliek Komi benadrukt dat er verschil is 

tussen ‘Roesski’ en ‘Rossiski’. (RFERL) 
  

 

 Dat kan anders 
 

  

>> Voedseletiketten zijn een zoekplaatje. Daar willen communicatiekundigen verandering in 

brengen. (Universiteit Utrecht) 

 >> Het is moeilijk schaken als YouTube niets van de woorden ‘zwart’ en ‘wit’ wil weten. (De 

Telegraaf) 

  >> Het automerk Jeep krijgt steeds meer commentaar op de benaming ‘Cherokee’. (Autofans) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/georges-boek-georges-boek-george-boek/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.lc.nl/cultuur/Schrijver-Fries-Japans-woordenboek-overleden-26531933.html
https://nos.nl/artikel/2369375-bekende-bakkerij-verandert-jodenkoek-in-odekoek.html
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/jodenkoek/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/jodenkoek/
https://www.rferl.org/a/russia-komi-minoroty-language-ivanov-court-russky-rossiisky-navalny-putin/31108182.html
https://www.uu.nl/nieuws/voedseletiketten-kunnen-veel-duidelijker-en-wij-weten-hoe
https://www.telegraaf.nl/nieuws/211547958/youtube-blokkeert-schaker-om-woorden-zwart-en-wit
https://www.telegraaf.nl/nieuws/211547958/youtube-blokkeert-schaker-om-woorden-zwart-en-wit
https://www.autofans.be/nieuws/varia/47128-jeep-cherokee-benaming-stuit-op-steeds-meer-weerstand
https://onzetaal.nl/


 

Nonsenswoorden beoordelen 
 

  

Marijke De Belder doet aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) onderzoek naar Nederlandse 

woordvorming. Ze heeft een vragenlijst opgesteld met daarin een leuke opdracht: u moet 

nonsenswoorden beoordelen. Ze hoopt uit de antwoorden informatie te verzamelen over de 

onderbewuste kennis die moedertaalsprekers hebben van patronen in Nederlandse woorden. 
  

 

 
Naar het onderzoek 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Test uw scherpzinnigheid met de erfwoordenquiz. (Onze Taal) 

  

>> De lat is een geliefd instrument in het onderwijs. Ludo Permentier vraagt zich af: gaan we 

eroverheen of eronderdoor? (INT) 

  >> Beoordeling van drie apps om vreemde talen te leren. (BNNVARA) 

  >> De coronapandemie heeft de Duitse taal flink verrijkt. (Duitsland Instituut) 

 >> Wat denken dertigers in Quebec over de situatie van het Frans in hun Canadese provincie? 

(Radio Canada) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalboekenpakket 

 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

Als u de boeken Grammatica, Leestekens 

en Spellingwijzer Onze Taal bestelt in de 

webwinkel van Onze Taal, krijgt u de 

uitgave Taal-top-100 er gratis bij! 

 

Meer informatie in de webwinkel. 
 

 

 
 

 
Naar de webwinkel 

  

 

  

  

https://uol.de/niederlandistik/aktuelles
https://uol.de/niederlandistik/aktuelles
https://www.onlineexambuilder.com/nl/erfwoordenquiz/exam-428523
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/hoe-hoog-moet-de-lat/
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/hoe-vlot-leer-je-een-vreemde-taal-met-duolingo-memrise-en-mondly
https://duitslandinstituut.nl/artikel/42444/corona-pandemie-heeft-duitse-taal-verrijkt
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766501/langue-francaise-defense-trentenaires
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
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‘Hij is pas net begonnen.’ 

Hoewel pas en net beide ‘sinds kort’ 

kunnen betekenen, is pas net niet 

dubbelop. Pas kan namelijk ook ‘nog 

maar’ betekenen, en om die betekenis 

gaat het hier. 

Meer lezen? Lees dan de nieuwe Onze 

Taal! onzetaal.nl/februarimaart2021 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 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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Woordpost: craquelé 
 

  

Lisa Wiersma maakt reconstructies van beroemde schilderijen die niet van echt te onderscheiden 

zijn. Maar “moedwillig craquelé aanbrengen”, dat gaat haar wat te ver. Over de klank en betekenis 

van craquelé is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Beautytoerist. (INT) 

  >> Onze pollekes kussen. (Ludo Permentier – INT) 

 >> Galant(h)ofiel. (Team Taaladvies en Onze Taal) 

 >> Schandaal. (Historiek) 
  

 

 

  

 

A.F.Th. 
 

  

 

Op 15 oktober 2021 wordt in Eindhoven 

het A.F.Th. van der Heijden Huis geopend, 

een centrum voor taal en literatuur. De 

naamgevende auteur heeft voor de 

stichting ‘Vrienden en Vijanden van het 

A.F.Th. van der Heijden Huis’ een novelle 

geschreven: Ik zou van de hoge, ik zou in 

het diepe.  

 

Wie een van de 750 exemplaren van de 

novelle koopt, wordt lid van de stichting. 

 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/craquele
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/craquele
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/beautytoerist/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/onze-pollekes-kussen/?no_cache=1614240563
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/galanthofiel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel/
https://historiek.net/schandaal-synoniem-herkomst/140301/
https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://onzetaal.nl/


 

 

Naar de website van het 

A.F.Th. Van der Heijden Huis 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De bibliotheek op Schiphol, bedoeld om transferreizigers kennis te laten maken met de 

Nederlandse cultuur, kan nog vier jaar blijven bestaan. (Het Parool) 

 
>> Er wordt gewerkt aan een geannoteerde digitale editie van de Pallas, een achttiende-eeuws 

Russisch woordenboek – geïnitieerd door keizerin Catharina de Grote – waarin een paar honderd 

woorden in ruim driehonderd talen vertaald zijn. (pdf – INT) 

  >> Hoe pubers de taal telkens een beetje veranderen. (Neerlandistiek) 

  

>> Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de 

taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. (AOb) 

  

>> In Frankijk is een wetsvoorstel ingediend om inclusief taalgebruik in de ambtenarij tegen te 

gaan. Er wordt gesproken over “la cacophonie dans la francophonie”. (Radio Classique en 

Libération) 

 
  

  

 

  

 

 

En verder 
 

  >> Tiktokkers en Nederlandse tongbrekers. (The Best Social Media) 

  >> Spelletje met kattenwoorden en berenwoorden. (video - Vital Schools) 

  >> Klusbedrijven en taal: een droomcombinatie. (de Volkskrant) 

  >> Irma Sluis vertaalt een aflevering van ‘Taarten van Abel’ in Nederlandse Gebarentaal. (Metro) 
  

 

https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://www.vanderheijdenhuis.nl/
https://www.parool.nl/amsterdam/schiphol-bibliotheek-kan-weer-vier-jaar-vooruit~b1eae0e4/
https://ivdnt.org/wp-content/uploads/2021/02/De-Digitale-Pallas_Trefwoord-002.pdf
https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/hoe-pubers-de-taal-telkens-een-beetje-veranderen/#more-153761
https://www.aob.nl/nieuws/ouders-leggen-de-taalbasis-dus-lok-ze-uit-hun-schulp/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/ecriture-inclusive-demarche-elitiste-ou-lutte-contre-la-domination-du-masculin-elle-divise-les-parlementaires/
https://www.liberation.fr/politique/ecriture-inclusive-dans-les-administrations-savoir-de-quoi-on-parle-20210223_NVWPJJSZMVDQDKD5M2FLDNKUJ4/
https://www.thebestsocial.media/nl/tiktokkers-proberen-niet-te-struikelen-over-deze-nederlandse-tongbrekers/
https://www.youtube.com/watch?v=dt8RVI5Be6Y
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/taalgebruik-nee-deze-woordgrap-dan~b3a63f6a/
https://www.metronieuws.nl/entertainment/radio-tv/2021/02/irma-sluis-taarten-van-abel-in-gebarentaal/
https://www.han.nl/masters
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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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