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Taaltip: je wil / je wilt
Het thema van de Kinderboekenweek in Nederland is ‘Worden wat je wil’. De keuze voor ‘je wil’ is
hier goed te begrijpen: ‘je wil’ klinkt vlotter en ongedwongener dan ‘je wilt’.

Meer details over ‘je wilt’ en ‘je wil’ zijn te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een leraar trekt als wandelend reclamebord door de straten van Gent om anderstaligen te
vinden voor lessen Nederlands. (VRT NWS)

>> Matthijs van Nieuwkerk heeft ooit hard moeten werken om van zijn Amsterdamse accent af te
komen. (AD)

>> Marion Koopmans krijgt de Irispenning 2021, voor de manier waarop ze over de
coronapandemie heeft gecommuniceerd. (NU)

>> Er is na 25 jaar een nieuwe Groninger woordenposter – met woorden voor vogels. (Prachtig
Pekela)

>> Een opmerkelijke stijging van het aantal anderstalige studenten die in Antwerpen het
voorbereidend jaar Nederlands komen volgen. (PZC)

>> In Suriname is nog 5% van de bevolking analfabeet. (DBS)

Spelen met taal
>> Frits van Oostrom spreekt met Jaap de Jong over de impact van stem en muzikaliteit bij
succesvolle redenaars. (Festival & Seizoen Oude Muziek)

>> Een simpel spelletje: je krijgt een lijstje woorden en/of namen te zien en iemand anders moet
(per woord of naam) raden waar je het over hebt. (WoordenShitStorm)

>> Normaal vertalen is saaaaai. Vertaal bijvoorbeeld eens naar het Smurfs, Breezahtaal of het M.
van Nieuwkerks. (Vertaalkompjotter)

Week van het Nederlands
>> Het boek Alles begint met A van Diedrik van der Wal wint de Taalboekenprijs 2021. (Onze Taal)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/je-wil-je-wilt
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/01/leraar-nederlands-voor-anderstaligen-zoekt-studenten/
https://www.ad.nl/show/matthijs-van-nieuwkerk-moest-hard-werken-om-van-amsterdams-accent-af-te-komen~a63002fa/
https://www.nu.nl/wetenschap/6160399/marion-koopmans-krijgt-irispenning-voor-communicatie-over-coronapandemie.html
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/40011/%EF%BF%BDVlaigend-boven-Grunnen%EF%BF%BD---de-nieuwe-Groninger-woordenposter.html
https://www.pzc.nl/antwerpen/nederlands-leren-zit-in-de-lift-taaljaar-uantwerpen-verwelkomt-meer-studenten-dan-ooit~a3ed3b16/
https://www.dbsuriname.com/2021/10/02/landelijke-campagne-tegen-ongeletterdheid/
https://www.youtube.com/watch?v=EwysstODsX0
https://www.woordenshitstorm.nl/
https://www.vertaalkompjotter.nl/mathijs-van-nieuwkerks-vertalen
http://www.onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
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Taalvragenvuur
Aanstaande donderdag om 15.00 uur vindt
het Taalvragenvuur plaats: een online live-
evenement van Onze Taal, Team
Taaladvies en het Instituut voor de
Nederlandse Taal.
 
Hebt u ook een brandende taalvraag?
Stuur die dan vóór morgenmiddag (12.00
uur) in!
 
Klik hier voor meer informatie en het
insturen van een taalvraag.

Een taalvraag insturen

Gratis proefnummer
van Onze Taal
In het kader van de Week van het
Nederlands willen we iedereen de kans
geven in aanraking te komen met de
veelzijdigheid van taal. U kunt daarom een
gratis proefnummer aanvragen van het
tijdschrift Onze Taal. 
 
Als u (vóór 17 oktober) dit formulier
invult, ligt het novembernummer volgende
maand op uw deurmat.

Een proefnummer aanvragen

>> Drie virtuele lunchgesprekken over taal op 5, 6 en 7 oktober. (de lage landen)

>> De derde editie van De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden vindt op vrijdagavond 8
oktober simultaan plaats in zeventig bibliotheken in heel Vlaanderen. (VVBAD)

>> Leerkrachten van de school Via Tienen brengen een videogedicht. Zo vertolkt Mr. Lacroix op de
gepaste plaats een gedicht van Joe Roxy. (VIA Tienen)

Gratis gedichten
Al meer dan twee decennia stuurt het project Laurens Jz. Coster iedere werkdag gratis een
Nederlandstalig gedicht naar de mailbox van zijn abonnees – als een bloemlezing in dagelijkse
afleveringen. Deze week, in de Week van het Nederlands, zijn dat vijf mooie en ontroerende, oude
of nieuwe gedichten over taal.

Informatie over Coster (plus de twee al verschenen gedichten)

Abonneren op Coster

https://onzetaal.nl/taalvragenvuur
https://onzetaal.nl/taalvragenvuur
https://onzetaal.nl/taalvragenvuur
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://de-lage-landen.com/article/taalgesprek
https://www.vvbad.be/nieuws/spelplezier-centraal-tijdens-dictee-bibliotheken
https://www.youtube.com/watch?v=kaP_SpFhB5A
http://www.ljcoster.nl/
https://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster
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Advertentie

Alles begint met A
Alles begint met A van Diedrik van der Wal
is bekroond met de Taalboekenprijs 2021. 
 
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vind u in Alles begint met A van letter-
kundige Diedrik van der Wal. 
 
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is nu gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.
 

 
Foto uitreiking Taalboekenprijs: Bart Versteeg

Het boek bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

En verder
>> Voor een online taalonderzoek worden (opnieuw) sprekers van het Nederlands gezocht. (Duur:
ongeveer 10 minuten.) (SociSurvey)

>> Het fenomeen ‘dictee’ is in Turkije onbekend. (De Morgen)

>> Wat wordt de naam van de nieuwe sporthal in Waddinxveen? (Waddsup)

>> Een laptop laat horen wat je hersenen willen zeggen. (Medical Facts)

>> Een robot in een brasserie in Temse wenst de gasten smakelijk eten. (VRT NWS)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.soscisurvey.de/stgh/
https://www.demorgen.be/nieuws/het-fenomeen-dictee-is-in-turkije-onbekend~b3f4124c/
https://waddsup.waddinxveen.nl/nl-NL/
https://www.medicalfacts.nl/2021/10/04/de-laptop-laat-horen-wat-jouw-hersenen-willen-zeggen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/04/bekijk-brasserie-in-temse-werkt-binnenkort-met-serveerster-eva/
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+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook om op de hoogte

te blijven!

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://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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


Lees meer

Nieuw nummer 
Onze Taal
Denkt u dat ‘echte’ synoniemen niet
bestaan? Dan bent u niet alleen. Maar hebt
u gelijk? Daar komt u achter door het
artikel over synoniemen in het nieuwe
nummer van Onze Taal te lezen.

Ook aan bod komen: taalverandering en
taalverloedering, de herziene Nieuwe
Bijbelvertaling, taal in historische films en
boeken, de moderne constructies in mum
van tijd en beter ga je naar huis, de
uitspraakkwestie ‘auto’ of ‘ooto’, en
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Woordpost: vitriool
In de politiek worden nog geregeld pennen in vitriool gedoopt. Wat is dat eigenlijk voor goedje?
Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Steen en been klagen. (Historiek)

>> Defenestreren. (INT)

>> FLINTA. (VRT NWS)

>> Verstopparadijs. (Taalbank)

Taalnieuws 
>> Zijn scholen de oorzaak van taalverloedering bij kinderen in Duitsland? Onderzoek ontkracht die
stelling. (Der Tagesspiegel)

>> Oxford English Dictionary neemt heel wat Koreaanse woorden op. (The Guardian)

>> Fryslân Fûns zamelt geld in voor juridische strijd voor de Friese taal. (Omrop Fryslân)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/vitriool
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/vitriool
https://historiek.net/steen-en-been-klagen-herkomst-betekenis/144532/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/defenestreren-een-woord-voor-het-taalmuseum/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/05/cafe-blond-gent-feest-zonder-cis-gender-mannen-discussie-discrim/
https://www.taalbank.nl/2021/10/04/verstopparadijs/
https://www.tagesspiegel.de/wissen/bericht-ueber-die-sprache-an-den-schulen-experten-sehen-keine-anzeichen-fuer-allgemeinen-sprachverfall/27658022.html
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/05/k-beauty-hallyu-and-mukbang-ozens-of-korean-words-added-to-oxford-english-dictionary
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1097386-fryslan-funs-zamelt-geld-voor-juridische-strijd-voor-de-friese-taal


Kees van Kooten alias ‘kleineerlandicus’
dr. E.I. Kipping over een rare zin op een
vrachtwagen.

Naar de inhoudsopgave

 Vandaag om
15.00 uur: het
Taalvragenvuur!
Vanmiddag om 15.00 uur presenteert
Onze Taal samen met Team Taaladvies
van de Vlaamse overheid en het Instituut
voor de Nederlandse Taal het
Taalvragenvuur! Dit online live-evenement
op YouTube wordt georganiseerd in het
kader van De Week van het Nederlands.
 
Taaladviseurs Rutger Kiezebrink van Onze
Taal en An Bosmans van Team Taaladvies
geven antwoord op allerhande ingestuurde
taalvragen. Als u zelf een brandende
vraag hebt, kunt u via het chatkanaal
meepraten. 

Naar het evenement

Taalopinies
>> Doven en slechthorenden komen in de media eigenlijk alleen maar aan het woord als het over
hun doof-zijn gaat. Dat kan en moet anders. (One World)

>> ‘Zeuren over taal? Geef mij maar de zekerheid van een norm.’ (Knack)

>> Een videogesprek over de plaats van het Afrikaans in een meertalig Zuid-Afrika. (LitNetKanaal)

En verder
>> Blaffende honden bijten niet. Geniale honden kunnen zich dan weer de namen van meer dan

https://onzetaal.nl/oktober
https://onzetaal.nl/oktober
https://www.youtube.com/watch?v=VZG8BW4jeiw
https://www.youtube.com/watch?v=VZG8BW4jeiw
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/laat-dove-mensen-ook-eens-bij-talkshows-aanschuiven/?utm_campaign=later-linkinbio-oneworldnl&utm_content=later-21153326&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
https://www.knack.be/nieuws/belgie/zeuren-over-taal-geef-mij-maar-de-zekerheid-van-een-norm/article-opinion-1786865.html
https://www.youtube.com/watch?v=_WmoUWHjImc


Advertentie

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

 
U kunt tot en met 17 oktober een
lidmaatschap (voor een heel of een half
jaar) afsluiten met 15% korting. Gebruik
daarvoor deze code bij het afrekenen:
K15P.

Lid worden

Advertentie Van Dale

Gratis oefenstof
voor in de klas

Van Dale ontwikkelt lesmateriaal voor
docenten. Uiteraard ook voor leerlingen,
maar we willen vooral docenten
ondersteunen. Bij vakonderdelen die lastig
zijn over te brengen in de klas of waar
(te) weinig tijd voor is.
 
Zoals het onlinewoordenboek. Lang niet
alle leerlingen weten hoe ze dat op de
juiste manier gebruiken. Zonde! Daarom
hebben we Van Dale Lesbrieven
onlinewoordenboeken ontwikkeld. Hiermee
kun jij als docent Nederlands, Engels,
Frans of Duits direct aan de slag, samen
met je leerlingen.

Gratis lesbrief aanvragen

honderd speeltjes na anderhalve maand nog herinneren. (RTL Nieuws)

>> Niet balen, dit is alleen voor inwoners van de gemeente met die naam: spreuken gezocht voor
de lokale vuilnisbakken. (Het Nieuwsblad)

>> Pardon, een artikel in het Frans over de herkomst van ‘pardon’. (Le Figaro)

>> Wat weet u over het Nederlands in de rest van de wereld? Test het in deze quiz en win! (Week
van het Nederlands en Onze Taal)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/YRXboYa05IqU8U-36_jcLhkff23nmEjKIiRvImFscx7KWOPnzHektPoK1ZIXeVgG/i9VXmziQ338vUPz
https://webwinkel.vandale.nl/lesmateriaal
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/YRXboYa05IqU8U-36_jcLhkff23nmEjKIiRvImFscx7KWOPnzHektPoK1ZIXeVgG/i9VXmziQ338vUPz
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5258571/border-collies-geniale-honden-namen-onthouden-uitdaging
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211005_92455347
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/d-ou-vient-le-mot-pardon-20211005
https://www.onlineexambuilder.com/nl/week-van-het-nederlands-reis-om-de-wereld/exam-456151


? 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 taalnieuws,

-weetjes, en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel
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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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://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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Taaltip: chic / chique
Of je chic of chique schrijft, hangt af van de uitspraak. Chique is goed als je ‘sjieke’ zegt of hoort:
een chique jurk. Als de uitspraak ‘sjiek’ is, schrijf je chic: een chic jasje.

Hoe je ‘sjieker’ en ‘sjiekst’ dan netjes opschrijft, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Agenda
>> 28 oktober: Taalfeest Amersfoort. (De stad Amersfoort)

>> 30 oktober: laureatenmiddag Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, met onder andere een
prijs voor een groot werk over het Bargoens. (MdNL)

>> 6 november: vierde Groot Dictee der Nederlandse Taal bij De Taalstaat. (KRO-NCRV)

>> 9 november: discussie over de zin en onzin van iconen in overheidscommunicatie. (Taalunie)

>> 18 november: symposium over erkende talen in Nederland. (Symposium Erkende Talen)

Beeldende woorden
Kopkaas, vreetschuur, zweefteef … taalkundige Wouter van Wingerden is gefascineerd door zulke
beeldende, maar niet erg subtiele woorden. Op zijn eigen website verzamelde hij er 75; sommige
zijn nog wel wat grover dan deze voorbeelden.

 

Nicoline van der Sijs
>> Afgelopen vrijdag nam Nicoline van der Sijs afscheid van de Radboud Universiteit. Een
afscheidsgroet van een collega. (Neerlandistiek)

>> En enkele collega’s maakten een filmpje. (video – YouTube)

>> Interview: ‘De taalfout van nu is de taal van de toekomst’. (Voxweb)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://doetietsmettaal.nl/2021/10/koopgoot-klapvee-kuttenlikkertje-top-75-van-beeldende-woorden/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/chic-chique
https://www.destadamersfoort.nl/deeljenieuws/nieuws/759504/taalfeest-amersfoort-met-ronald-snijders-gaston-dorren-en-ingmar-heytze
https://www.mdnl.nl/?p=11140
https://kro-ncrv.nl/persberichten/vierde-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-6-november-bij-kro-ncrvs-de-taalstaat
https://taalunie.org/informatie/351/talkshow-get-the-picture-de-zin-en-onzin-van-iconen
https://www.symposiumerkendetalen.nl/
https://doetietsmettaal.nl/2021/10/koopgoot-klapvee-kuttenlikkertje-top-75-van-beeldende-woorden/
https://neerlandistiek.nl/2021/10/nicoline/
https://www.youtube.com/watch?v=CtqzOhnLYSE
https://www.voxweb.nl/nieuws/de-taalfout-van-nu-is-de-taal-van-de-toekomst
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Oude taal in films
Wat doe je met de taal als je een stuk van
Vondel opvoert? Of in een tv-serie
middeleeuwse gebeurtenissen naspeelt?
Spreken de karakters de taal van toen, of
die van nu?

In het nieuwe nummer van Onze Taal gaat
Jorien Marcus in op die vragen. Haar artikel
staat nu ook gratis online.

Naar het artikel

 Oproep: welke
taalverschijnselen
ontdekte u pas op
late(re) leeftijd?
In het oktobernummer van Onze Taal gaat
het onder meer over de uitdrukking
‘vandaag jaar oud’, die op sociale media
gebruikt wordt voor ontdekkingen die je
pas erg laat in je leven doet. Welke
ontdekkingen op taalgebied deed u
zelf pas heel laat in uw leven?

Laat het ons weten door te mailen naar
saskia@onzetaal.nl.

Reageren

 

Gender
>> De uitspraak ‘Ladies and gentlemen’ verdwijnt bij British Airways. (Up in the Sky)

>> De term cisgender werd in Nederlandse media in 2020 twee keer zo vaak gebruikt als in het
jaar ervoor. (Transgender Netwerk Nederland)

>> Voorzitter van de Duitse spellingraad: genderneutrale taal splijt de samenleving. (Der Spiegel)

 

En verder
>> Er wordt steeds meer bekend over de genetische oorzaken van taalstoornissen. (Medical Facts)

>> Wat is het plezantste Vlaamse woord? (video – Taalverhalen)

>> Drie uur praten over taal. (de lage landen)

>> Het Taalvragenvuur van afgelopen donderdag was een succes. Het is terug te kijken via het
YouTube-kanaal van het Instituut voor de Nederlandse Taal. (video – YouTube / INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/leuk-oude-taal-maar-niet-te-lang
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Reactie%20op%20oproep%20%27Vandaag%20jaar%20oud%27
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=reactie%20op%20oproep%20%27vandaag%20jaar%20oud%27
https://www.upinthesky.nl/2021/10/11/uitspraak-ladies-and-gentlemen-verdwijnt-bij-british-airways/
https://www.transgendernetwerk.nl/publicaties/mediamonitor-2020/?fbclid=IwAR2BPqzy-PlUXVN6LxEfduhIACoOVCBk4v9ymGvoQJ48e3CsIo0Bai2pjvo
https://www.spiegel.de/kultur/gender-debatte-nicht-alle-sind-in-der-lage-einen-genderstern-korrekt-zu-lesen-a-ef375152-03fb-46c1-9434-bf679c096521
https://www.medicalfacts.nl/2021/10/11/vaker-genetisch-testen-bij-kinderen-met-een-taalachterstand/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=afE2Ht9mhu0&feature=youtu.be
https://de-lage-landen.com/article/taalgesprek
https://www.youtube.com/watch?v=VZG8BW4jeiw&t=11s
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Aanbieding:
taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk. 

Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 én het boekje
Tekstvorm geregeld cadeau!

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

Volg Onze Taal op
Instagram 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://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
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://instagram.com/onze_taal
https://twitter.com/onzetaal
https://instagram.com/onze_taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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/
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http://www.spellingsite.nu/
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Lees meer

Gratis proefnummer
van Onze Taal
Hebt u weleens gedacht over een Onze
Taal-lidmaatschap, maar twijfelt u nog?
U kunt nog tot en met zondag (17
oktober) een gratis proefnummer
aanvragen van ons tijdschrift.
 
Als u dit formulier invult, ligt het
novembernummer volgende maand op uw
deurmat.

Een proefnummer aanvragen

#2325 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
14

OKT
2021

Woordpost: misogyn
Een coach uit Las Vegas moest opstappen vanwege onder meer racistische en misogyne
uitspraken. Wat betekent misogyn en waar komt het vandaan? Dat is te lezen op de website van
Onze Taal.

Woorden
>> Everzwijncoördinator. (Team Taaladvies)

>> Gasflatie. (Ewoud Sanders)

>> Langetenenvrees. (Taalbank)

Gebarentaal
>> De Nederlandse Gebarentaal is jarig. (OneWorld)

>> Gebarentolk Irma Sluis gaat een kinderprogramma maken. (NOS)

>> Wat is ‘een muis’ in gebarentaal? Leer het op de voorleesdag. (Noordhollands Dagblad)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misogyn
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misogyn
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/everzwijnco%25C3%25B6rdinator
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/gaschantage-en-gasflatie/
https://www.taalbank.nl/2021/10/11/langetenenvrees/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/het-wrede-verhaal-achter-de-nederlandse-gebarentaal/
https://nos.nl/artikel/2401485-gebarentolk-irma-sluis-gaat-kinderprogramma-maken
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211012_84765933?utm_source=google&utm_medium=organic
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Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

 
U kunt tot en met 17 oktober een
lidmaatschap (voor een heel of een half
jaar) afsluiten met 15% korting. Gebruik
daarvoor deze code bij het afrekenen:
K15P.

Lid worden

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

De herziene Bijbelvertaling
>> Bijbelverhalen die onze taal kleuren. (VRT NWS)

>> In de nieuwe Bijbelvertaling is Maria weer maagd. (de Volkskrant)

>> In de nieuwe Bijbelvertaling zijn kamelen dromedarissen. (NRC)

En verder
>> Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe krijgen een broertje. Hoe zal hij
heten? (HLN)

>> Is het nu friet of patat? (video – Universiteit van Nederland)

>> IJsberen, katten, muizen en andere dier-werkwoorden. (Wolfsmelk en honing)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/11/van-adamskostuum-over-muggenziften-tot-zondebok-bijbelverhalen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-nieuwe-bijbelvertaling-is-maria-weer-overal-maagd-en-zijn-vrouwen-minder-serviel~b1fc3a63/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/13/herziene-bijbelvertaling-weg-met-die-aalmoes-en-de-aambeien-a4061669
https://www.hln.be/staden/gwenny-32-is-zwanger-van-twaalfde-kindje-een-broertje-voor-alex-axel-xela-lexa-xael-xeal-exla-leax-xale-elax-en-alxe~a5e0b43b/
https://www.youtube.com/watch?v=Jrhl4H5mSak
http://wolfsmelkhoning.blogspot.com/2021/10/lekker-beesten.html
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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://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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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Meer taaladvies

Barbier - bierbar en
andere
omkeerwoorden
In het nieuwste nummer van Onze Taal
staat een klein overzicht van woordparen
als ‘prijsvraag’ en ‘vraagprijs’, waarvan je
de twee delen kunt verwisselen.

Lees het artikel gratis

Naar het artikel
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Taaltip: 's woensdag / woensdags
In de betekenis ‘elke woensdag’ zijn woensdags en ’s woensdags allebei correct. Bijvoorbeeld: ‘Is
dat leuke winkeltje woensdags / ’s woensdags geopend?’
 

Welke dagen van de week nog meer met ’s gecombineerd kunnen worden, is te vinden op de
website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> ‘Zich beseffen’, hoe fout is dat? (Wouter van Wingerden)

>> Het woord ‘lesbisch’ in de seksuele betekenis is ouder dan lang werd gedacht. (INT)

>> De vrouwelijke auteursnaam Carmen Mola is het pseudoniem van drie mannen. (AD)

>> De Engelse ondertitels van de populaire Zuid-Koreaanse serie Squid Game zijn onder de maat.
Dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse vertaling. (De Morgen)

>> Een ode aan ‘murw’ (en een oproep voor nog meer pseudo-onomatopeeën). (Lotte Wijbrands)

>> Merel Keijzer en Marcel Levi vertellen waarom je een gezonder leven hebt als je meertalig bent
en blijft. (video – Eva Jinek)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/barbier-bierbar-en-andere-omkeerwoorden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/barbier-bierbar-en-andere-omkeerwoorden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/barbier-bierbar-en-andere-omkeerwoorden
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/s-zaterdags-zaterdags
https://doetietsmettaal.nl/2021/10/zich-beseffen-hoe-fout-is-dat/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/lesbische-liefde/
https://www.ad.nl/show/spaanse-schrijfster-carmen-mola-blijkt-drie-mannen-te-zijn~a9ac5cc4/
https://www.demorgen.be/tv-cultuur/verprutste-vertalingen-in-netflix-hitserie-squid-game-wie-geen-koreaans-spreekt-heeft-een-andere-serie-gezien~b3b81ce50/
http://lottewijbrands.nl/een-ode-aan-murw-en-andere-pseudo-onomatopeeen/?fbclid=IwAR3sjwvHFsYn1V2E5slwp_r0aXXXHJqa5N93XDnzGCgDaf8wFrZHtWtzaOQ
https://www.evajinek.nl/video/fragmenten/video/5260031/een-gezonder-leven-door-het-spreken-van-een-tweede-taal
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Taalkalender 2022

Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Klik hier om alvast een voorproefje te
krijgen.
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

Taal studeren
>> Het aantal leerlingen Latijn en Grieks op Vlaamse scholen daalt steeds verder. (Gazet van
Antwerpen)

>> De universiteit van Gent ziet weer een onrustbarende daling in het aantal nieuwe inschrijvingen
voor taalrichtingen. (VRT Taal)

>> Maar bij de collega’s in Brussel trekt Taal- & Letterkunde wel veel studenten. (Persinfo)

 

Meer Frans, meer sjans
>> ‘Leerlingen creëren extra kansen door Frans te leren.’ (Het Parool)

>> ‘Dwarsdenkers hebben we nodig, geen meelopers.’ (Business AM)

>> Een 18-jarige Fransman verzamelt bizarre Franse taaleigenaardigheden in het
woordenboek Kjokk. (France 3 en Kjokk)

 

En verder
>> ‘In de weer zijn’ (herkomst en betekenis). (Onze Taal)

>> ‘Bij de pinken zijn’ (herkomst en betekenis). (Historiek)

>> ‘Uitfaseren is een lekker woord.’ (Nieuwe Oogst)

>> Superman heeft een nieuw motto. (Polygon)

>> Werken er meer dan drie miljard mensen in de tuinbouw? (Trouw)

>> Er is nu ook een vertaalapp voor de schoonmaaksector in West-Vlaanderen. (West-Vlaanderen)

>> Advocaten van Michael Jackson eisen dat het radioprogramma ‘King of Pop’ van Studio Brussel
zijn naam verandert. (VRT NWS)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://content.mailplus.nl/m12/docs/user31200444/4701/Taalkalender_2022___week_1.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://www.gva.be/cnt/dmf20211017_95043686
https://vrttaal.net/nieuws/studenten-steeds-minder-geinteresseerd-in-taalrichtingen
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/vrije-universiteit-brussel-groeit-voor-het-achtste-jaar-op-rij/49688
https://www.parool.nl/columns-opinie/leerlingen-creeren-extra-kansen-door-frans-te-leren~bf816518/?referrer=android-app%253A%252F%252Fcom.google.android.googlequicksearchbox%252F
https://businessam.be/excusez-moi-peter-hinssen-dwarsdenkers-hebben-we-nodig-geen-meelopers/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/insolite-les-mots-bizarres-de-la-langue-francaise-rassembles-dans-un-dictionnaire-par-un-etudiant-2294572.html
https://kjokk.fr/
https://onzetaal.nl/taaladvies/in-de-weer-zijn
https://historiek.net/bij-de-pinken-zijn-betekenissen-en-herkomst/144925/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/18/uitfaseren-is-een-lekker-woord
https://www.polygon.com/comics/22729333/superman-new-motto-american-way-2021
https://www.trouw.nl/cultuur-media/werken-er-meer-dan-drie-miljard-mensen-in-de-tuinbouw~be32f37b/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-breidt-vertaalapp-fact-uit-naar-schoonmaaksector
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/18/king-of-pop-stubru-naamverandering/
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Alles begint met A
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vindt u in Alles begint met A van letter-
kundige Diedrik van der Wal. 
 
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is bekroond met de
Taalboekenprijs 2021 en is gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.

Het boek bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalkronkel

Deze uitspraak verdient op z’n minst een

bronzen medaille:

“Een gouden kans moet je verzilveren”

 (Bron: NU.nl)

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).

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
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://www.nu.nl/voetbal/6161848/danjuma-blinkt-uit-bij-oranje-rentree-een-gouden-kans-moet-je-verzilveren.html
https://www.nu.nl/voetbal/6161848/danjuma-blinkt-uit-bij-oranje-rentree-een-gouden-kans-moet-je-verzilveren.html
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/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Woordpost: polariserend 
 

  

In de Volkskrant wordt een oud-Facebookmedewerker aangehaald, die vertelt dat de algoritmes van 

Facebook voorrang geven aan polariserende berichten. Die trekken namelijk meer gebruikers en 

dus meer advertenties en inkomsten. Wat polariserend precies betekent en uit welk vakgebied de 

term stamt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Wonder. (Reformatorisch Dagblad) 

  >> Gumcultuur. (INT) 

 >> Plakkracht. (AD) 

 >> Arabieren. (Historiek) 

 >> Woordenlijst van de taal van start-ups. (Quote) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Nieuw van de Universiteit Gent: voorbeelden en tips voor inclusieve communicatie. (UGent) 

 >> De variatie in Friese werkwoordsvervoegingen leert ons veel over taalverwerking en -

verwerving. (RUG) 

  

>> Contactcentra in Nederland werken graag met Limburgers. Ze praten met een zachte g en dat 

vinden klanten prettig. (NOS) 
  

  

 

Nieuwe inzichten over stotteren 
 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/polariserend
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/polariserend
https://www.rd.nl/artikel/947469-jan-noorlandt-bekeek-6000-geboortekaartjes-opvallend-is-opkomst-van-het-woord-wonder
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/gumcultuur/
https://www.ad.nl/werk/zo-zorg-je-dat-mensen-jouw-idee-het-beste-onthouden~a621128d/
https://historiek.net/wat-zijn-arabieren-betekenis/144842/
https://www.quotenet.nl/zakelijk/a37881953/startuplingo-als-u-deze-woorden-niet-kent-bent-u-geen-ninja-in-startupland/
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie/voor-de-ugent-community/inclusiececommunicatie
https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/wat-friese-werkwoorden-ons-leren-over-taal
https://nos.nl/artikel/2402412-zuid-limburg-zoekt-contactcentra-medewerkers-klanten-ervaren-zachte-g-als-prettig
https://onzetaal.nl/


  

>> Morgen is het Wereldstotterdag. Thema: voorlichting aan ouders van kinderen die stotteren. 

(Stotterfonds) 

  

>> Patiëntenversie van de vorig jaar herziene ‘Richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en 

volwassenen’. (pdf – Demosthenes) 

 >> Acht vragen aan stottertherapeut en -onderzoeker Marie-Christine Franken. (NU) 

 >> Stotteraars stotteren niet als ze denken dat ze alleen zijn. (Scientias) 

 >> Sommige medicijnen veroorzaken stotteren. (ZorgKrant) 

 >> Klachten van stotteraars zijn verergerd door corona. (RTL Nieuws) 

 >> Succesvolle behandeling door stottertherapeut Jan Heuvel. (Contact Zutphen) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Zijn de laatste dagen van ‘Facebook’ geteld? Het bedrijf krijgt volgende week waarschijnlijk een 

andere naam. (AD) 

  >> Kennisdag over ‘Taal van de Wereld’. (Cubiss) 

  >> Workshop ’Taal en Tech: een succesvolle combinatie’. (Taal en Tech) 

  >> Podcast over de talloze manieren om in het Nederlands te refereren aan de dood. (INT) 

  >> Podcast: ‘Hoe kus je een slapende taal wakker?’ (NRC Onbehaarde Apen) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Waar komt 
pindakaas vandaan? 
  

  

Wat heeft ladderzat met een ladder te 

maken? Waarom heet een verdieping niet 

een verhoging? Heeft er ooit een Aagje 

bestaan die heel nieuwsgierig was? Deze 

en 97 andere vragen over woorden 

worden beantwoord in Waar komt 

pindakaas vandaan? 

 

Het boekje is gemaakt door het Instituut 

voor de Nederlandse Taal (INT) en het 

Genootschap Onze Taal.  

 

Bestel het boekje voor € 10,99 in de 

webshop van Onze Taal. 
  

 

 
Bestel 

  

 

 

  

  

https://www.stotteren.nl/nieuws/966-wereldstotterdag-2021.html
https://www.demosthenes.nl/index.php/stotteren/richtlijn
https://www.nu.nl/gezondheid/6163228/zo-ga-je-om-met-iemand-die-stottert.html
https://www.scientias.nl/stotteraars-stotteren-niet-als-ze-denken-dat-ze-alleen-zijn/
https://zorgkrant.nl/anders/14398-sommige-medicijnen-veroorzaken-stotteren
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5260549/instituut-klachten-van-stotteraars-erger-door-corona
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/386514/onderzoek-toont-aan-dat-door-zutphenaar-aangeboden-stotterthera
https://www.ad.nl/tech/facebook-is-van-plan-van-naam-te-veranderen~a5ac176e/
https://www.cubiss.nl/agenda/cubiss-kennisdag-2021
https://mailchi.mp/e13b128d7530/taalentech-eensuccesvollecombinatie-5142734?e=%255bUNIQID%255d
https://ivdnt.org/actueel/podcast/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/14/160-hoe-kus-je-een-slapende-taal-wakker-a4061815
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
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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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Meer taaladvies

Terminologie en
vaktaal
In de nieuwe aflevering van de podcast
Over taal gesproken van Onze Taal en het
INT komt Frieda Steurs aan het woord,
directeur van het Instituut voor de
Nederlandse Taal én hoogleraar
terminologieleer en vertaaltechnologie aan
de KU Leuven.

Een gesprek over de taal van artsen en
juristen, over coronawoorden, over de
vaktermen van onderwijs en auto-industrie
– en over het almaar toenemende belang
van terminologie voor de internationale
samenleving en samenwerking.

Naar de podcast
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Taaltip: foyertje / foyeetje
Een kleine foyer is een foyertje. Het achtervoegsel -tje komt direct achter het Franse woord.

Dit geldt ook voor bijvoorbeeld dinertje en souvernirtje.

Hoe de verkleinwoorden van cahier, coupé en soufflé eruitzien, is te vinden op de website van Onze
Taal.

Afwas
>> Is er een verschil tussen vaat en afwas? (Neerlandistiek)

>> Vaat in het apparaat, afwas met de hand. (Neerlandistiek)

>> Vaatafwas. (Ludo Permentier)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/podcast-over-taal-gesproken
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/podcast-over-taal-gesproken
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/dinertje-dineetje
https://neerlandistiek.nl/2021/10/afwas-vaat/
https://neerlandistiek.nl/2021/10/afwas-met-de-hand-vaat-in-een-apparaat/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=216997&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=216997&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=216997&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=216997&relatedposts_position=0
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/doe-de-vaatafwas/
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Advertentie

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

U kunt tot en met 14 november een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50
korting. U betaalt dan maar € 40,- voor
een lidmaatschap van een jaar.

Lid worden

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taaltip

 

Wetenschap
>> Met woorden en gebaren wordt ieder probleem in een gesprek opgelost. Hoe doen mensen dat
zo moeiteloos? (Nemo Kennislink)

>> Een Tilburgse universitair docent had een aandeel in vier van de nieuwe emoji’s. (Brabants
Dagblad)

>> Bestaan freudiaanse versprekingen echt? (Spektrum)

 

Talenrijkdom
>> Dankzij de immens populaire Netflix-serie Squid Game trekt de Duolingo-cursus Koreaans
ineens veel meer leerlingen. (NU)

>> Koerdische intellectuelen roepen hun taalgenoten op hun taal terug te eisen. (Koerdisch Nieuws)

>> Een Spaanse hoogleraar maakt virale video’s in de internationale taal Interlingua. (Daily Dot)

 

En verder
>> Cringe is het Duitse jeugdwoord van het jaar. (Duitsland-Instituut)

>> Is het sjiek-de-friemel of sjiek-de-friebel? (Neerlandistiek)

>> De opvallendste naam van Nederland: Sonne Straal. (NOS)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/huh-wat-bedoel-je/
https://www.bd.nl/home/van-de-nieuwe-emoji-s-hebben-er-vier-een-tilburgs-tintje~abad7271/?referrer=https://www.google.com/
https://www.spektrum.de/frage/was-versprecher-verraten/1930486
https://www.nu.nl/tech/6163939/dankzij-serie-squid-game-willen-flink-meer-duolingo-gebruikers-koreaans-leren.html
https://koerdischnieuws.nl/koerdische-intellectuelen-dringen-er-bij-koerden-op-aan-hun-taal-terug-te-eisen/
https://www.dailydot.com/debug/interlingua-tiktok/
https://duitslandinstituut.nl/artikel/46717/cringe-is-duits-jeugdwoord-van-het-jaar
https://neerlandistiek.nl/2021/10/sjiek-de-friebel/
https://nos.nl/artikel/2402581-niet-ben-boute-of-ron-de-bil-maar-sonne-straal-heeft-opvallendste-naam-van-nederland
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& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

‘Uit huis plaatsen/geplaatst’ schrijf je

met spaties, ‘uithuisplaatsing’ is één

woord.

 

Op onze website vind je hier uitleg over,

en nog een aantal vergelijkbare

gevallen.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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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).
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Woordpost: nestor
In de krant PZC staat een artikel over het (omvangrijke) Duitse parlement, dat een nestor van 80
heeft. Wat een nestor is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Alcoholvrijmibo. (INT)

>> Homoglief. (Team Taaladvies)

>> Nieuwshypochonder. (Taalbank)

Tolken
>> Rechtbanktolken krijgen geen gehoor bij de Tweede Kamer. (Leeuwarder Courant)

>> Campagne: dit is een kind en geen tolk. (De Nieuws BV)

>> Petitie: tolken moeten terug in de medische zorg. (Petities)

 

Dialecten

>> Een nieuwe campagne van de Brugse politie maakt gebruik van Brugs dialect. (VRT NWS)

>> Nieuwe podcast in de reeks ‘Praat Drents met mij’. (RTV Drenthe)

>> Op school kwartetten in het dialect. (Limburger)

 

Ewoud Sanders
>> Ewoud Sanders wint Groenman-taalprijs voor ‘WoordHoek’. (NRC)

>> Groenman-taalprijs voor Ewoud Sanders. (Neerlandistiek)

>> Waarom Ewoud Sanders de Groenman-taalprijs krijgt. (Onze Taal)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nestor
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nestor
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/alcoholvrijmibo/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/homoglief
https://www.taalbank.nl/2021/10/27/nieuwshypochonder/
https://lc.nl/friesland/Rechtbanktolken-krijgen-geen-gehoor-bij-Tweede-Kamer-27120392.html
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/fc60d958-0bbe-4945-ae84-8452901d9c1a/2021-10-27-campagne-dit-is-een-kind-en-geen-tolk
https://tolkenterugindezorg.petities.nl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/25/ludieke-verkeerscampagne/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/174889/Praot-Drents-Met-Mij-met-streektaalambassadeur-Annemiek-Drenth
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211025_94548877
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/28/ewoud-sanders-wint-groenman-taalprijs-voor-nrc-rubriek-woordhoek-a4063380
https://neerlandistiek.nl/2021/10/ewoud-sanders-wint-groenman-taalprijs/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/waarom-ewoud-sanders-de-groenman-taalprijs-krijgt
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Het Groot Dictee
komt eraan!
Zaterdag 6 november is dé dag voor
dicteeliefhebbers: dan kunnen ze hun
tanden zetten in een nieuw Groot Dictee
der Nederlandse Taal. Het Groot Dictee
wordt voor de vierde keer live uitgezonden
op NPO Radio 1 (van 11.00 tot 13.00
uur). 

Gastheer Frits Spits helpt u alvast om u
voor te bereiden. De komende week
bespreekt hij in korte filmpjes
verschillende onderwerpen, waarbij de
Taaladviesdienst extra uitleg geeft.

Lees meer

Advertentie

Bargoens-serie weer
verkrijgbaar
Het driedelige naslagwerk Bargoens. Vijf
eeuwen geheimtaal van randgroepen in de
Lage Landen van Paul van Hauwermeiren
is herdrukt. De boeken zijn (in Nederland)
alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.

Bargoens was oorspronkelijk de
geheimtaal van zwervers en marskramers,
maar ontwikkelde zich later tot het jargon
van inbrekers, dieven en andere
criminelen.

In het naslagwerk worden zo’n tienduizend
Bargoense woorden besproken, zoals
mafkees, mokkel en noppes, die in de
dagelijkse spreektaal terecht zijn
gekomen. 

Bestellen

>> Sanders’ rubriek ‘WoordHoek’ bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. (INT)

Taalnieuws
>> Niet alle haatberichten worden weggehaald van Facebook: de moderatoren spreken niet alle
talen. (HLN)

>> Premier Mark Rutte praat met steeds grotere woorden over het klimaat. (NRC)

>> Maki-halfaap zingt in de maat. (de Volkskrant)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-komt-eraan
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-komt-eraan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/
https://www.hln.be/buitenland/facebook-verwijdert-sommige-haatberichten-niet-moderatoren-spreken-niet-alle-talen~a0e1f0d2/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/26/rutte-is-zn-taal-gaan-aanpassen-a4063217
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-wijst-uit-maki-halfaap-zingt-in-de-maat~bdac2313/
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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).
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