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Taaltip: dodenherdenking / Dodenherdenking
Vanavond herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Officieel is de benaming (nationale)
dodenherdenking met kleine letters, maar de meeste kranten en andere media beschouwen
(Nationale) Dodenherdenking als officiële gedenkdag en kiezen daarom voor hoofdletters.

Meer over de keuze voor de hoofdletter bij feest- en gedenkdagen is te vinden op de website van
Onze Taal.

Taalnieuws
>> Ouder dan veertig? Dan hebt u moeite om figuurlijk taalgebruik meteen te begrijpen. (AD)

>> Door een wetsherziening wordt het in Nederland eenvoudiger om met een dubbele achternaam
geregistreerd te worden. (Meertens Instituut)

>> Buitenlandse docenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen moeten na vijf jaar goed
Nederlands spreken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat ze naar Nederland of Duitsland uitwijken.
(ScienceGuide)

Taalopinies
>> Wethouder Freek Brouwer: ‘Urker taal moet nog dit jaar in het convenant voor Nedersaksische
talen.’ (Omroep Flevoland)

>> Jan Kuitenbrouwer: ‘Er is een nieuw ‘wakker’: het ‘wakker’ van de QAnon-volgelingen en de
viruswappies.’ (de Volkskrant)

>> Harry Prins: ‘Overheid, neem het Fries serieus: laat inburgeraars ook de tweede rijkstaal leren.’
(Nederlands Dagblad)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen
https://www.ad.nl/gezond/veertigplussers-trager-in-het-begrijpen-van-figuurlijke-uitdrukkingen~a16e7c62/
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/286-2021/146418-wetsherziening-dubbele-achternamen
https://www.scienceguide.nl/2021/05/vlaanderen-jaagt-internationaal-talent-naar-nederland-vanwege-verzwaarde-taaleisen/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232361/urker-taal-moet-nog-dit-jaar-in-convenant-voor-nedersaksische-talen
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/er-is-een-nieuw-wakker-het-wakker-van-de-qanon-volgelingen-en-de-viruswappies~bd22ec24/
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1033007/fries-leren-bevordert-integratie
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Nieuwe podcasts
over taal
>>‘Tiepies Nederlands’: podcast over het
middelbaar onderwijs in Nederland,
meestal over het schoolvak Nederlands.
(Spotify)

>> ‘Di hou creol’: podcast over Virgin
Islands Dutch Creole. (Buzzsprout)

>> Luistercolumn over taal door Wouter
Deprez. (De Standaard)

>> ‘Over taal gesproken’: dé podcast over
het Nederlands. Het is een samenwerking
van het Instituut voor de Nederlandse Taal
en Onze Taal. Binnenkort te beluisteren op
alle podcastplatforms. (Spotify)

Naar de trailer van 'Over taal
gesproken'

 

Muziek
>> Xandra Storm vertolkt een Nederlandstalige versie van ‘Bientôt’, een gloednieuw liedje van
Pierre Perret, legendarische Franse zanger én auteur van boeken over taal. (Xandra Storm en Pierre
Perret)

>> The HU zingt in het Mongools, Dir En Grey in het Japans en Heidevolk gewoon in het
Nederlands, maar wel over Germaanse mythologie. (Smash Press)

>> Albert Heijn haalt zijn ‘Songfestival-broccoliadvertentie’ niet offline maar biedt wel excuses aan.
(NOS, AD en One World)

 

En verder
>> Een Nijmeegse uitgever van bordspellen schakelt de hulp van Instagram-gebruikers in om een
Engelstalig spel in het Nederlands te vertalen. (RegioTV Tiel en BoardGameGeek)

>> Een nieuw kaartspel om dierennamen in het Surinaams te leren. (Waterkant)

>> Snelcursus Kempisch met Jelle van De Kemping: ‘Schietvodden zijn krokante tissues.’ (VRT
Radio 1)

>> Zoektocht naar de j-klank die Engelstaligen weleens uitspreken na de s in bijvoorbeeld
‘Australia’, ‘straight’ en ‘student’. (Stuff)

https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=Bm4nbNdxSz-CgOpcXXb5fw
https://open.spotify.com/show/3z0a1d0ERCzJW0yDy8n8eq
https://www.buzzsprout.com/1764983
https://www.standaard.be/tag/luistercolumn-wouter-deprez
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=xsLkcGw8SCSFtB2lNe7BOg
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=tAIhMCWMQbiJyGOp2FfRRg
https://www.youtube.com/watch?v=XhlETlknlnI
https://www.youtube.com/watch?v=ZzmbI_i4Tro
https://www.smashpress.nl/zeven-bands-die-in-een-vreemde-taal-zingen-2/
https://nos.nl/artikel/2379079-albert-heijn-haalt-songfestival-broccoliadvertentie-niet-offline
https://www.ad.nl/show/albert-heijn-zegt-sorry-voor-broccoli-advertentie-songfestival-wilde-niemand-kwetsen~a40462b2/
https://www.oneworld.nl/lezen/kunst-cultuur/sranantongo-ooit-verboden-nu-de-taal-van-de-straat/
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6879810-verzin-jij-de-leukste-namen-voor-op-dit-kaartspel
https://boardgamegeek.com/geeklist/284964/dutch-names-heroes-hidden-leaders
https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/30/op-speelse-wijze-surinaamse-woorden-leren/
https://radio1.be/luister/select/byloo/snelcursus-kempisch-met-jelle-van-de-kemping-schietvodden-zijn-krokante-tissues
https://www.stuff.co.nz/national/education/124993372/language-matters-aushtralia-and-other-shtrange-pronunciations
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Advertentie

Wie zegt wat waar?
Teken nu in voor het
dialectenboek!

Hoe noem(de) je je groot moeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama? Je taal laat zien waar
je vandaan komt. In Wie zegt wat
waar? is voor twintig onderwerpen
uitgezocht en in kaart gebracht hoe ze
heten, van Groningen tot Oostende.
 
Al die variatie binnen het Nederlands
wordt gepresenteerd in mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen. Een boek voor
taalliefhebbers, maar ook voor iedereen
die geïnteresseerd is in de cultuur van de
regio.

 
Teken vóór 1 juni in op
www.onzetaal.nl/intekenen — dan
ontvangt u een kortingscode zodra
het boek is verschenen (half juni).
U koopt het boek dan voor
€ 14,95 in plaats van € 19,95.

Intekenen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

#taaladvies

Mei lijkt soms wel de maand van de

hoofdletters: Dag van de Arbeid,

Dodenherdenking, Bevrijdingsdag,

Moederdag, Hemelvaart, Pinksteren en

>> Oproep: ‘Zaai woorden, schrijf een column.’ (Nature Today)

 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27624


https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31569847.html 4/4

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

dit jaar ook Suikerfeest. (Maar ‘mei’ is

zelf met kleine letter.)

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

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/onzetaal
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
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Woordpost: laatdunkend
De satirische website De Speld gebruikt het woord laatdunkend. Is dat een verbastering van een
lage dunk van iemand hebben? Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Woorden
>> Parosmie. (Team Taaladvies)

>> Languishen. (Taalbank)

>> Benamingen voor bloemetjes in mei. (INT)

Taalnieuws
>> Het Bouba/Kiki-effect: mensen ervaren bepaalde klanken als ‘rond’ of ‘spits’. (VRT Radio 1 en
BBC)

>> Er is een technologie ontwikkeld om nasynchronisatie te verbeteren. Met kunstmatige
intelligentie kunnen de lipbewegingen van de acteurs worden aangepast aan de teksten van de
nasynchroniseerders. (Vertigo)

>> Nieuwe editie van de Petit Larousse: 170 nieuwe woorden, veel corona, weinig Engels en Arno
Hintjens. (Sputnik News en Soirmag)

>> Nederlandstalige en Franstalige literatuur dichter bij elkaar brengen? Auteurs Lize Spit en
Thomas Gunzig geven elkaar symbolisch het jawoord. (VRT NWS)

Webinar, cursus en viering

>> ‘Nederlands voor gevorderde anderstaligen’ is een gratis taalcursus met instapniveau B2. De
cursus is bestemd voor onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) en cursisten die zelfstandig
hun Nederlands willen bijspijkeren. (Nederlandse Taalunie)

>> Hoe zit dat nu precies met de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
online? Legt de ANS regels op of beschrijft ze de Nederlandse grammatica alleen maar? Miet Ooms
spijkert uw kennis bij in een webinar. U hebt nog voldoende tijd om de ANS grondig te bestuderen,
want het webinar vindt plaats op 18 november. (KTV)

>> Vanavond om 19.00 uur op YouTube: viering van de 95e verjaardag van het Woordeboek van
die Afrikaanse Taal en presentatie van deel XVI. (Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/laatdunkend/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/laatdunkend/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/parosmie
https://www.taalbank.nl/2021/05/04/languishen/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/bosieletjes/
https://radio1.be/het-boubakiki-effect-de-klanken-jouw-naam-bepalen-mee-hoe-mensen-over-jou-denken
https://www.bbc.com/future/article/20210430-what-the-sound-of-your-name-says-about-you
https://vertigoweb.be/ai-technologie-maakt-dubben-van-films-in-andere-talen-geloofwaardiger/
https://fr.sputniknews.com/culture/202105041045556773-on-a-vu-la-sante-de-la-langue-francaise-quand-le-covid-chamboule-le-petit-larousse/
https://soirmag.lesoir.be/370004/article/2021-05-04/le-chanteur-arno-fera-son-entree-au-petit-larousse-en-2022
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/05/bekijk-auteurs-lize-spit-en-thomas-gunzig-stappen-in-literair-h/
https://taalunie.org/actueel/221/nederlands-voor-gevorderde-anderstaligen
https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/algemene_nederlandse-spraakkunst/2853
https://www.youtube.com/channel/UCpQTghTZq4XFLyNxkNuRcww


Het nieuwe nummer
van Onze Taal

Het lukt dichter Ingmar Heytze tot zijn
frustratie niet om een pakkende liedtekst
te schrijven. Hij gaat te rade bij Jeroen van
Merwijk, Spinvis en Bertolf. Verder in het
meinummer tips voor het gevreesde
‘tienminutengesprek’ op school en een stuk
over hoe corona het onderwijs steeds
informeler maakt: “Hoi mevrouw we
hadden een paar vragen.”

Daarnaast berichten over onder meer
laaggeletterdheid, accentverandering,
Abraham en de mosterd, tijgen en togen,
het Eurosongfestival en Chemelot. Maar
vooral niet te missen: het dankwoord van
Ronald Snijders.

U kunt dit nummer ook los bestellen in de
webwinkel van Onze Taal.

Naar de inhoudsopgave

Advertentie

Moederdag-tip:
abonnement Onze
Taal cadeau geven

Aanstaande zondag is het Moederdag.
Verras uw moeder met een abonnement
op Onze Taal. U kunt kiezen voor een half
jaar (5 nummers) of een jaar (10
nummers). Nu bovendien met 15%
korting!
 
Om zondag direct iets te kunnen
overhandigen, kunt u de Onze Taal-
cadeaubon downloaden op onze website.

Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal. Het
blad wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd. Binnen vijf werkdagen na uw
bestelling krijgt de ontvanger een mail
met uitleg.

Naar de webwinkel

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/mei-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/mei-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/mei-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/


? 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 op
Instagram voor dialecten- 

kaarten en andere weetjes!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

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.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
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Onze Taal 90 jaar!

Het Genootschap Onze Taal bestaat deze
week 90 jaar: de vereniging werd op 16
mei 1931 opgericht.
 
Onder andere Trouw wijdde er een artikel
aan en bestuursvoorzitter Arno Brok kwam
erover vertellen bij De Taalstaat.
 
Vier het mee! Lees het allereerste nummer
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Taaltip: geïnspireerd op / door

In het algemeen is zowel geïnspireerd door als geïnspireerd op correct: ‘De film is geïnspireerd
op/door een oude Griekse tragedie.’

Toch kan er een sterke voorkeur voor een van de twee voorzetsels zijn. In de volgende zin past in
feite alleen door: ‘De regisseuse is zeer geïnspireerd door Italiaanse regisseurs.’ Waar die voorkeur
mee te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnormen
>> Een voormalig lid van de Aksiegroep Spellingvereenvaudiging 1972 haalt herinneringen op. Wat
kunnen we leren van de discussie van toen? (Neerlandistiek)

>> Nieuws over taal is altijd goed voor ophef. Maar dan moet het wel kloppen. (NRC)

>> Ook het Oostenrijks-Duits is niet onveranderlijk. (Wiener Zeitung)

Inclusieve taal

>> Vacatureteksten zijn vaak onbewust discriminerend. (AD)

>> De Franse minister van Onderwijs verbiedt ‘inclusieve spelling’. (HLN)

>> Bij de gemeente Buitenpost zijn de welkomstborden voortaan in het Fries. (video - RTVNOF)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/ooit-een-clubje-fanatieke-puristen-nu-de-vraagbaak-voor-het-nederlands~b2daade1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/76469-2021-05-08-voorzitter-arno-brok-over-90-jaar-genootschap-onze-taal
https://onzetaal.nl/uploads/editor/1932-01.pdf
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/geinspireerd/
https://neerlandistiek.nl/2021/05/vautloos-spellen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/08/nieuws-over-taal-is-altijd-goed-voor-ophef-maar-dan-moet-het-wel-kloppen-a4042855
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2102887-Das-Volk-bestimmt-die-Sprache.html
https://www.ad.nl/werk/vacatureteksten-vaak-onbewust-discriminerend-denk-eens-na-of-je-iemand-buitensluit~a7789d80/
https://www.hln.be/buitenland/franse-minister-van-onderwijs-verbiedt-inclusieve-spelling~a0fac845/
https://www.youtube.com/watch?v=IJfo9lz2ZwQ


van het blad (uit maart 1932), volg het
nieuws op de website, of word lid.

Naar de website

 
 
(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

Advertentie

Boek: Waarom een
zeemeermin geen
zeemeerman heet
September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet snel
afvraagt waar ze vandaan komen. Als je
dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel
bijzonder verhaal over te vertellen is.
Bijvoorbeeld over de zeemeermin die
eigenlijk ooit een zeemeerman was.
 
Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen over
vijftig doodgewone woorden, zoals
slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en
leerzaam (ook voor volwassenen!). 
 
Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel

En verder
>> Vaccinodrome, chawarma, transidentité en andere nieuwe woorden in het Franse woordenboek
Petit Robert. (BFM TV)

>> Sranantongo: ooit was het verboden, nu is het de taal van bijna iedereen in Suriname.
(OneWorld)

Geen Taalpost op donderdag 13 mei
Aanstaande donderdag (13 mei) verschijnt Taalpost niet, in verband met Hemelvaart.
 
De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 18 mei.

https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/wij-bestaan-90-jaar
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://www.bfmtv.com/culture/vaccinodrome-chawarma-transidentite-decouvrez-les-nouveaux-mots-du-petit-robert_AN-202105100060.html
https://www.oneworld.nl/lezen/kunst-cultuur/sranantongo-ooit-verboden-nu-de-taal-van-de-straat/
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Uit welk jaar komen deze
woorden? Speel onze quiz!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
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Tijdschrift
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
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.onlinequizcreator.com/nl/wanneer-deden-deze-woorden-hun-intrede-in-onze-taal/quiz-471415?PHPSESSID=new
https://www.onlinequizcreator.com/nl/wanneer-deden-deze-woorden-hun-intrede-in-onze-taal/quiz-471415?PHPSESSID=new
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
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: een prachtig/prachtige zonnige dag
Een prachtig zonnige dag is een dag die op een prachtige manier zonnig is. Prachtig is hier een
bijwoord: het zegt iets over zonnig.  
Een prachtige zonnige dag is een zonnige dag die prachtig is: de dag kan om allerlei redenen
prachtig zijn. Hier zijn prachtige en zonnige allebei een bijvoeglijk naamwoord bij dag.  
 
Over een eventuele komma tussen prachtige en zonnige is meer te lezen op de website van Onze
Taal. 

Taalnieuws
>> Onze Taal kijkt met open vizier naar het nepnieuws rond de E-ANS. (Onze Taal)

>> Door een Babylonische spraakverwarring is het moeilijk navigeren in de binnenvaart. (NPO
Radio 1)

>> Niet te genezen boosheid van internationale studenten in Utrecht over het examen medisch
Nederlands. (U-krant)

Taalopinies
>> Door kwesties als groter als/dan praten we minder met elkaar. (De Correspondent)

>> Van dat gedoe rond d/t-fouten krijg je dan weer prikkelbare darmen. (Scriptorij)

>> Ontdek liever de denkwereld achter een woord als planetoïde. (NRC)

>> Of bekijk de toekomst van streektalen, want die is gevarieerder dan vaak wordt gevreesd. (EW
Magazine)

 

Steden en taal
>> Meertaligheid wordt de norm in de steden van de toekomst. (AT5)

>> Ruim baan voor al wie naar de Nederlandstalige school wil in de hoofdstad van Vlaanderen.
(MO*)

>> Vind je in Seoul een spelfout op een informatiebord? Dan krijg je misschien een beloning van
10.000 won (ruim 7 euro). (Korea JoongAng Daily)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-tussen-bijvoeglijke-naamwoorden/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-nepnieuws-rond-de-e-ans
https://www.nporadio1.nl/onderzoek/31579-babylonische-spraakverwarring-in-de-binnenvaart
https://www.ukrant.nl/onvoldoende-voor-toegangsexamen-nederlands-frustreert-internationals-geneeskunde/
https://decorrespondent.nl/12356/he-taalpolitie-vergeet-niet-waar-taal-voor-bedoeld-is-praten-met-elkaar/34716324184432-a095698e
https://www.scriptorij.be/blog/zolang-hij-maar-geen-dt-fout-maakt
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/14/oerknal-dat-is-pas-klare-taal-a4043596
https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/blog/2021/05/de-toekomst-van-streektalen-komt-in-meer-dan-vier-smaken-822812/
https://www.at5.nl/artikelen/208977/stad-van-de-toekomst-deel-5-meertaligheid-wordt-de-norm
https://www.mo.be/column/ruim-baan-voor-al-wie-naar-de-nederlandstalige-school-wil-de-hoofdstad-van-vlaanderen
https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/05/16/national/socialAffairs/fix-wrong-language-use-sign-boards-seoul/20210516180900430.html


 Quiztijd!

>> Quiz: wanneer deden deze woorden
hun intrede in onze taal? (Onze Taal)

>> Quiz: wanneer en waarom werd het
Genootschap Onze Taal opgericht? (Onze
Taal)

>> Quiz: wat zijn de Franse equivalenten
van deze Engelse telecommunicatie-
woorden? (Le Figaro)
 
Nog niet uitgespeeld? Op onze website
staan ook interactieve taalquizzen over
uitdrukkingen, dicteewoorden en
werkwoordspelling. Deze quizzen kun je
alleen of in een groep spelen.

Advertentie

Wie zegt wat waar?
Teken nu in voor het
dialectenboek!

Hoe noem(de) je je groot moeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama? Je taal laat zien waar
je vandaan komt. In Wie zegt wat
waar? is voor twintig onderwerpen
uitgezocht en in kaart gebracht hoe ze
heten, van Groningen tot Oostende.
 
Al die variatie binnen het Nederlands
wordt gepresenteerd in mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen. Een boek voor
taalliefhebbers, maar ook voor iedereen
die geïnteresseerd is in de cultuur van de
regio.

 
Teken vóór 1 juni in op
www.onzetaal.nl/intekenen — dan
ontvangt u een kortingscode zodra
het boek is verschenen (half juni).
U koopt het boek dan voor
€ 14,95 in plaats van € 19,95.

Curiosa
>> Deze Australische vrouw werd wakker na een operatie en merkte dat ze een Iers accent had.
(De Telegraaf)

>> Deze man in India denkt dat de pandemie zal eindigen als we corona voortaan spellen
als caronaa. (KalingaTV)

>> Deze achtjarige uit Nijmegen vindt Duitse flessenpost (en 10 euro). (De Gelderlander)

https://www.onlineexambuilder.com/nl/quiz-90-jaar-onze-taal/exam-446646
https://www.onlinequizcreator.com/index.php?r=quiz/login&id=471415&language=nl
https://www.onlineexambuilder.com/nl/quiz-90-jaar-onze-taal/exam-446646
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/dix-mots-pour-parler-de-la-telecommunication-en-francais-20210517
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/speel-onze-interactieve-taalquizzen/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1573499858/vrouw-wordt-wakker-met-iers-accent-na-operatie
https://kalingatv.com/offbeat/man-predicts-changing-spelling-of-corona-to-caronaa-will-end-pandemic/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/spannend-enna-8-vindt-brief-in-fles-op-waalstrandje-drie-mensen-gooiden-mij-in-de-rivier~af9f6e26/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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"Toen de hond een tweede agent
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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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https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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Woordpost: schalks
In de werkkamer van koningin Máxima staat een foto van een schalks lachende koning Willem-
Alexander. Kijk je dan koninklijk? Of als een maarschalk? Lees meer over schalks op de website van
Onze Taal.

Woorden
>> Meermannenhuwelijk. (Taalbank)

>> Grotsyndroom. (Team Taaladvies)

>> Cheugy. (Linda)

>> Plichtwerk. (Ludo Permentier – INT)

Taalnieuws
>> Uitnodigingen voor de coronaprik kunnen makkelijk in eenvoudige taal, maar dat is moeilijk.
(AD en NOS Radio 1)

>> De herziene Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt minder vaak het woordje vlees. (Nederlands
Dagblad)

>> Transportbedrijven communiceren voortaan met elkaar zonder taalgrenzen. (TTM)

Vlaanderen
>> Nieuwe etymologische verklaring van de naam Vlaanderen. (Neerlandistiek)

>> Minister Crevits stuit op protest na een bericht over de correcte benaming van
chocoladezoenen. (De Standaard)

>> Kunnen alleen Franstalige Belgen Vlaamse auteurs vertalen (en vice versa)? (Le Soir)

>> Aker, tob, ketel, marmiet en seule zijn allemaal dialectwoorden voor emmer. Waar komen ze
vandaan? (Veronique De Tier – INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/schalks/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/schalks/
https://www.taalbank.nl/2021/05/18/meermannenhuwelijk/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/grotsyndroom
https://www.linda.nl/meiden/ben-jij-cheugy-of-niet/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/kom-op-met-dat-plichtwerk/
https://www.ad.nl/gouda/een-uitnodiging-voor-een-coronaprik-maar-wat-staat-er-allemaal-voor-moeilijke-taal~ad93337b/
https://www.nporadio1.nl/binnenland/31675-hoogleraar-laaggeletterdheid-we-vinden-het-moeilijk-om-basale-woorden-te-gebruiken
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1035212/nieuwe-bijbel-kent-niet-langer-vlees-
https://www.ttm.nl/it/in-teleroute-kunnen-transporteurs-nu-realtime-in-eigen-taal-chatten/137256/
https://neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-een-etymologie-voor-vlaanderen-waar-de-wol-vandaan-komt/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210517_96748864
https://plus.lesoir.be/373008/article/2021-05-19/carte-blanche-la-traduction-litteraire-le-chagrin-des-belges
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/seule/
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‘Hoe laat heb jij het?’

Onze Taal-columniste Sylvia Witteman
kwam erachter dat deze vraag niet meer
gebruikelijk is. Tegenwoordig zou je
misschien eerder vragen ‘Hoe laat is het?’,
maar er waren tijden dat bijna iedereen
een horloge droeg, waarbij die horloges
nooit helemaal gelijk stonden. Hoe
jongeren van nu op ‘Hoe laat heb jij het?’
reageren, leest u in een nostalgische
column van Sylvia Witteman. Deze column
uit ons meinummer bieden we hier gratis
aan. 

Wilt u alle Onze Taal-columns lezen? Word
dan lid van Onze Taal!

Naar de column

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Fries
>> In het Duitse dorp Scharrel is Fries de schooltaal, maar voor het online onderwijs in
coronatijden werd overgeschakeld naar het Duits. (It Nijs)

>> De gemeente Achtkarspelen krijgt een pluim voor haar inzet voor de Friese taal. (Omroep
Fryslân)

>> Was Maria nu swier of toch yn ferwachting? De nieuwe Friese vertaling van de Bijbel belooft een
moeilijke bevalling te worden. (Friesch Dagblad)

En verder
>> ‘Jongeren spreken fors minder streektaal dan vroeger. Zonde, want het Nedersaksisch heeft zat
perspectief.’ (Dagblad van het Noorden)

>> Kinderen doen er steeds langer over om te leren schrijven. (AD)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-de-tijd-hebben
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-de-tijd-hebben
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-de-tijd-hebben
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.itnijs.frl/2021/05/dutsk-ferfangt-frysk-as-fiertaal-by-online-underwiis/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1059507-achtkarspelen-krijgt-pluim-voor-inzet-voor-de-friese-taal
https://frieschdagblad.nl/2021/5/19/nieuwe-fryske-bibel-brengt-de-irritatie-terug
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Het-Nedersaksisch-is-springlevend-en-heeft-zat-perspectief-26833896.html
https://www.ad.nl/gezin/kinderen-doen-er-steeds-langer-over-om-te-leren-schrijven-coronajaar-maakt-het-erger~aa458ade/
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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: orwelliaans / Orwellachtig
Als iets of iemand doet denken aan de Engelse auteur George Orwell of zijn werk, dan kun je dat
Orwellachtig noemen. Maar ook orwelliaans verwijst naar de auteur van onder meer 1984.

Over het subtiele betekenisverschil tussen Orwellachtig en orwelliaans is meer te vinden op de
website van Onze Taal.

Wetenschap en techniek
>> Het stotteren van zebravinken lijkt op dat van mensen. (NewScientist)

>> Een Engels bedrijf werkt aan een vorm van kunstmatige intelligentie die nasynchronisatie
natuurlijker kan maken. (FilmTotaal)

>> Voor een taalonderzoek zoekt een Nederlandse onderzoekster in Frankfurt sprekers van het
Nederlands. (Duur: ongeveer 20 minuten.) (SociSurvey)

>> De naam Zoom was onderdeel van het succes van het videobelbedrijf. (FastCompany)

Regionale taal in Europa
>> Het Franse constitutionele hof blokkeert een wet die scholen in minderheidstalen toestaat.
(Reuters)

>> Frankrijk verbiedt een schoolmethode waarbij leerlingen Bretons leren door alleen Bretons te
spreken. (It Nijs)

>> Een kaartspel wil helpen traditionele Griekse dialecten te redden. (France24)

>> Wat je moet weten over Duitse minderheidstalen. (The Local)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/mulischachtig-mulischiaans/
https://www.newscientist.nl/nieuws/stotteren-van-zebravinken-lijkt-op-menselijk-stotteren/
https://www.filmtotaal.nl/nieuws/81460
https://www.soscisurvey.de/4ge7/
https://www.fastcompany.com/90639158/zoom-naming-strategy
https://www.reuters.com/world/europe/frances-constitutional-council-rejects-bill-permitting-minority-language-schools-2021-05-21/
https://www.itnijs.frl/2021/05/bretonske-learmetoade-ferbean-skoallen-folslein-fan-t-sintrum/?fbclid=IwAR1e3e2jP-dY6fdWPBayT7HWvieKfigPwu_-Ytg5vNTVgFxHRKgGVVyBkOg
https://www.france24.com/en/live-news/20210522-game-of-words-seeks-to-revive-fading-greek-dialects
https://www.thelocal.de/20210511/what-you-need-to-know-about-germanys-four-minority-languages/
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Advertentie

Boek vol
taalkronkels cadeau
bij lidmaatschap
Als u voor 28 juni 2021 voor uzelf een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u het boek Een topjaar
voor eikels cadeau.
 
“Zere nek komt niet door kussen”, “Politie
haalt slang uit stofzuiger” – de allerleukste
taalkronkels van de afgelopen jaren zijn
gebundeld in dit hilarische boekje. Van
brandweer tot horeca, en van Sinterklaas
tot de paus, er is nauwelijks een
onderwerp dat zich niet leent voor een
taalmisverstand. Hoe veelvoorkomende
misgrepen ontstaan, wordt toegelicht in
korte kaderteksten.

Lid worden

 

Geschiedenis
>> Waar komt de uitdrukking ‘Maak je borst maar nat’ vandaan? (Neerlandistiek)

>> Een Parijzenaar ontdekt tijdens een opname in 1912 dat hij dialect spreekt. (video – France
Culture)

>> Wetenschappers beweren dat ze de ontbrekende schakel hebben gevonden tussen oertalen.
(Live Science)

En verder
>> Het Engels speelt in het moderne India dezelfde rol als het Sanskriet in oeroude tijden voor de
elite. (The Hindu)

>> Een Drentse docente Nederlands is een hit op TikTok. (AD)

>> Schiphol geeft voortaan informatie in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans,
Russisch, Grieks, Oekraïens, Duits, Deens, Noors, Frans, Chinees, Arabisch, Hindi, Japans en
Koreaans. (Leeuwarder Courant)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/?___SID=U
https://neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-maak-je-borst-maar-nat/
https://www.youtube.com/watch?v=amPtXEaXQO0
https://www.livescience.com/iconic-vocalizations-lead-to-human-languages.html
https://www.thehindu.com/society/history-and-culture/indian-english-is-a-prakrit-not-a-creole-says-linguist-peggy-mohan/article34615674.ece?fbclid=IwAR1g4zw45JoIIxTiUmMbehO-jkDP4_Tf8FVDUnxS5ZMY57XkqHfAXyeQOcU
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Lees meer

Oproep: nomineer
uw Waddenwoord
De Waddenacademie en Onze Taal
organiseren dit jaar de verkiezing van het
ultieme Waddenwoord. Welk woord
typeert het Waddengebied het best, en
waarom?
 
Nomineer vóór 1 augustus uw
Waddenwoord*. De jury kiest uit alle
inzendingen tien woorden. Tussen 1 en 7
september is de verkiezingsronde en op
10 september wordt het winnende woord
bekendgemaakt.
 
* Een Waddenwoord is een woord,
uitdrukking of geografische naam in een
van de talen en dialecten van het
Waddengebied.
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Woordpost: catharsis
In de roman Kintu (van Jennifer Nansubuga Makumbi) draait het om een eeuwenlange familievloek,
die aan het slot “tot een catharsis leidt”. Een ontknoping, een ontlading – wat is een catharsis? Op
de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Woorden
>> Dagdagelijks. (Onze Taal)

>> Inloopkamer. (Taalbank)

>> Snoezelbos. (Team Taaladvies)

>> Wildwest. (Ewoud Sanders)

>> Zombiebaan. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catharsis
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De Boekenweek gaat
zaterdag van start!

Aanstaande zaterdag (29 mei) begint de
Boekenweek, die eerder dit jaar was
uitgesteld. Voor ons februari/maart-
nummer interviewden wij Hanna Bervoets,
auteur van het Boekenweekgeschenk Wat
wij zagen. Dit interview kunt u hier nu
gratis lezen.
 
Foto: CPNB / Klaas Hendrik Slump

Lees het interview

Namennieuws
>> Schotten kunnen hun Schotse naam niet invullen op een webformulier om een
vaccinatieafspraak te maken. (Daily Record)

>> Steeds meer mensen van Chinese afkomst gebruiken hun Chinese naam en niet een westers
alternatief. (NRC)

>> De naam van het nieuwe Friese treinstel Zwarte Haan wordt niet veranderd in Swarte Haan.
(Leeuwarder Courant)

 

Vreemde talen leren
>> Bij inburgeren in Fryslân hoort ook Fries leren, vindt de provincie. (Omrop Fryslân)

>> Er trots op zijn dat je geen vreemde talen spreekt, is zó Brits. (iNews)

>> De taal-leer-app Duolingo heeft in Frankrijk meer dan 10 miljoen gebruikers. (Presse Citron)

 

Inclusieve taal
>> Je kunt geen gelijkheid doceren zonder inclusieve taal. (Libération)

>> De Hamburgse afdeling van de Duitse partij CDU keert zich tegen genderneutrale taal in het
onderwijs of bij de overheid. (Die Zeit)

>> Is een nieuw non-binair voornaamwoord nodig in het Nederlands? (RTL Nieuws)

 

En verder
>> Makers van onder andere soja- en haverdrank mogen van de EU toch naar zuivel verwijzen op
hun verpakkingen. (NOS)

>> Deze organisaties strijden tegen anglicismen in het Frans. (Le Figaro)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/interview-met-boekenweekauteur-hanna-bervoets
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https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/anglicismes-ces-organismes-qui-luttent-contre-leur-proliferation-dans-la-langue-francaise-20210525


Advertentie

Laatste kans om
dialectenboek met
korting te bestellen

U kunt nog tot aanstaande dinsdag
(1 juni) intekenen voor ons dialectenboek
Wie zegt wat waar. U krijgt dan een code
om het boek voor € 14,95 in plaats van €
19,95 te bestellen.

Zodra het boek half juni verschijnt, is het
alleen nog voor de reguliere prijs
verkrijgbaar.
 
Lees hier meer over het dialectenboek.

Intekenen met korting
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#weetje

Het bekendste boek van #EricCarle,

‘Rupsje Nooitgenoeg’, leeft voort in de

taal: Van Dale omschrijft ‘een rupsje-

nooit-genoeg’ als “iemand die nooit

tevreden is en altijd maar meer wil”.

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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