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Taaltip: nodig zijn / nodig hebben 
 

  

Iets nodig hebben is correct in het Standaardnederlands. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb sokken nodig’, ‘Wat 

heb je nodig?’ In het noordoosten van Nederland kun je daarnaast geregeld iets nodig zijn horen, 

bijvoorbeeld ‘Ik ben sokken nodig.’ Buiten die regio is dat niet gangbaar. 

  

Over een wél algemeen geaccepteerde zin als ‘Er zijn sokken nodig’ is meer te lezen op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Woorden 
 

  >> Waar komt het scheldwoord ‘uilskuiken’ vandaan? (Historiek) 

  

>> Jan Beuving speelt met ‘auagrammen’: anagrammen waarbij je ook letters ondersteboven mag 

zetten. (Trouw) 

 >> De zuivelindustrie schermt met taalkundige argumenten in de strijd tegen de havermelk (of 

haverdrink). (Trouw) 

 >> ‘Complot’ is geen betekenisloos woord. (Ewoud Sanders – INT) 
  

 

 

Wetenschap 
 

  

>> Wetenschappelijk onderzoek: medische mondkapjes zijn het best voor de verstaanbaarheid. 

(PLOS ONE) 

  >> Automatische spraakassistenten moeten ook ‘atypische taal’ begrijpen. (WSJ) 

 >> In de eerste maanden van hun leven maken kinderen steeds ingewikkeldere melodieën met hun 

mond. (Science Daily) 

 >> Waarom meertalig opvoeden niet altijd lukt. (AD) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/nodig-zijn-nodig-hebben/
https://onzetaal.nl/taaladvies/nodig-zijn-nodig-hebben/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://historiek.net/uilskuiken-betekenis-herkomst-scheldwoord/140348/
https://www.trouw.nl/wetenschap/puik-kind-en-quota-baton-zijn-een-auagram~b2d49faa/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/zuivelindustrie-werpt-taalpuristen-in-de-strijd-over-melk-en-yoghurt~b301469f/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/nee-complot-is-geen-betekenisloos-woord/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246842
https://www.wsj.com/articles/tech-firms-train-voice-assistants-to-understand-atypical-speech-11614186019
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210224100904.htm
https://www.ad.nl/gezin/meertalig-opvoeden-het-lukt-niet-altijd~a7ff0bec/
https://onzetaal.nl/


 >> Het Meertens Instituut voor ‘onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur’ 

komt met een videoserie over het eigen werk. (video – Meertens Instituut) 

 >> Nu pas, na tweehonderd jaar, verschijnt de eerste grammatica van de Nederlandse 

Gebarentaal. (Trouw) 

 >> Wat gebeurt er als een nonsenswerkwoord op een t eindigt in de ik-vorm? (Neerlandistiek) 
  

 

  

 

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! 

   

  

 

  

  

 Minderheidstalen 
 

  >> Een Brits stel mag niet in het Cornisch trouwen. (BBC) 

 >> Er komt geen extra bescherming voor het Fries. (Binnenlands Bestuur) 

  >> Nog altijd zijn de letters ñ, ì en ò niet toegestaan in Franse voornamen. (La Voix du Nord) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Mensen de verkeerde naam geven is heel bedenkelijk. “Het maakt wél uit of je Défano of 

Delano heet.” (OneWorld) 

https://www.youtube.com/channel/UC3W8hIsGkaEeD6rKf_JBSFQ/featured
https://www.trouw.nl/wetenschap/zo-complex-is-gebarentaal-een-opgetrokken-wenkbrauw-geeft-al-een-andere-betekenis~bff27df9/
https://www.neerlandistiek.nl/2021/03/wat-gebeurt-er-als-een-nonsenswerkwoord-op-een-t-eindigt-in-de-ik-vorm/
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.bbc.com/news/uk-england-cornwall-56188851
https://www.binnenlandsbestuur.nl/extra-bescherming-van-het-fries-blijft-uit.16203054.lynkx
https://www.lavoixdunord.fr/948313/article/2021-02-28/etat-civil-n-i-ou-encore-o-sont-toujours-bannis-des-actes-de-naissace
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/het-maakt-wel-uit-dat-je-defano-holwijn-delano-of-stefano-noemt/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


  

>> Hoe maak je sociale media toegankelijker voor bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap? 

(OneWorld) 

  >> Coronataal zal nog lang doorklinken. (Trouw) 

  

>> In het Vechtdal worden dertigduizend paaltjes, stickers, bordjes, informatiepanelen, enz. 

aangepast om voortaan ook Duitsers welkom te heten. (De Stentor) 
  

 

 

Aangeboden: ruim 30 jaargangen Onze Taal 
 

  

Een van onze lezers biedt de jaargangen 1981 t/m 1988 en 1994 t/m 2016 van Onze Taal aan (en 

daarnaast een aantal losse afleveringen). De tijdschriften zijn af te halen in de omgeving van 

Eindhoven.  

 

Neem voor meer informatie contact op met H. van Roozendaal via e-mail (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 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/zes-tips-om-jouw-social-media-toegankelijker-te-maken/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/van-wuhanshake-tot-vaccinwappies-coronataal-zal-ons-vocabulaire-nog-lang-beinvloeden~b12b8f51/
https://www.destentor.nl/hardenberg/vechtdal-heet-na-megawisseltruc-met-30-000-bordjes-paaltjes-en-stickers-toerist-nu-ook-in-het-duits-welkom~a11874a0/
mailto:h.vanroozendaal@upcmail.nl?subject=interesse%20in%20oude%20jaargangen%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.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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
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https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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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/
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Woordpost: mousseline 
 

  

Om hopscheuten met mousseline, ei, garnalen en zeetong te proeven, kun je over enkele weken 

terecht bij topkoks in Boechout en Antwerpen. Voor de betekenis en herkomst van het woord 

mousseline kun je terecht bij Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Matlas. (INT) 

  >> Opidemie. (Taalbank) 

 >> Vaccinatiepaspoort. (Team Taaladvies) 
  

 

 Dialectmaand 
 

  

>> Hoe zeggen inwoners van de provincie Overijssel in hun plaatselijke dialect: ‘Ik ga naar huis om 

de aardappelen te koken’? (RTV Oost) 

 >> Dialectwoorden die te maken hebben met fietsen, komen vaak uit het Frans. (VRT NWS) 

  >> Het Huus van de Taol organiseert gratis webinars. (Dagblad van het Noorden) 
  

  

 

Taalwetenschap in Groningen 
 

  

>> Een hersentumor kan taalproblemen veroorzaken. (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/mousseline
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/mousseline
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/Matlas/
https://www.taalbank.nl/2021/03/02/opidemie/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/vaccinatiepaspoort
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1515300/Het-is-Dialectmaand-Hoe-zeg-jij-ik-ga-naar-huis-om-de-aardappelen-te-koken
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/26/dialectwoorden-over-wielrennen/
https://www.dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/Streektaalorganisatie-van-Drenthe-houdt-webinars-in-plaats-van-fysieke-activiteiten-in-dialectmaand-maart-26515668.html
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=119286
https://onzetaal.nl/


  

>> Bij het praten over ziektes is het zaak de juiste metaforen te gebruiken. (Rijksuniversiteit 

Groningen) 

 >> Wat gebeurt er met sprekers van een Afrikaanse taal waarin toonhoogteverschillen een rol 

spelen, als ze een hersenbloeding krijgen? (Rijksuniversiteit Groningen) 
  

 

 Taalwetenschap buiten Groningen 
 

  

>> Je kunt een taal vergeten door hem niet veel te gebruiken – maar ook door een andere taal te 

leren. (ANS) 

 >> Met scantechnologie is het wetenschappers gelukt een zeventiende-eeuwse brief te lezen 

zonder het zegel te verbreken. (NOS) 

  

>> De manier waarop mensen met elkaar omgaan, wordt weerspiegeld in hun taal. (Stemmen van 

Afrika) 
  

  

 

  

 

 

En verder 
 

  >> Hoe het Engels de taal van de natuurkunde werd. (Symmetry Magazine) 

  >> Is ‘een soort van’ vaag of beleefd? (Trouw) 

  >> Hoe goed kent u de spelling van de (Engelse) namen van Disneyfiguurtjes? (BuzzFeed) 

  

>> Nepnieuws wordt in het Spaans makkelijker verspreid via sociale media dan in het Engels. (The 

Guardian) 
  

 

https://www.rug.nl/news/2021/03/praten-over-ziekte-en-pijn
https://www.rug.nl/news/2021/03/praten-over-ziekte-en-pijn
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=120607
https://ans-online.nl/wetenschap/talenstrijd-leidt-tot-het-vergeten-van-woorden/
https://nos.nl/artikel/2370929-wetenschappers-lezen-ongeopende-brief-uit-17de-eeuw-met-scantechnologie.html
https://stemmenvanafrika.nl/interview-felix-ameka/
https://stemmenvanafrika.nl/interview-felix-ameka/
https://www.symmetrymagazine.org/article/how-english-became-the-language-of-physics
https://www.trouw.nl/verdieping/is-soort-van-eigenlijk-wel-vaagheid-of-is-het-een-vorm-van-beleefdheid-soort-van~b2abd8d7/
https://www.buzzfeed.com/kristenharris1/disney-spelling-quiz
https://www.theguardian.com/technology/2021/mar/03/facebook-spanish-language-misinformation-covid-19-election
https://www.theguardian.com/technology/2021/mar/03/facebook-spanish-language-misinformation-covid-19-election
https://www.han.nl/masters
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Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
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sociale media 
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#taalweetje  

De uitdrukking ‘Hou je haaks!’ 

heeft in oorsprong iets te maken 

met timmermansgereedschap 

(en indirect ook met winkels). 

Hoe dat zit? Je leest het op 

www.onzetaal.nl/houjehaaks. 

 

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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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/houjehaaks
http://www.onzetaal.nl/houjehaaks
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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://twitter.com/onzetaal
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: ingebruikneming / ingebruikname 
 

  

Ingebruikneming en ingebruikname betekenen allebei ‘(het) in gebruik nemen’. Bijvoorbeeld: ‘Er is 

nog discussie over de ingebruikname/ingebruikneming van vliegveld Lelystad.’ Ingebruikname komt 

wat vaker voor, maar afgezien daarvan zijn de woorden uitwisselbare varianten van elkaar. 

 

Ook van andere combinaties met het werkwoord nemen, zoals in beslag nemen, kun je zowel een 

zelfstandig naamwoord op -neming als op -name afleiden. Meer voorbeelden staan op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Brussel: de Leopold II-tunnel wordt de Annie Cordytunnel. (Bruzz) 

  >> Een Engelse natuurkundige schrijft een boek over tekens en symbolen. (Het Parool) 

 >> Een Vlaming die al dertig jaar in Tilburg woont, moet toch het staatsexamen Nederlands ‘als 

tweede taal’ halen. (Brabants Dagblad) 

 >> Unilever stopt met de aanduiding ‘normaal’ op schoonheidsproducten. (NOS) 
  

 

 Taalraadgevingen 
 

  

>> Hoe moet ik reageren als de juf van mijn kind vaak taalfouten in mailtjes maakt? Joost Prinsen 

geeft antwoord. (AD) 

 >> Ben ik een betweter als ik iets zeg van taalfouten? Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema 

adviseert. (Trouw) 

  >> Onderwijs leuker maken? Vertel de verhalen achter woorden, zegt Wim Daniëls. (BNR) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ingebruikneming-ingebruikname/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ingebruikneming-ingebruikname/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.bruzz.be/mobiliteit/leopold-ii-tunnel-wordt-annie-cordytunnel-2021-03-08
https://www.parool.nl/wereld/boek-stephen-webb-met-die-26-letters-zijn-we-er-nog-niet~b94083d9/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/na-dertig-jaar-in-tilburg-moet-belg-staatsexamen-nederlands-als-tweede-taal-halen-te-gek-voor-woorden~a8c02230
https://nos.nl/artikel/2371886-unilever-stopt-met-normaal-op-schoonheidsproducten.html
https://www.ad.nl/binnenland/moet-ik-weer-iets-zeggen-van-de-spelfouten-van-de-juf-van-mijn-dochter~ac6c40bc0/
https://www.trouw.nl/leven/ben-ik-een-betweter-als-ik-iets-zeg-van-taalfouten~b427861b
https://www.bnr.nl/onderwijs/10434891/vertel-de-verhalen-achter-de-woorden
https://onzetaal.nl/


  

>> ‘Mayon(n)aise’ correct schrijven? Bert Van Raemdonck stelde juf Bea een genereuze spelling 

voor. (Poepslot) 
  

  

 

  

 

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 

  

 

  

  

 

Vragenlijst dialectonderwijs 
 

  

Hoe wordt dialecteducatie vandaag de dag in het onderwijs vormgegeven? Is er nog animo om op 

school aandacht aan dialect te besteden? En wat en hoe moet er aangeboden worden? Dat vragen 

onderzoekers van de universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut zich af. 

 

Bent u professioneel of hobbymatig bezig met dialecteducatie in Nederland, bijvoorbeeld als docent 

of als ontwikkelaar van lesmateriaal? Vul dan deze vragenlijst in.  

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier. 
  

 

 
Naar de vragenlijst 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Verkiezing van het onderwijsboek 2020. (LBBO) 

  

>> Een onderzoek naar de populairste voornamen uit de zeventiende en achttiende eeuw op basis 

van brieven uit die tijd. (Neerlandistiek) 

  >> De laatste inheemse spreker van het Bering-dialect van het Aleoetisch is overleden. (RFERL) 

https://poepslot.be/mayonnaise/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding
https://tilburghumanities.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_elIIsLiYtELDGmi
https://tilburghumanities.eu.qualtrics.com/WRQualtricsSurveyEngine/File.php?F=F_1ZCqJQlcvMKLzGC
https://tilburghumanities.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_elIIsLiYtELDGmi
https://www.lbbo.nl/publicaties/verkiezing-het-onderwijsboek-van-2020#gf_22
https://www.neerlandistiek.nl/2021/03/de-populairste-voornamen-uit-de-17e-en-18e-eeuw/
https://www.rferl.org/a/last-native-speaker-aleut-language-dies-russia/31139662.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/pakketaanbieding


  

>> Rusland wil de inheemse talen in de republiek Jakoetië nieuw leven inblazen. (Language 

Magazine) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#woordweetje 

Er is onstuimig weer op komst. 

Voor het zover is, kun je op onze 

website rustig lezen waar dat 

woord ‘onstuimig’ vandaan komt 

(en of er ook ‘stuimig’ weer bestaat): 

www.onzetaal.nl/onstuimig. 

 

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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https://www.languagemagazine.com/2021/03/07/russia-launches-project-to-preserve-languages/
https://www.languagemagazine.com/2021/03/07/russia-launches-project-to-preserve-languages/
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/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
http://www.onzetaal.nl/onstuimig
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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://twitter.com/onzetaal
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: suprematie 
 

  

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven beschrijft hoe ze ook toen er nog geen 

sociale media waren, te maken kreeg met “mannelijke suprematie”. Wat dat woord betekent, is te 

lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> De ‘kemphaan’, een taalkundig fenomeen. (INT) 

  >> Politici zeggen vaak: ‘Ik maak hem even af.’ (NPO Radio 1) 

 >> Dan krijg je dat weer: een ‘preventieparadox’. (Team Taaladvies) 

 >> Een ‘klikwerker’ verdient maar een paar cent per één of twee muiskliks. (Taalbank) 
  

 

 

  

 

Missers en clichés in 

gesprekken op school 
 

  

Of u nu zelf kinderen hebt of juist lesgeeft, 

op enkele vaste momenten in het schooljaar 

– vaak rond rapporttijd – zijn er gesprekken 

over uw kind(eren) of leerling(en). Bij velen 

zijn ze bekend als tienminutengesprekken, 

oudercontacten, oudergesprekken, 

ouderavonden of tafeltjesavonden.  

 

De redactie van Onze Taal is op zoek naar de 

‘taalkant’ van die contacten. Welke woorden 

en clichés zijn typerend voor zo’n gesprek? 

En welke blunders herinnert u zich – hetzij 

van uzelf, hetzij van uw gesprekspartners? 

U kunt ze doorgeven via deze pagina.  
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/suprematie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/suprematie
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/de-taak-van-de-kemphaan/
https://www.nporadio1.nl/podcasts-uitgelicht/30189-waarom-je-politici-zo-vaak-ik-maak-hem-even-af-hoort-zeggen
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/preventieparadox
https://www.taalbank.nl/2021/03/08/klikwerker/
https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/
https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-{encId}


 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Een supermarkt uit Frankrijk wil Vlaamse klanten lokken met een Duitse tekst. (Het Laatste 

Nieuws) 

 >> De spreuk ‘Voetbal is oorlog’ is niet (letterlijk) van Rinus Michels. (Sportgeschiedenis) 

  

>> De Commissie voor de verrijking van de Franse taal zwaait met het vingertje: ‘digitaal’ is 

voortaan niet meer ‘digital’ maar ‘numérique’. (France Inter) 

  

>> Neanderthalers hadden het vermogen om menselijke spraak waar te nemen en te produceren. 

(Science Daily) 
  

  

  

 

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 nog vóór 15 maart een jaarlidmaatschap 

afsluit, 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.   

 
Ja, dat lijkt me wel wat! 

  

 

  

 

  

  

 

Gezocht 
 

  >> Gezocht: beste Nedersaksische bedrijfsslogan van Overijssel. (RTV Focus Zwolle) 

  >> Gezocht: meest iconische uitspraak uit de Vlaamse televisiegeschiedenis. (VRT Radio 1) 

 >> Gezocht: nieuwe spreekwoorden, maar de jury is streng. (De Standaard) 
  

 

https://m12.mailplus.nl/wpPsPZ8j2uaX-3066-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.hln.be/menen/match-halluin-wil-meense-klanten-lokken-met-reclamepanelen-in-het-duits~a47d3607/
https://www.hln.be/menen/match-halluin-wil-meense-klanten-lokken-met-reclamepanelen-in-het-duits~a47d3607/
https://sportgeschiedenis.nl/sporten/voetbal/de-wereldberoemde-uitspraak-voetbal-is-oorlog-is-niet-van-rinus-michels/
https://www.franceinter.fr/societe/bon-c-est-officiel-en-francais-on-dit-bien-numerique-et-pas-digital
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210301112358.htm
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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.rtvfocuszwolle.nl/ijsselacedemie-zoekt-de-beste-nedersaksische-bedrijfsslogan-van-overijssel/amp/
https://radio1.be/luister/select/byloo/op-zoek-naar-de-meest-iconische-uitspraak-uit-de-vlaamse-televisiegeschiedenis
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210309_98163352?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

En verder 
 

  

>> Een nieuwe vertaalwedstrijd van de Universiteit Antwerpen: Songtekstival, bedoeld voor vijfde- 

en zesdejaars uit het secundair onderwijs in België en voor eigen studenten. (Universiteit 

Antwerpen) 

  

>> De finale van het Friestalige songfestival LIET 2020+1 vindt plaats op 3 april, zonder publiek. 

(Liet) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Marinedagen 2021 jaar uitgesteld” 

 

(bron: Regio Noordkop) 

 
Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, taaltips, 

taalnieuws en taalkronkels 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/nieuws-en-activiteiten/songtekstival/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/nieuws-en-activiteiten/songtekstival/
https://liet.nl/liet-20201-finale-frysk-sjongfestival-giet-troch/
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/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://www.regionoordkop.nl/09/03/2021/marinedagen-2021-jaar-uitgesteld/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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


 

Tijdschrift 
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https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
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Taaltip: 90ste / 90’ste / 90-ste 
 

  

Als je negentigste met cijfers wilt schrijven, komt ste er direct aan vast: 90ste. Er komt dus geen 

streepje of apostrof. Dat geldt ook voor 75ste, 9de en andere rangtelwoorden. 

 

In plaats van ste of de kun je ook alleen een e toevoegen. Over die keuze is meer te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Andere taaladvies- en -uitlegkwesties 
 

  >> Wat is een tangconstructie? (Onze Taal) 

  >> Toeven of vertoeven. (Onze Taal) 

  >> Dat moet gezegd (worden). (Onze Taal) 

  >> Het uur tussen hond en wolf. (Onze Taal) 
  

 

 

Videocolleges 
 

  >> Hoe onderzoek je wat er in je hoofd gebeurt terwijl je leest? (Bibliotheek Gelderland Zuid) 

  >> Taal in Marokko. (USOSUA) 

 >> Het Oskisch, een pre-Latijnse taal uit Italië. (Streamyard Leuven) 

  

>> Beïnvloedt het gebruik van gesproken taal dan wel gebarentaal je kijk op de wereld? (Radboud 

Universiteit) 

  

>> De geschiedenis van het onderzoek naar tweedetaalverwerving (in het Engels, vanavond om 

23.00 uur). (Abralin) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/75ste-jaargang/
https://onzetaal.nl/taaladvies/1ste-1e/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/tangconstructie
https://onzetaal.nl/taaladvies/toeven-vertoeven/
https://onzetaal.nl/taaladvies/dat-moet-gezegd-gezegd-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/het-uur-tussen-hond-en-wolf/
https://www.youtube.com/watch?v=acvkmyhjg5s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Lkd5lb2BwAA
https://www.youtube.com/watch?v=wJ4NASsN8RM
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/multimodal-language-cognition/news-events/@1298245/phd-defence-francie-manhardt/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/multimodal-language-cognition/news-events/@1298245/phd-defence-francie-manhardt/
https://www.youtube.com/watch?v=7oS1vYRc5no
https://onzetaal.nl/


 

 

  

 

Kunst van gesprekken 
 

  

We voeren de hele dag gesprekken en gesprekjes, 

maar hoe zitten die in elkaar? Als je erover nadenkt, 

is ieder gesprek eigenlijk een wonder van 

coördinatie: je moet zorgen dat je elkaar begrijpt, 

dat je een antwoord klaar hebt zodra de ander is 

uitgesproken, enzovoort. 

 

Twee onderzoeksters op het gebied van 

communicatie zijn een weblog begonnen, Kunst van 

gesprekken, waar ze – al dan niet naar aanleiding 

van de actualiteit – hun verwondering delen over 

het alledaagse mirakel van het gesprek. 
  

 

 
Naar het weblog 

  

 

 

 

 

Mannelijke onderbrekingen 
 

  >> Mannen onderbreken elkaar, maar ze onderbreken vrouwen drie keer zo vaak. (de Volkskrant) 

  

>> Vrouwelijke economen krijgen meer vragen en meer interrupties tijdens wetenschappelijke 

bijeenkomsten dan mannen. (BIZ Journals) 

 >> ‘Uit onderzoek blijkt dat … ja, inderdaad.’ (de Volkskrant) 
  

 

 Franstalig België 
 

  >> Hoe goed kent u specifiek Belgische uitdrukkingen in het Frans? (Le Figaro) 

 >> Deze week viert de Franstalige gemeenschap van België feest. (RTBF) 
  

  

 

En verder 
 

  >> De NASA geeft rotsen en stukken grond op Mars namen uit het Navajo. (CNN) 

  >> Taal is te belangrijk om te verminken. (NRC) 

  

>> Wat is de betekenis van het Sranantongo in de Nederlandse inzending voor het 

Eurovisiesongfestival? (Stemmen van Afrika) 

  >> Moeten we het Latijn doen herleven als taal van de Europese Unie? (Figaro Vox) 

  >> Gezocht: een Nederlandstalig equivalent van ‘long covid’. (Doet iets met taal) 
  

 

https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.kunstvangesprekken.nl/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mannen-onderbreken-mannen-maar-ze-onderbreken-vrouwen-drie-keer-zo-vaak~b140cf23/
https://www.bizjournals.com/bizwomen/news/latest-news/2021/03/during-presentations-women-economists-interrupted.html?page=all
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/uit-onderzoek-blijkt-dat-mannen-vaker-het-betoog-van-een-vrouw-onderbreken-dan-dat-van-een-ja-inderdaad~b1d77c04/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/etes-vous-incollable-sur-les-expressions-belges-20210316
https://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_la-langue-francaise-en-fete-du-13-au-21-mars-2021?id=10717605
https://edition.cnn.com/2021/03/12/us/nasa-perseverance-mars-navajo-scn-trnd/index.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/12/taal-is-te-belangrijk-om-te-verminken-a4035334
https://stemmenvanafrika.nl/yu-no-man-broko-mi-over-het-eurovisiesongfestivallied-van-jeangu-macrooy/
https://www.lefigaro.fr/vox/culture/et-si-la-langue-officielle-de-l-union-europeenne-devenait-le-latin-20210208
https://doetietsmettaal.nl/2021/03/nederlands-woord-voor-long-covid/
https://www.kunstvangesprekken.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 
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& Onze Taal-webwinkel 
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+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
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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://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://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargangen/jaargang-2020-met-opbergmap
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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.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/
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.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


#2277 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

18 
MRT 

2021 
  

  

 

Woordpost: filippica 
 

  

Het kabinet-Rutte III is niet gevallen door Geert Wilders’ “filippica’s tegen de islam”, zo schrijft 

politiek columnist Hans Goslinga in Trouw. Wat zijn filippica’s? Daarover is meer te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Abseilen/paragliden. (Neerlandistiek) 

  >> Cryptofoon. (Team Taaladvies) 

 >> Intimiteitsvacuüm. (Taalbank) 

 >> Normaal. (NRC) 

 >> Ontvlaamst. (INT) 
  

  

 Taal doet ertoe 
 

  >> Een naam correct uitspreken doet ertoe. (de Volkskrant) 

 >> Menselijke taal inspireert tot beter werk. (Marketing Tribune) 

  >> In testcentra van Brusselse gemeenten spreekt niemand Nederlands. (De Tijd) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/filippica
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/filippica
https://www.neerlandistiek.nl/2021/03/abseilen-paragliden/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/cryptofoon
https://www.taalbank.nl/2021/03/18/intimiteitsvacuum/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/17/geen-normaal-stukje-a4036004
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/amoras-is-ontvlaamst/
https://www.volkskrant.nl/werken/een-naam-correct-uitspreken-doet-ertoe-het-is-een-signaal-dat-je-me-de-moeite-waard-vindt~beb3d8ec/
https://www.marketingtribune.nl/algemeen/weblog/2021/03/column-menselijke-taal-inspireert-tot-beter-werk/index.xml
https://www.tijd.be/opinie/column/et-pour-les-flamands-la-meme-chose/10291411.html
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Advertentie 

Taalboeken 
van Onze Taal 
  

  

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 

  

 

  

  

 

Cijfers en getallen 
 

  

>> Nederlanders hebben het over ‘anderhalve man en een paardenkop’, Vlamingen staan meer 

man toe. (ANV) 

  

>> Franse musea doen Romeinse cijfers weg, omdat te weinig mensen ze nog kunnen lezen. 

(RTBF) 

 >> Corine van Dijk verzamelde al 232 coronawoorden. (Omroep Gelderland) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Hoe goed kent u Amerikaanse woorden van het jaar? (Book Riot) 

  >> Taiwanezen veranderen hun naam in Zalm in ruil voor sushi. (De Morgen) 

  >> Een nieuwsbrief over meertaligheid. (Meertalig.nl) 

  

>> De Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden verrijkt Vlaanderen met … precies. (De 

Standaard) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 
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Taaltip: eigenares / eigenaresse 
 

  

Een vrouwelijke eigenaar kun je ook een eigenares of een eigenaresse noemen. 

 

De achtervoegsels -es en -esse bestaan allebei al eeuwen. In ouder Nederlands kwamen ook andere 

woorden met -esse voor, zoals gijzelaresse en meesteresse. De meeste daarvan zijn verouderd. 

  

Meer voorbeelden – en ook net iets andere gevallen, zoals bibliothecaresse – staan op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> In Groningen krijgt een verloskundige een taart met de tekst “Sorry voor het sorry zeggen”, 

omdat een vrouw tijdens de bevalling te vaak ‘sorry’ zei. (RTL Nieuws) 

  >> In Brussel weigert een ambtenaar ‘Hannes’ als naam voor een baby. (Bruzz) 

  >> In Australië hebben ze de grootste moeite met de spelling van het woord ‘diarrhoea’. (Noosa) 

  >> In Tennessee onderwijst een school ‘levend Latijn’. (video – Alexius Cosanus) 
  

 

 

Taalvragen 
 

  >> In een toontaal een liedje zingen, hoe doe je dat? (Kijk) 

  >> Bestaat er een Nederlands woord voor ‘long covid’? (De Taalstaat) 

 >> Unilever stopt met het woordje ‘normaal’, maar waarom toch? (BNR) 

 >> Mag je God tutoyeren? (Trouw) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/eigenares-eigenaresse/
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Over Taal 
 

  

Het online tijdschrift Over Taal heeft nieuwe artikelen gepubliceerd over onder meer taaldiversiteit 

in kindertelevisie, de (on)leesbaarheid van juridische documenten in Vlaanderen, en kledingtermen 

vroeger en nu. (Over Taal) 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  

>> Dankzij corona is er een heropleving van het Dorisch, de Schotse taal die gesproken wordt in 

het noordoosten van Schotland. (BBC) 

  

>> Als je in het Gronings schrijft, wat zijn dan de verschillen met Nederlands? Willem Tjebbe 

Oostenbrink licht het toe. (Meander) 

  

>> Vijftig jaar geleden overleed schrijver Simon Vestdijk. Zijn werklust wordt gehonoreerd met een 

gelegenheidswerkwoordenboekje. (INT) 

  

>> Naamvalsvormen verdwijnen uit het Nederlands, maar er komen ook nieuwe bij: ‘Yo, 

rectorman!’ (Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met € 7,50 korting!  

  

Als lid van Onze Taal krijgt u het 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 

   

  

 
  

https://overtaal.be/
https://overtaal.be/
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
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#taaltip 

Nieuw op onze website: ‘Dat moet 

gezegd’ is een correcte variant van ‘Dat 

moet gezegd worden.’ De korte 

formulering is min of meer een vaste 

uitdrukking, net als ‘Dat dient gezegd’. 

Uitleg: www.onzetaal.nl/moetgezegd 

 

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: byzantijns 
 

  

In de Volkskrant werd de organisatie van de Belgische staat deze week byzantijns genoemd. 

Wordt België hier nu met het Byzantijnse Rijk vergeleken? Lees er meer over op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Zorgparkeren. (Team Taaladvies) 

  >> Lochting. (INT) 

  >> Sapperdeflap, hoteldebotel, ammehoela, flikflooien en andere huppelwoorden. (NPO Radio 2) 

  

>> Mieghommel, kopstubber en woepsterd strijden om de titel Schierste Grunneger Woord 2021. 

(RTV Noord) 

 >> Het gebruik van ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ in de dierenwereld is merkwaardig en heeft bizarre 

consequenties. (Ludo Permentier – INT) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Het aan elkaar schrijven van letters (in handschriften) sterft uit. (RTL Nieuws) 

 >> Een schipper op de Westerschelde krijgt een proces-verbaal omdat hij Nederlands noch Engels 

spreekt. (Transport Online) 

  

>> Een petitie aan de Universiteit van Stellenbosch om het Afrikaans dezelfde status te geven 

als het Engels. (DA – Engelse versie / Afrikaanse versie) 

  

>> Het Amerikaanse kunstproject ‘A Counting’ wil ruimte creëren voor alle talen en accenten om 

samen te bestaan. (Creative Boom en A Counting) 
  

https://onzetaal.nl/
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https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5221340/verbonden-schrift-blokschrift-kinderen-lesgeven-schrijven?fbclid=IwAR0MiWd55D-cML2k-yE5dvuU37Nzzm69KMY1_s6O-ktjAlxy0OpaCOSSUu8
https://www.transport-online.nl/site/124995/schipper-krijgt-proces-verbaal-voor-niet-spreken-van-nederlands-of-engels/
https://petitions.da.org.za/p/make-afrikaans-equal?ref=210321-MAEE-TW
https://petitions.da.org.za/p/maak-afrikaans-gelyk
https://www.creativeboom.com/inspiration/mit-media-lab-a-counting/
https://a-counting.us/stl/
https://onzetaal.nl/


  
 

  

 

Oproep: benamingen 

voor ziektes 
 

  

De onlangs overleden Melissa Kremer (zie 

Instagram op @mijnkwaadbloed) noemde 

haar kanker ook wel een ‘monster’. 

 

Naar aanleiding van haar verdrietige 

overlijden vraagt Onze Taal zich af: welke 

benamingen voor kanker, tumoren en 

andere ziektes worden er in de praktijk 

nog meer gebruikt? Verzachtende 

woorden, zwarte humor en alles 

ertussenin is welkom. 

 

Stuur uw inzendingen naar de redactie 

van Onze Taal of laat ze achter op onze 

Instagrampagina. Uiteraard worden de 

mails discreet behandeld. 
  

  

 

 

 Onderzoek 
 

  

>> Barend Beekhuizen studeerde in Leiden en doet nu in Toronto onderzoek op het gebied van 

kunstmatige intelligentie en linguïstiek. (The Medium) 

 >> Baby’s luisteren het liefst naar babypraat, in welke taal dan ook, maar vooral wanneer dat een 

taal is die ze thuis ook horen. (SciTechDaily en PsyArXiv) 

  >> Ook paarden hebben oren naar babytaal. (Springer) 
  

  

 

Week van de Franse taal en francofonie 
 

  >> Lezersbrief: ‘Laat me lachen, het Frans zit vol Engels.’ (Ouest-France) 

  

>> Shakespeare had nooit Frans kunnen zijn en dat heeft alles met ritme te maken. (video – Tom 

Scott) 

  >> Ondertussen groeit de interesse in cursussen Luxemburgs. (Luxemburger Wort) 
  

 

https://www.instagram.com/mijnkwaadbloed/
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=benamingen%20voor%20ziektes
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=benamingen%20voor%20ziektes
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https://themedium.ca/features/the-use-of-artificial-intelligence-in-linguistics/
https://scitechdaily.com/babies-prefer-baby-talk-regardless-of-which-languages-theyre-used-to-hearing/
https://psyarxiv.com/sqh9d/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-021-01487-3
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/semaine-de-la-langue-francaise-laissez-moi-rire-bf9bc785-42e9-47ae-8c97-f767e5579b75
https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc
https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/les-cours-de-luxembourgeois-ne-connaissent-pas-la-crise-6059f0a2de135b9236420823


 

  

 

Taalboeken 
van Onze Taal 
  

  

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 én Spellingwijzer Onze Taal 

bestelt in de webwinkel van Onze Taal, 

krijgt u de uitgave Taal-top-100 er gratis 

bij! 

 

De boeken zijn uiteraard ook 

afzonderlijk te bestellen. 

 

Meer informatie in de webwinkel. 
  

 
 

 
Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Praat mee met Onze Taal 

op Facebook 
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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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Taaltip: ik schiep / schepte orde 
 

  

‘Ik schiep orde’ is correct. In de combinatie orde scheppen betekent scheppen ‘creëren’ of ‘vormen’ 

en dan wordt het sterk vervoegd: schiep, geschapen. 

 

In de betekenis ‘ergens uit halen’, ‘verwerven’ is scheppen zwak: schepte, geschept. Bijvoorbeeld: 

‘Ik schepte veel troost uit alle reacties.’ 

  

Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Podcasts 
 

  >> Taalwijzen uit het Midden-Oosten. (Spotify) 

  >> Het Afrikaans belicht. (Vectis Lingua) 

 >> Woordwaarde. (BNR) 
  

 

 Wetenschap 
 

  >> Beeldden prehistorische mensen gebarentaal af in hun grottekeningen? (Neerlandistiek) 

 >> Door nauwkeurig te tellen welke woorden er in de krant staan, kunnen economen 

ontwikkelingen in de economie beter voorspellen. (DNB) 

  

>> Leeft u in een meertalig gezin met kinderen (in Nederland)? Doe mee aan een onderzoek van 

de Radboud Universiteit. (Radboud Universiteit) 

  >> Een veelvoorkomend maar nog vrij onbekend spraakgebrek: broddelen. (Goed gevoel) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/scheppen-schiep-geschapen-schepte-geschept/
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https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde
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https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/dnbulletin-2021/dnb-meet-stand-economie-met-woorden-uit-de-krant/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/projects/lockdown-project-dutch/
https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/broddelen-is-veelvoorkomend-maar-nog-onbekend-spraakgebrek-bij-broddelaars-draait-het-wiel-te-snel.-ze-struikelen-over-hun-woorden
https://onzetaal.nl/


 

Dialecten 
 

  >> De werkgroep Újes Dialect stelt een boekje met verhalen in het Udens samen. (DTV Nieuws) 

  >> ‘Tuuskomen’ is gekozen tot het beste gedicht in het Nedersaksisch. (RTV Focus Zwolle) 

 >> Waarom schrijven zo weinig Limburgse auteurs in dialect? (De Limburger) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Nieuw op het Stadhuisplein van Terneuzen: twee grote neuzen met de letters TER ervoor. (PZC) 

  >> Verdwijnt niets ten gunste van niks? (Trouw) 

  >> Waarom gebruiken Nederlandstalige media het ’n-woord’ nog steeds voluit? (OneWorld) 

  

>> Er komt een nieuw handboek Nederlands voor anderstalige jongeren, met verhalen van onder 

anderen Herman Brusselmans en Lize Spit. (VRT) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met € 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 

   

  

 
  

  

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/werkgroep-ujes-dialect-van-de-heemkundring-uden-presenteert-nieuw-dialectboek
https://www.rtvfocuszwolle.nl/tuuskomen-verkozen-tot-beste-gedicht-in-het-nedersaksisch/amp/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210329_94715288
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/ze-zijn-er-de-neuzen-met-ter-ervoor-gewoon-leuk-of-om-je-kapot-te-schamen~a5a31c61/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/niks-wordt-een-geduchte-concurrent-van-niets~bc9b4153/
https://www.oneworld.nl/lezen/analyse/waarom-het-n-woord-nog-voluit-in-de-krant-staat/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/25/herman-brusselmans-schrijft-mee-aan-handboek-van-gentse-studente/?fbclid=IwAR0VtbHOYfc-V-mjuaSRMEHmAbmZTz7e0iyPH-EIaBJLgHe8RkWcITmu14k
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


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Wat betekent ‘het uur tussen hond 

en wolf’ en waar komt deze 

uitdrukking vandaan? 

We leggen het uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/hondwolf. 

 

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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