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De lol van
grammatica

Niemand discussieert zo graag over de
Nederlandse grammatica als Peter-Arno
Coppen, hoogleraar in Nijmegen en
redacteur van Onze Taal.

In de nieuwste aflevering van de podcast
Over taal gesproken vertelt hij wat hem zo
boeit aan grammatica, hoe het onderwerp
op school behandeld zou moeten worden
en waarom hij iedere december weer een
stukje kan schrijven over de zin ‘hoe
huppelt het paardje het dek op en neer’.

Naar de podcast
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Woordpost: dilettant
Schrijver Stijn Streuvels was een dilettant-fotograaf, aldus de website Doorbraak.be – in een
artikel dat ook over zijn Nederlandse collega W.F. Hermans gaat. Wat een dilettant is en waar het
woord vandaan komt, is te lezen bij Onze Taal.

Taalnieuws
>> VN-comité: Nederland moet ook andere moedertalen verwelkomen. (Rutu Foundation)

>> Het KNMI heeft bekendgemaakt welke stormnamen in het seizoen 2021-2022 gebruikt zullen
worden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. (KNMI)

>> Het ministerie van cultuur in de Duitse deelstaat Sachsen verbiedt genderneutrale taal op
school. (Bietigheimer Zeitung)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/dilettant
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/dilettant
https://www.rutufoundation.org/vn-comite-nederlandse-scholen-moeten-moedertalen-verwelkomen/
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/stormnamen-2021-2022
https://www.bietigheimerzeitung.de/inhalt.geschlechterneutrale-sprache-sachsen-verbietet-gender-sonderzeichen-an-schulen.42cf467f-c8d6-4a31-bdaa-557d32b2790c.html
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 Mariakaakje,
speculaas en
tuttifrutti
Het nieuwe nummer van Onze Taal bevat
stukken over onder andere namen van
paddenstoelen, de taal van het weer en
dooddoeners in het Nederlands. Maar ook
is er een interview met schrijfster Mensje
van Keulen, die dit jaar haar 75e
verjaardag vierde.

Ze kan echt op woorden vallen, vertelt ze:
“bijvoorbeeld het oer-Hollandse glasbak of
woorden voor etenswaren als
mariakaakje, speculaas en tuttifrutti;
verder melancholie, lucifer, vergetelheid …
Ook vallen mij altijd opmerkelijke woorden
en namen op, zoals de in opspraak
geraakte minister Opstelten, of een
moordenaar die Klinkhamer heet.”

Het hele interview is gratis te lezen op de
website van Onze Taal.
 
Het septembernummer is hier ook los te
bestellen.

Naar het interview

 Nominaties
Taalboekenprijs
2021
Dit najaar wordt (voor de derde keer) de
Taalboekenprijs toegekend – een
onderscheiding voor het beste boek over
(de Nederlandse) taal. Op 2 oktober, aan
het begin van de Week van het
Nederlands, wordt de winnaar
bekendgemaakt in het radioprogramma
De Taalstaat.
 
De Taalboekenprijs is een initiatief van
Onze Taal, het Algemeen-Nederlands
Verbond en het dagblad Trouw.
 

W.F. Hermans 100 jaar
>> De forse bijdrage van W.F. Hermans – die gisteren 100 jaar zou zijn geworden – aan de
woordenschat. (Trouw)

>> Willem Frederik Hermans in (en over) de Dikke van Dale. (video – Ton den Boon)

>> Ton den Boon schreef een boek over Hermans als taalmaker. (Onze Taal)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/september-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ik-kan-echt-op-woorden-vallen
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/september-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ik-kan-echt-op-woorden-vallen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.trouw.nl/cultuur-media/deze-boeken-maken-kans-op-de-taalboekenprijs-maar-wokisme-en-klimaattaal-ontbreken-nog~b7e2bd0c/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-forse-bijdrage-van-w-f-hermans-aan-onze-woordenschat~b134b98c/
https://www.youtube.com/watch?v=urJtEWHp0ng
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/w.f-hermans-honderd
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Van Dale
Taaltrainingen
Klip-en-klaar
Struggle jij weleens met je e-mailbericht
of brief? Hoe krijg je die btw-verhoging
het best uitgelegd? Of hoe laat je je klant
weten dat zijn abonnement binnenkort
afloopt? Kom naar onze Training Zakelijke
Correspondentie en je schrijft vanaf nu
heldere en begrijpelijke teksten, ook over
lastige onderwerpen.
Meld je aan en train live mee op dinsdag
14 september a.s. in Utrecht.
 
In één dag taalprof
Liever weten hoe het precies moet, in
plaats van twijfelen over is/zijn en Engelse
werkwoorden? Met onze Taaltraining
Correct Nederlands krijg je binnen één
dag de belangrijkste spelling- en
grammaticaregels onder de knie. Je wordt
je bewust van je valkuilen en maakt weer
een professionele indruk op je lezers. We
zien je graag op donderdag 16
september a.s. via Zoom!

En verder
>> Podcast over (en in) het Zeeuws-Vlaams. (Zeeuws-Vlaamse Verhalen)

>> De toon van het gesprek wordt steeds softer, zegt de Amerikaanse taalkundige John
McWhorter. (The New York Times)

>> Het Arabischtalige Al Jazeera besteedt aandacht aan het onderzoek naar het Berber van de
Nederlandse taalkundige Khalid Mourigh. (Al Jazeera)

>> Columnist Ludo Permentier over de eerste schooldag. (INT)

Wat is het ultieme Waddenwoord?
Die vraag stelden de Waddenacademie en Onze Taal eerder dit jaar. Er kwamen meer dan
vierhonderd reacties en er werden meer dan driehonderd woorden genomineerd.
 
Een deskundige jury koos uit al deze inzendingen de volgende vijf woorden:
búttendyks, kwelder, slenk, wadlopen en zilt.
 
U kunt via dit formulier stemmen op uw favoriet. Daar is ook meer informatie over de woorden te
vinden.

Stemmen

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/trainingsagenda-van-dale-taaltrainingen
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/taaltraining-zakelijke-correspondentie
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/0EgEpat7I7ZiBdBxnoQ5moUQ6ViPaHCwovtid4xODnxqiAuxgvNpSdBDe-WfMlhP/qz4iHrMivR3YHrm
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/taaltraining-correct-nederlands#tab-item-2
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/7xd1G64CYPUjRQ96luER737s9HaJrj5cNwjX_asi_2kjE1x3kFwwwrsjSDGR7YSp/4PcwIjHcWVIjkpP
https://anchor.fm/zeeuws-vlaamse-verhalen/episodes/Het-West-Zeeuws-Vlaamse-alfabet-e13ajto
https://www.nytimes.com/2021/08/27/opinion/uptalk-English-language-coarsening.html
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/30/%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AA
https://ivdnt.org/?p=11141
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/86nQ8S8jQUlUOoWGCLVQM1NcQgYe8u1gXp4nzIZJBw11GsFZo3Fu-GbPhVRCKSF-6Askb54Nmuu19Q4WYEGAaw/jRLSSWSGIdkJkG6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/86nQ8S8jQUlUOoWGCLVQM1NcQgYe8u1gXp4nzIZJBw11GsFZo3Fu-GbPhVRCKSF-6Askb54Nmuu19Q4WYEGAaw/jRLSSWSGIdkJkG6
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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 

Tot 20 september betaalt u voor een
lidmaatschap van een jaar € 40,- in plaats
van € 47,50!

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

#woordweetje

‘Om niet’ betekent ‘gratis, voor niets’.

Waar komt die constructie vandaan?

Op onze website leggen we het - gratis

en voor niets  - uit:

onzetaal.nl/taaladvies/om-niet

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

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief

 

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/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
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://t.co/dFzVfZIPSE?amp=1
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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Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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/
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Taaltip: wees erbij / ben erbij
Is het ‘Wees erbij’ of ‘Ben erbij’? In de standaardtaal is het ‘Wees erbij’. ‘Ben erbij’ komt regionaal
en in informele taal veel voor, maar is niet algemeen geaccepteerd. ‘Wees’ is de enige uitzondering
op de regel dat de gebiedende wijs gelijk is aan de ik-vorm van het werkwoord.

Lees er hier meer over.

Taalnieuws
>> Nieuw onderzoek over het leren van een tweede taal als volwassene: u hebt bereidwillige
groepjes neuronen nodig. (Scientias)

>> De gemeente Utrecht wil het wijzigen van een slavernij-achternaam makkelijker maken. (NOS)

>> Stevige financiële steun van de provincie Friesland voor het versterken van onderwijs in het
Fries. (Nationale Onderwijsgids)

>> Nederlandse militairen hebben enkele Afghaanse gezinnen die op de evacuatielijst stonden
weggestuurd van het vliegveld in Kabul, doordat er te weinig tolken waren die de identiteitskaarten
konden lezen. (NOS)

>> Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat politici verantwoordelijk zijn voor de
online haatspraak van hun volgers. (De Standaard)

>> Twee Engelse fietsers rijden 2400 kilometer om de woorden ‘Refugees Welcome’ op de kaart te
zetten, een wereldrecord in de ‘gps-kunst’. (Thighs of Steel) 

>> Zanger Waylon maakt een compleet Nederlandstalig album. (RTL Boulevard)

>> Verslag van het luisterliedjesfestival ‘Woord en Worstenbrood’. (ED)

De Week van Lezen en Schrijven
>> Veel laaggeletterden stopten met hun taal- of rekencursus tijdens corona. (NU)

>> Twee derde van de Nederlanders kent geen laaggeletterden. (Stichting Lezen en Schrijven)

>> Taalles van een taalvrijwilliger maakt laaggeletterden zelfverzekerder. (RD)

>> Jan-Willem Heijkoop van Stichting Lezen en Schrijven: ‘Als je niet goed kunt lezen en schrijven,
vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken.’
(AD)

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/wees-maar-niet-bang-ben-maar-niet-bang
https://www.scientias.nl/dit-is-waarom-een-tweede-taal-leren-als-volwassene-zo-verdraaid-lastig-is/
https://nos.nl/artikel/2396845-gemeente-utrecht-wil-wijzigen-slavernij-achternaam-makkelijker-maken
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/58971-provincie-friesland-stelt-vier-ton-beschikbaar-voor-versterken-friese-taal.html
https://nos.nl/collectie/13870/artikel/2396833-nederlandse-militairen-stuurden-afghaanse-gezinnen-op-evacuatielijst-weg-van-vliegveld
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210902_97621833?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.thighsofsteel.com/worldrecord.html
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/music/artikel/5251793/waylon-brengt-nederlandstalige-single-uit
https://www.ed.nl/kempen/nederlandstalige-chansons-op-woord-en-worstenbrood~aa85e1ed/
https://www.nu.nl/binnenland/6155172/veel-laaggeletterden-stopten-met-taal-of-rekencursus-tijdens-corona.html#coral_talk_wrapper
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/twee-derde-nederlanders-denkt-geen-laaggeletterde-te
https://www.rd.nl/artikel/941681-taalles-van-taalvrijwilliger-maakt-laaggeletterde-zelfverzekerder
https://www.ad.nl/gezond/als-je-niet-goed-kunt-lezen-kun-je-minder-gezond-leven~a8705ab6/


Zakelijk en glashelder
schrijven
Hoe schrijft u een duidelijke tekst die
iedereen begrijpt? In de nieuwe Onze Taal
wordt het uitgelegd in 26 tips; die staan nu
ook online. Ze lezen, bewaren of
afdrukken? Het mag allemaal van ons.

Naar de 26 tips

Advertentie

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.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

Website Taaladvies.net vernieuwd
De website Taaladvies.net, waar Onze Taal ook al sinds jaar en dag aan meewerkt, is in een nieuw
jasje gestoken. Bovendien is de zoekfunctie verbeterd. De site geeft antwoorden op veelgestelde
vragen over de Nederlandse taal. De samenwerkende organisaties achter de site – de Taalunie,
Onze Taal, Team Taaladvies van de Vlaamse overheid en het Instituut voor de Nederlandse Taal
(INT) – willen taalgebruikers zo nog beter ondersteunen bij het vinden van het antwoord op hun
taalvraag.
 

Lees verder

En verder
>> Het eerste bordspel met als thema ‘spreken in het openbaar’. (Rhetoric)

>> Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis en andere lange Engelse woorden. (Merriam-
Webster)

>> Een Engelse samenvatting van vijf onderzoeken naar de manier waarop kinderen taal leren.
(Newswise)

>> Deze canard is voorlopig nog geen kwakkel: een Leidse hoogleraar dierengedrag heeft een
geluidsopname uit 1987 gevonden van een Australische eend die ‘you bloody fool’ zegt.
(NOS en NewScientist)

 

https://onzetaal.nl/uploads/editor/OnzeTaal_26tips.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/editor/OnzeTaal_26tips.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://taaladvies.net/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/website-taaladvies.net-vernieuwd
http://rhetoricgame.com/?fbclid=IwAR32RGNNtL7m6WaQNvHkUoISF9yxZrBDzOzrdzP0DcsxB8EmLLyYtMZ7ppU
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/oversized-words/the-longest-english-word
https://www.newswise.com/articles/the-littlest-linguists-new-research-on-language-development
https://nos.nl/artikel/2396738-australische-muskuseend-zegt-de-woorden-you-bloody-fool
https://www.newscientist.com/article/2289245-listen-to-an-australian-duck-say-you-bloody-fool-like-a-human/


? 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
Facebook voor taalweetjes,

-tips, en -kronkels!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
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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://facebook.com/onzetaal
https://facebook/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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Woordpost: apotheose
Bereiken de Nederlandse voetballers een apotheose? De tijd zal het leren. Wat het woord
apotheose betekent en waar het vandaan komt, is ondertussen vast te lezen bij Onze Taal.

Woorden
>> Minrentoceen. (Taalbank)

>> Koalatest. (Team Taaladvies)

>> Goede huisvader. (INT)

>> Chaps. (Voetbalprimeur)

Taalnieuws
>> Onderzoek: de overheid stuurt nog steeds moeilijke teksten aan mensen met schuldproblemen.
(Taalunie)

>> Opinie: jargon, nodeloos Engels en wollige taal sluit mensen uit, dus stop daarmee. (NRC)

>> Lezersbrief: ‘Nederlandse acteurs zijn onverstaanbaar geworden.’ (de Volkskrant en NPO Radio
1)

>> Opvoedkwestie: ‘Mijn kleuter zegt vieze woorden.’ (RTL Nieuws)

>> Première: de eerste Friese bioscoopfilm in 20 jaar. (Omrop Fryslân)

>> Promotieonderzoek: rapper 2Pac paste zijn uitspraak aan om geloofwaardig over te komen.
(RUG)

>> Vernieuwd: de website van Taaladvies.net. (Taalunie)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/apotheose
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/apotheose
https://www.taalbank.nl/2021/09/03/minrentoceen/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/koalatest
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/adieu-goede-huisvader/
https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/996687/van-gaal-verspreekt-zich-op-persconferentie-zo-veel-chaps-gekregen.html
https://taalunie.org/actueel/243/nog-werk-aan-begrijpelijke-overheidsteksten
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/07/23-woorden-die-het-werk-ingewikkeld-maken-a4057519
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederlandse-acteurs-zijn-onverstaanbaar-geworden~bc3cdcaa/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/a8da1059-c4a8-459c-8499-23f6c629b127/zijn-nederlandse-acteurs-in-films-en-theaters-steeds-minder-goed-te-verstaan
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5252631/de-opvoedkwestie-kleuter-zegt-vieze-woorden-openbaar-opvoeding-gezin
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1087177-earste-fryske-bioskoopfilm-yn-20-jier-yn-premjere-moaiste-baan-dyt-ik-han-ha
https://www.rug.nl/news/2021/08/how-changing-his-accent-helped-rapper-2pac-to-forge-a-credible-west-coast-identity?fbclid=IwAR2cjLfz_pHckRABDfoZ_KZPWNtjarkC3F6W7huua0L1THGcy3doq8jcdDI
https://taalunie.org/actueel/241/website-taaladviesnet-vernieuwd
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 Nederland Vertaalt
2020
Beter een jaartje later dan nooit:
Nederland Vertaalt 2020 vindt – na twee
keer uitgesteld te zijn – plaats op zaterdag
25 september 2021, in de Beurs van
Berlage in Amsterdam. Met Erik van
Muiswinkel als ceremoniemeester, met
lezingen van Frits van Oostrom, Ann De
Craemer, Marjoleine Boonstra, Annelies
Verbeke en Maarten Koningsberger én met
de uitreiking van de Martinus Nijhoff
Vertaalprijs 2020/2021.
 

Leden van Onze Taal krijgen € 15,–
korting op de toegangsprijs.

Meer informatie

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.
 

En verder
>> Gratis download: De Incomplete Stijlgids over inclusief schrijven. (Women Inc)

>> Enschede heeft al tien jaar een Poolse school, voor kinderen met Poolse ouders. (Tubantia)

>> Zoektocht naar passijn/peterselie in de oren van mensen in Geraardsbergen en omstreken.
(Nuus)

>> De theatrale taal van Jean-Paul Belmondo bestaat vandaag de dag niet meer. (Le Figaro)

>> Harrie Hermkens tekent uitspraken die hij om zich heen hoort. (Omroep Brabant)

https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt
https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/WI-Stijlgids-2021.pdf
https://www.tubantia.nl/enschede/poolse-school-in-enschede-bestaat-tien-jaar-de-meeste-kinderen-willen-met-hun-oma-kunnen-praten~afa4a2d8/
https://www.nuus.be/2021/09/07/er-groeit-passijn-peterselie-in-zijn-oren/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/la-langue-de-belmondo-n-existe-plus-aujourd-hui-20210907
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3795801/harrie-98-is-bang-voor-de-dood-en-daarom-tekent-hij-voor-zijn-leven
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In het naslagwerk worden zo’n tienduizend
Bargoense woorden besproken, zoals
mafkees, mokkel en noppes, die in de
dagelijkse spreektaal terecht zijn
gekomen. 

Bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Tijdschrift, boeken & kalenders
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#taalkronkel

“Trainer SV Pesse: ‘We gaan sowieso

niet voetballen zonder doel’”

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/boeken-24/boeken/bargoens
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
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Meer taaladvies

Bekuig
Sylvia Witteman doet in haar jongste
column voor Onze Taal een ontdekking.
Haar grote voorbeeld, schrijver Simon
Carmiggelt, gebruikte een woord dat
verder nergens anders voorkomt. Een
zetfout of een fraai bedenksel van een
geniale geest?

Lees Wittemans column hier gratis.

Naar de column

#2316 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
14
SEP
2021

Taaltip: kleinzielig / kleinzerig
Wie nogal bekrompen is, niet ruimdenkend, is kleinzielig.
Wie bang is voor pijn of bijvoorbeeld overdreven reageert op een prikje of pijntje, is kleinzerig.
Kleinzerig heeft ook nog een andere, figuurlijke betekenis. Daarover is meer te lezen op de website
van Onze Taal.

Lokaal

>> De architectuur van Middelburgse studentenflats laat een vies woord zien. (Omroep Zeeland)

>> Een nieuwe adviescommissie moet Amsterdamse straatnamen inclusiever maken. (Het Parool)

>> Hét Waddenwoord: zilt. (Onze Taal)

>> Drimmelen blinkt uit in helder taalgebruik. (BN De Stem)

>> Is ‘Hier in de Achterhoek’ het nieuwe Achterhoekse volkslied? (De Gelderlander)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-bekuig
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-bekuig
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/sylvia-witteman-bekuig
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/kleinzerig-kleinzielig
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/129726/Lullig-gebouw-in-Middelburg-Als-je-het-eenmaal-ziet-blijf-je-het-zien
https://www.parool.nl/amsterdam/straatnamencommissie-geliquideerd-nieuwe-adviesraad-moet-amsterdamse-straatnamen-inclusiever-maken~b20bd061/?referrer=https%253A%252F%252Ft.co%252F
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/zilt-gekozen-tot-het-waddenwoord
https://www.bndestem.nl/oosterhout/drimmelen-blinkt-uit-in-helder-taalgebruik~a0bdc465/
https://www.gelderlander.nl/aalten/is-hier-in-de-achterhoek-het-nieuwe-achterhoekse-volkslied-elk-dorp-heeft-zijn-eigen-dialect~a98fb7203/
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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 nog t/m aanstaande zondag 
een lidmaatschap van een jaar afsluiten
met € 7,50 korting. U betaalt dan € 40,-
in plaats van € 47,50!

Lid worden

Taal & politiek
>> De Democraten van Texas worden het niet eens over het woord women. (The Week)

>> De Fryske Akademy werkt aan een geheel vernieuwd woordenboek Nederlands-Fries. (Omrop
Fryslân)

>> De directeur van het Institut für deutsche Sprache schrijft een boek over de strijd rondom
geslachtsneutrale taal, en blijft daarin zelf niet helemaal neutraal. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

>> Een Nieuw-Zeelandse politieke partij start een petitie om de naam van Nieuw-Zeeland te
veranderen in Aotearoa. (Het Nieuwsblad)

 

Opinie
>> ‘In Duitsland is een geweldig politiek correct taalexperiment bezig!’ (Neerlandistiek)

>> ‘Verengelsing van de universiteiten gaat ten koste van student en samenleving.’ (Het Parool)

>> ‘De samenleving speelt permanent het spelletje verboden woord.’ (De Standaard)

 

En verder
>> Kinderen die risico lopen op dyslexie, hebben al jong moeite klanken van elkaar te
onderscheiden. (Kennislink)

>> De Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde zingt in het Maori. (De Standaard)

>> In het gehucht Buitenland heb je alle dagen een vakantiegevoel. (GvA)

>> Waar komt de uitdrukking ‘hoi polloi’ vandaan? (Historiek)

>> Een nieuw modeltaxatierapport is geschreven in ‘begrijpelijke taal’. (Bureau Taal)

>> ‘Mister Lingo’ François Boulangé is overleden. (NOS)

>> Aanmelden voor Nederland Vertaalt - De Vertaaldag kan nog steeds. (Verstegen & Stigter)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://theweek.com/roe-v-wade/1004729/texas-abortion-ban-is-highlighting-the-linguistic-divide-between-democrats-young
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1087860-fryske-akademy-werkt-aan-nieuw-woordenboek-van-koroana-tot-tuolleprakkesaasjes
https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/geschlechtergerechte-sprache-17509058.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210914_91482776
https://neerlandistiek.nl/2021/09/een-geweldig-politiek-correct-taalexperiment/
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-verengelsing-universiteiten-gaat-ten-koste-van-student-en-samenleving~b635cf83/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210910_93246098
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klankcontrast-lastig-voor-baby-s-met-kans-op-dyslexie/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210910_97770565
https://www.gva.be/cnt/dmf20210910_95978676
https://historiek.net/hoi-polloi-volk-herkomst-betekenis/144139/
https://www.bureautaal.nl/nieuws/taxatierapport-woningen-in-begrijpelijke-taal-295
https://nos.nl/artikel/2397665-mister-lingo-francois-boulange-overleden
https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt-aanmeldformulier


14/09/2021, 14:59 OnzeTaal

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31574160.html 3/3

? 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
Facebook om mee te

denken over taal!

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

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.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/4252774058125237/
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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Lees meer

Nederlandse politieke
taal in september
In de vijfde aflevering van de podcast Over
taal gesproken vertelt hoogleraar Jaap de
Jong over de taal van twee hoogtepunten
in het politieke jaar in Nederland: de
Troonrede en de Algemene Beschouwingen
die daarop normaliter volgen.

Op welke retorische trucs moeten we
letten? Waarom wordt er zo zelden
literatuur geciteerd? En wat was er grappig
aan de manier waarop koningin Beatrix het
woord veerkracht uitsprak?

#2317 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden
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2021

Woordpost: onbestorven
Eva Hoeke noemt zichzelf in haar Volkskrantcolumn van vorige week een “onbestorven weduwe”.
Wat is dat voor categorie weduwen? U leest erover op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Misokinesie. (Team Taaladvies)

>> Woonprotest. (Taalbank)

>> Woonschaamte. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/onbestorven
https://onzetaal.nl/podcast
http://www.onzetaal.nl/podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/onbestorven
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/misokinesie
https://www.taalbank.nl/2021/09/10/woonprotest/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/woonschaamte/
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Beluister de podcast

Advertentie

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

Taalagenda
>> 18 september: symposium over dynamiek in het Nederlands. (NGTV)

>> 23 september: promotie (te volgen via een livestream) over de effecten van cochleaire
implantaten op taalontwikkeling. (Universiteit Groningen)

>> 25 september: Nederland Vertaalt - De Vertaaldag (Verstegen & Stigter)

>> 1 oktober: streektaalconferentie over streektaal op de werkvloer. (Stichting Nederlandse
Dialecten of Neerlandistiek)

>> 2 oktober: uitreiking Taalboekenprijs 2021 in het radioprogramma De Taalstaat. (Onze Taal)

>> 8 oktober: ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in zeventig Vlaamse bibliotheken. (Het
Nieuwsblad)

>> 13 oktober: koning Willem-Alexander neemt de nieuwe bijbelvertaling in ontvangst.
(Bijbelgenootschap)

 

En verder
>> Eindelijk mag Joey zijn jongensnaam gebruiken. (NOS)

>> Waarom we een andere taal nodig hebben over dieren. (Katholisch)

>> ‘Gelegenheidswoordenboekje’ met woorden van Willem Frederik Hermans. (INT)

 

https://onzetaal.nl/podcast
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://ngtv.nl/nl/agenda/agenda-ngtv/jubileum-nederlandse-taal/
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=120412
https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt-aanmeldformulier?
https://nederlandsedialecten.org/2021/07/11/streektaalconferentie-2021-streektaal-op-de-werkvloer/
https://neerlandistiek.nl/2021/09/1-oktober-2021-streektaal-op-de-werkvloer/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210915_92633298?utm_source=google
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief-corporate-leden-nietleden
https://amp.nos.nl/artikel/2397944-na-2-5-jaar-mag-joey-12-van-de-rechter-officieel-zijn-jongensnaam-gebruiken.html?__twitter_impression=true
https://www.katholisch.de/artikel/31218-warum-wir-eine-andere-sprache-ueber-tiere-brauchen
https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/woorden-van-w-f-hermans/
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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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Meer taaladvies
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Taaltip: long covid + patiënt
Wie na een corona-infectie nog lange tijd covidklachten heeft, is in één woord een longcovidpatiënt.
Met een of meer streepjes mag ook: long-covidpatiënt bijvoorbeeld.

De Engelse aanduiding long covid betekent letterlijk ‘lange/langdurige covid’. De spatie verdwijnt in
combinatie met een derde woord: longcovidpatiënt, longcovidonderzoek, enz.

Bekijk de uitleg van deze spellingregel en vele voorbeelden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een nieuw schooljaar en dus ook nieuwe voorleeswedstrijden. (Stichting Lezen)

>> Hans Keuper, voorvechter van het Achterhoekse dialect, is de winnaar van de Willem Sluiter
Prijs 2021. (In de buurt)

>> Heel wat oordnamen in het zuiden van de Lage Landen hebben te maken met bomen.
(Neerlandistiek)

>> 40.000 bezoekers bij de Heritage Days in Brussel: volgend jaar meer rondleidingen in het
Engels. (VRT NWS)

Taalopinies
>> Over volwassen mannen die vinden dat er een woord op hun T-shirt moet staan. (de
Volkskrant)

>> De grootste uitdaging voor kunstmatige intelligentie ligt bij de mens. (Computable)

>> ‘Laaggeletterdheid komt door slecht basisonderwijs.’ (Het Parool)

>> Wat kan het succes van de West-Vlaamse dialectband Het Zesde Metaal ons leren over de
vitaliteit en het voortbestaan van dialecten? (Brabants Erfgoed)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/engelse-woordgroep-in-nederlandse-samenstellingen
https://www.lezen.nl/nieuws/nieuw-schooljaar-nieuwe-voorleeswedstrijden-van-start/
https://indebuurt.nl/doetinchem/doetinchemmers/hans-keuper-wint-bijzondere-prijs-boegbeeld-voor-achterhoekse-taal-en-cultuur~132146/
https://neerlandistiek.nl/2021/09/een-oud-achtervoegsel-voor-geboomten/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/19/meer-dan-40-000-bezoekers-voor-heritage-days-in-brussel/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/volwassen-mannen-als-rutte-en-hoekstra-vinden-dat-er-een-woord-op-hun-t-shirt-moet-staan-want-dat-is-gaaf~b4c882ce/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.computable.be/artikel/opinie/digital-innovation/7246784/5594140/we-kunnen-schuld-van-bias-niet-aan-ai-geven.html
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-laaggeletterdheid-komt-door-slecht-onderwijs~b26ae756/
https://www.brabantserfgoed.nl/page/13548/hoe-kunnen-we-het-dialect-behouden
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Nominaties
Taalboekenprijs 2021
Vijf boeken zijn genomineerd voor de
Taalboekenprijs 2021, die dit najaar wordt
toegekend. In de podcastserie met
dezelfde titel kunt u vanaf deze week
interviews met de auteurs beluisteren. Het
eerste interview, met etymologe en
historisch taalkundige Nicoline van der Sijs,
staat nu online.

De Taalboekenprijs wordt uitgereikt op de
eerste dag van de Week van het
Nederlands, zaterdag 2 oktober.

Podcast Taalboekenprijs 2021

 De Week van het
Nederlands
Van 2 t/m 9 oktober vindt de Week van
het Nederlands weer plaats. Gedurende
deze week kunt u deelnemen aan tal van
lezingen, debatten, workshops en
voorstellingen rond taal.
 
Ook Onze Taal is in deze week actief. Op
de openingsdag wordt de Taalboekenprijs
uitgereikt, en later in de week geven we in
een online evenement antwoord op al uw
brandende taalvragen!

Naar de activiteiten

Naar de aflevering

Taalgebruik in de Troonrede
Vanmiddag is het in Nederland weer tijd voor de Troonrede. Om extra goed voorbereid te zijn, kunt
u luisteren naar de vijfde aflevering van onze podcast Over taal gesproken, waarin hoogleraar Jaap
de Jong alles vertelt over het taalgebruik in de Troonrede en de Algemene Beschouwingen.

 

https://onzetaal.nl/taalboekenprijs
https://www.onzetaal.nl/taalboekenprijs
https://www.onzetaal.nl/taalboekenprijs
https://weekvanhetnederlands.org/activiteiten/
https://weekvanhetnederlands.org/activiteiten/
https://www.onzetaal.nl/podcast
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Advertentie

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.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

#taalkronkel

 “Doodsbedreiger Pieter Omtzigt alsnog

de cel in”

(NRC)

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

En verder
>> Nicoline van der Sijs wordt gasthoogleraar aan de universiteit van Luik. (Université de Liège)

>> Negen categorieën en vijfenveertig nominaties voor de Dutch Podcast Awards. (BNR)

>> Een scholenvereniging belooft ouders dat hun kinderen geen Schots accent krijgen als ze in
Schotland komen studeren (en ook dat het er niet altijd regent). (The National)

>> Frans quizje over beledigingen door piraten. (Le Figaro)

>> ‘Huis’ als voorzetsel. (Taaljournalist)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.chaire-willem-alexander.uliege.be/cms/c_14625072/fr/nouvelle-professeure-invitee-n-van-der-sijs
https://www.bnr.nl/nieuws/media/10454140/50-000-nominaties-voor-dutch-podcast-awards
https://www.thenational.scot/news/19587235.fury-bodys-scottish-accent-claim-parents-private-school-children/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/dix-insultes-qui-nous-viennent-des-pirates-et-que-nous-devrions-utiliser-20210919
https://taaljournalist.blog/2021/09/20/24-hus-ellen-en-koen/
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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).

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
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: flagrant
Verder regeren na een “flagrante leugen” en een motie van afkeuring – De Tijd schetst hoe de
Nederlandse politiek er momenteel uitziet. De website van Onze Taal gaat in op dat woord flagrant.

Woorden
>> Zwerfkatten voederen? Dan heb je een ‘poespas’ nodig. (De Standaard en Oostende)

>> Kijken door een ‘voorzetlens’. (Team Taaladvies)

>> Van ‘bosberaad’ tot ‘heisessie’. (INT)

>> Letterlijk/figuurlijk. (EenVandaag)

Taalnieuws

>> Hulp gezocht: een Gronings woord dat begint met een c. (RTV Noord)

>> Het Gentse Universiteitsmuseum vraagt ICT-collega’s om zijn spamfilter wat toleranter te
maken. (VRT NWS)

>> De Friese vertaling maken van ‘The Hill We Climb’, het gedicht van Amanda Gorman? Dat was
een ‘hele hobbel voor onbuigzame Friezen’. (de Volkskrant)

>> Een Friese rechtbanktolk stopt wegens de ‘magere vergoeding’. (Omrop Fryslân)

Taalpodcasts
>> De Nedersaksen Podcast beleeft komende zondagochtend zijn vuurdoop. (De Stentor)

>> De podcast Praot Drents Met Mij heeft als gast ‘de vastgoedkoning van Emmen’. (RTV Drenthe)

>> De Nieuwe Contrabas Podcast: in aflevering 30 spreekt Jos Joosten vanaf minuut 45 met
Abdelkader Benali over het redden van de studie Neerlandistiek. (De Nieuwe Contrabas Podcast)

>> ‘Taal stuurt onze waarneming’: Monique Flecken van de Universiteit van Amsterdam over nieuw
onderzoek. (BNR – podcast Wetenschap Vandaag)

>> Er is weer een nieuwe aflevering te beluisteren van de Taalboekenprijs-podcast. Dit keer een
interview met letterkenner Diedrik van der Wal over zijn genomineerde boek Alles begint met A.
(Onze Taal)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flagrant
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flagrant
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210920_98043868?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.oostende.be/katten
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/voorzetlens
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/van-bosberaad-tot-heisessie/
https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/sloeg-koning-willem-alexander-advies-van-onze-taal-over-de-troonrede-af-ik-heb-er-letterlijk-geen-actieve-herinnering-aan/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/853348/welk-gronings-woord-begint-met-een-c-help-nienke-met-haar-groningse-alfabet
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/21/het-gents-universiteitsmuseum-bereidt-nieuwe-expo-en-vraagt-aan/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-amanda-gorman-in-het-fries-is-vertaald-en-bijna-niet-werd-uitgegeven~bbff0355/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1094561-geen-friese-tolken-meer-beschikbaar-vanwege-magere-vergoeding
https://www.destentor.nl/salland/heinoer-bokkers-in-podcast-over-nedersaksisch-prachtig-dat-we-nu-nog-die-oude-germaanse-taal-spreken~a01b8b3e/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/173727/Praot-Drents-Met-Mij-met-vastgoedkoning-Peter-van-Dijk
https://soundcloud.com/user-958480263/030-de-nieuwe-contrabas-podcast-het-lef-om-nein-te-zeggen
https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10454155/hoe-woorden-je-iets-kunnen-laten-zien-ook-als-het-er-niet-is
https://onzetaal.nl/taalboekenprijs


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 t/m 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

WK wielrennen en gebarentaal
De Week van de Gebarentaal en het wereldkampioenschap wielrennen vormen een tandem. Dit
weekend worden zowel de WK-startshows in Antwerpen als de medailleceremonies in Leuven in
Vlaamse Gebarentaal getolkt. (Doof Vlaanderen)

En verder
>> Duits leren is verre van populair, zelfs in de grensstreek. (Omroep GLD)

>> In Marokko gaan stemmen op om het Frans te vervangen door het Engels als eerste vreemde
taal van het land. (The New Arab)

>> Een lijstje met verboden Britse autonummerplaten. (The Sun)

>> Tip: de vrolijke filmpjes van een polyglot. (Xiaomanyc)

>> Enquête: van jongeren wordt weleens gezegd dat ze niet goed meer kunnen spellen. Maar wat
vinden jongeren zelf? (De Standaard)

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taalboekenprijs
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/vlaamse-gebarentaal-tijdens-het-wk-wielrennen-vlaanderen
https://www.gld.nl/nieuws/7378804/duits-leren-is-verre-van-populair-zelfs-in-de-grensstreek
https://english.alaraby.co.uk/news/moroccans-want-english-first-foreign-language-not-french
https://www.thesun.co.uk/motors/16209712/rude-number-plates-banned-offensive-cars/
https://www.youtube.com/c/%25E5%25B0%258F%25E9%25A9%25AC%25E5%259C%25A8%25E7%25BA%25BD%25E7%25BA%25A6/videos
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210923_93344101
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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).

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://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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Taaltip: scala aan / van
Het woord scala kan door aan én door van gevolgd worden: ‘Er is een heel scala aan / van
talenopleidingen in Nijmegen.’ Scala aan is het gebruikelijkst, al komt scala van ook veel voor.

Ook bij veel andere woorden die een hoeveelheid aanduiden, passen beide voorzetsels. Soms is aan
gebruikelijker en soms van. Bekijk de voorbeelden op de website van Onze Taal.

Nederlands leren
>> In Wallonië kiest nog maar één op de drie leerlingen in de eerste klas van de middelbare school
voor Nederlands. (De Standaard)

>> Vluchtelingen: ‘Zonder kennis van het Nederlands ben je nergens.’ (DTV Nieuws)

>> Een YouTube-kanaal presenteert het Nederlands voor Turkstaligen. (NT2 nederlands leren)

Vreemde talen leren
>> Nederlanders die zichzelf overschatten als ze een andere taal spreken, slaan precies daardoor
soms een modderfiguur. (NRC)

>> Doceer het Nederlands samen met zo veel mogelijk andere talen op school. (Taal naar keuze)

>> Er is een nieuwe gratis nieuwsbrief voor iedereen die interesse heeft in moderne vreemde talen.
(Taalwijs.nu)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/scala-aan-van-mogelijkheden
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210927_97022124?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/vluchtelingen-over-het-leren-van-nederlands-het-werken-heeft-mij-enorm-geholpen
https://www.youtube.com/c/Hollandaca%25C3%2596%25C4%259FreniyorumNL2021/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/26/de-tweede-taal-van-maxima-cruijff-en-koeman-a4059722
https://www.youtube.com/watch?v=Dqb1mgNSm2g
https://taalwijs.nu/2021/09/10/een-nieuwsbrief-voor-de-moderne-vreemde-talen-waarom/
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Taalboekenpodcast

Vijf boeken zijn er genomineerd voor de
Taalboekenprijs 2021. In een speciale
podcast komen de auteurs van alle vijf de
boeken aan het woord.
 
De eerste vier afleveringen staan inmiddels
online; de vijfde volgt morgen! Beluister
hier de podcast.
 
De winnaar van de Taalboekenprijs wordt
op 2 oktober, aan het begin van de Week
van het Nederlands, bekendgemaakt in De
Taalstaat op NPO radio 1.

Naar de podcast

Advertentie

Week van het Nederlands
>> Gratis online: drie gesprekken over taal. (de lage landen)

>> In Gent spreekt Mira Feticu een liefdesverklaring aan de Nederlandse taal uit. (Cultuurlab
Vlaanderen)

>> En daarna trekt ze rond door Vlaanderen. (Week van het Nederlands)

>> Alle activiteiten van de Week van het Nederlands bij elkaar. (Week van het Nederlands)

 

Wetenschap
>> Genetisch verschilden de Etrusken niet van andere Italiaanse volkeren. Wel gebruikten ze een
heel andere taal. (NRC)

>> Ook jonge dieren ‘brabbelen’ als ze leren communiceren. (Kennislink)

>> Niet alle interrupties zijn onbeleefd. (The New York Times)

En verder
>> Nu.nl experimenteert met eenvoudige taal. (Villamedia)

>> Wat betekent pas? (Neerlandistiek)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.de-lage-landen.com/article/taalgesprek
http://cultuurlabvlaanderen.be/?p=3052
https://weekvanhetnederlands.org/lezingenreeks-mira-feticu-liefdesverklaring-aan-de-nederlandse-taal/
https://weekvanhetnederlands.org/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/24/etrusken-hadden-gewone-genen-maar-een-bijzondere-taal-a4059633
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ook-dieren-brabbelen-om-hun-taal-te-leren/
https://www.nytimes.com/2021/09/25/opinion/interrupting-cooperative-overlapping.html?fbclid=IwAR3ZHsYA3uNpSvZi-h4mohJy93VvJMm829UEn2F23EH1-i5klwe6gd6BMJk
https://www.villamedia.nl/artikel/nu.nl-experimenteert-met-begrijpelijke-taal
https://neerlandistiek.nl/2021/09/pas/
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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

? 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 grappige

taalkronkels

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
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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: hovaardig
In NRC komt de kunstenaar en choreograaf Toer van Schayk aan het woord. Hij vertelt dat hij het
altijd hovaardig vond om te denken dat hij anderen zich zou kunnen laten ontwikkelen. Heeft
hovaardig iets met een hof te maken of zit het anders? Lees erover op de website van Onze Taal.

Taalnieuws in het Frans
>> De Fransen beschouwen het Italiaans als glamoureuzer dan hun eigen taal. (Le Figaro)

>> Hoe kunnen sommige mensen dertig talen leren? (BBC Afrique)

>> Kun je het woord fascisme anno 2021 nog wel gebruiken? (France Culture)

Taalnieuws in het Duits
>> Clichés en waarheid over de taal van de DDR. (Berliner Zeitung)

>> Deskundigen zien geen aanwijzingen voor een algeheel verval van de taal. (Der Tagesspiegel)

>> Wordt het Duits aangetast door Instagram of slecht onderwijs? (SWR)

Taalnieuws in het Italiaans
>> Een petitie in Luxemburg pleit voor het Engels als (vierde) officiële taal van het land. (31Mag)

>> ‘De voorstellen voor genderneutraal Italiaans passen niet bij de taal en zullen daarom niet
geaccepteerd worden.’ (Huffington Post)

>> Er is een lijst met woorden die het meest gebruikt worden in de strijd tegen voedselverspilling.
(La Repubblica)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hovaardig
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hovaardig
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/les-francais-considerent-l-italien-plus-glamour-que-leur-langue-20210905
https://www.bbc.com/afrique/monde-58548283
https://www.franceculture.fr/histoire/dire-fascisme-en-2021-abus-de-langage-ou-clairvoyance
https://www.berliner-zeitung.de/open-source/die-sprache-der-ddr-li.184103
https://www.tagesspiegel.de/wissen/bericht-ueber-die-sprache-an-den-schulen-experten-sehen-keine-anzeichen-fuer-allgemeinen-sprachverfall/27658022.html
https://www.swr.de/swraktuell/radio/gehst-du-schule-wie-sich-die-deutsche-sprache-zwischen-instagram-und-unterricht-entwickelt-100.html
https://www.31mag.nl/lussemburgo-petizione-chiede-inglese-come-4a-lingua-ufficiale/
https://www.huffingtonpost.it/entry/lo-schwa-inaccettabile-la-lingua-non-e-frutto-di-un-ragionamento-a-tavolino_it_6152d545e4b06beda473bd18
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/09/29/news/una_sola_lingua_per_contrastare_lo_spreco_alimentare_il_glossatio_dei_termini_piu_in_voga-319939783/
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Taalvragenvuur

Op 7 oktober zal om 15.00 uur het
Taalvragenvuur plaatsvinden. Een online
live-evenement van Onze Taal, het Team
Taaladvies en het Instituut voor de
Nederlandse Taal waarin allerlei brandende
taalvragen zullen worden beantwoord.

  
Ook uw vraag kan daarbij zitten! U kunt uw
vragen nu al insturen via dit formulier.

Een taalvraag insturen

Taalnieuws in het Grieks
>> Ter gelegenheid van Internationale Dovenweek maakte de bekende zanger Elias Makridis een
lied in gebarentaal. (Protothema)

>> Het programma van het schoolvak Grieks voor de eerste klassen van het lyceum is aangepast.
(Alfavita)

>> Helsinki overweegt het Engels tot een officiële taal te maken om buitenlandse werknemers aan
te trekken. (News 24/7)

Taalnieuws in het Nederlands
>> Het dialect in Vlaanderen is bijna dood. Leve het dialect! (De Standaard)

>> Jumbo opent 200 kletskassa’s. (Nu.nl)

>> In Twente is streektaal onmisbaar voor ouderen in de zorg. (Tubantia)

Onze activiteiten tijdens de Week van het
Nederlands (2 t/m 9 oktober)

Taalboekenprijs 2021

Welke schrijver zal de onderscheiding krijgen voor het beste boek over (de Nederlandse) taal?
Aanstaande zaterdag zal de Taalboekenprijs worden uitgereikt in het radioprogramma De Taalstaat
(op NPO Radio 1).

  
Klik hier voor meer informatie en korte interviews met de genomineerden.

Meer over de genomineerden

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://www.protothema.gr/culture/article/1164501/ena-tragoudi-sti-noimatiki-glossa-apo-ton-ilia-makridi/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/358753_neoelliniki-glossa-programma-spoydon-gia-tin-kai-b-lykeioy
https://www.news247.gr/kosmos/poia-eyropaiki-proteyoysa-skeftetai-na-allaxei-episimi-glossa-gia-na-proselkysei-ergazomenoys.9342227.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210928_94490472?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-frien
https://www.nu.nl/economie/6159310/jumbo-opent-tweehonderd-nieuwe-kletskassas-om-eenzaamheid-tegen-te-gaan.html
https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/streektaal-onmisbaar-voor-ouderen-in-de-zorg-een-paar-woorden-twents-en-annie-is-weer-thoes~a5cf1529/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
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Taalkrant 2021

Hebt u de Taalkrant al gelezen? Daarin
vindt u informatie over de activiteiten in de
Week van het Nederlands, maar ook
interviews en leuke opdrachten waarmee
prijzen te winnen zijn. Die ‘uitdagingen’
zijn bedacht in samenwerking met Onze
Taal. 

  
Klik hier om de Taalkrant te downloaden.

Download de Taalkrant

Advertentie

Dialectenboek 
Wie zegt wat waar?
Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama?
 
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op 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. 
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
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? 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 Facebook
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: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

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://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

