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Woordpost: arcadia 
 

  

Schrijfster Lieve Joris werd onlangs geïnterviewd tijdens een wandeling “in het arcadia van haar 

jeugd”, zoals weekblad Humo het omschreef. Arcadia is oorspronkelijk de naam van een afgelegen, 

bergachtige streek in Griekenland. Hoe arcadia zijn huidige (paradijselijke) betekenis heeft 

gekregen, leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Vlammend leren spreken 
 

  

Vlammende betogen prikkelen de oren op zaterdag 29 september tijdens het Max Havelaar 

Toesprakentoernooi aan de Universiteit Leiden. Honderd leerlingen van vijftig verschillende scholen 

tonen er hun retorisch talent. Ze krijgen een hoorcollege ‘Spreken als Max Havelaar’ van Jaap de 

Jong, volgen drie workshops en doen mee aan de toesprakenwedstrijd. Net voor de finale geeft 

schrijfster Franca Treur een proeve van retorisch meesterschap. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De Jaarprijs Wetenschapscommunicatie gaat naar de Atlas van de Nederlandse taal. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz verstuurde een tweet in het Fries en dat hebben ze in 

Friesland gezien. (Omrop Fryslân) 

  

>> Rusland dringt de invloed van minderheidstalen terug, maar dat zou een averechts effect 

kunnen hebben. (MO) 

  

>> 65 procent van de burgers tussen de 25 en 64 jaar in de Europese Unie spreekt op zijn minst 

één vreemde taal. Zweden voert de rij aan met liefst 97 procent. (Euronews) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/atlas-van-de-nederlandse-taal-ontvangt-jaarprijs-wetenschapscommunicatie/
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Grof op sociale media 
 

  

Nederlanders zijn erg aardige mensen, maar veranderen op sociale media in “afschuwelijk 

scheldende beesten”. Het radioprogramma Spraakmakers peilde wat nare berichten met mensen 

doen. Maar is die vuilbekkerij zo nieuw? Ook in de Middeleeuwen en de zeventiende eeuw weerklonk 

er botte taal. 
  

 

 
Beluister het fragment 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Filmpje: straattaal in Rotterdam. (Open Rotterdam) 

  

>> De Engelse journalist en schrijver Robert Fisk waarschuwt voor de verarming van de Engelse 

taal. (Independent) 

  

>> Fokke & Sukke vieren hun vijfentwintigste verjaardag. Een terugblik op hun tijd bij Onze Taal. 

(Onze Taal) 
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Deze zomer liepen Jeannette en Vicky, 

twee studenten Nederlands uit 

Oostenrijk en Hongarije, een paar dagen 

mee met Onze Taal. Ze schreven onder 

meer een artikel voor de Taalkrant, over 

mooie woorden. De krant verschijnt in 

de Week van het Nederlands (6-13 

oktober); het artikel is nu al te lezen op 

onze site: 

www.onzetaal.nl/lievelingswoord. 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 
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Advertentie 

Speciaal aanbod 

 

 

  

Speciaal aanbod voor Taalpost-

abonnees: 1 maand gratis toegang tot 

de Dikke Van Dale! 

 

Als Taalpost-abonnee ontvangt u een 

maand gratis toegang tot de Dikke Van 

Dale Online, de taalschatkamer van het 

Nederlands. De Dikke Van Dale beschrijft 

gevestigd en historisch Nederlands en 

kenmerkt zich door gedetailleerde 

omschrijvingen en literaire citaten. 

 

Meld u aan via de knop hieronder en u 

krijgt direct toegang. 
  

 

 
Ja, ik meld mij aan 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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Taaltip: plastic afval / plasticafval  
 

  

Plasticafval wordt als één woord geschreven in een zin als ‘De verpakking kan bij het plasticafval.’ 

Het gaat om een samenstelling, met de betekenis ‘afval dat uit plastic bestaat’, ‘overtollig plastic 

dat weggegooid kan worden’. Plasticafval is vergelijkbaar met bijvoorbeeld papierafval, houtafval en 

metaalafval. 

 

Plastic wordt los geschreven van het zelfstandig naamwoord als het gaat om iets wat van plastic 

gemaakt is, zoals plastic tasje en plastic fles. Het is onlogisch om van plastic afval te spreken: het 

afval is niet van plastic gemaakt, maar bestáát uit plastic. We spreken bijvoorbeeld ook niet van 

papieren afval, houten afval of metalen afval. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalunie Talendebatten 
 

  

Morgen en vrijdag vinden in Brussel en Amsterdam de Taalunie Talendebatten 2018 plaats, met als 

thema: communicatie in de zorg. Onder meer de omgang met meertaligheid komt ter sprake. Een 

improvisatiegezelschap zal praktijkvoorbeelden spelen en experts uit de zorgsector gaan met elkaar 

en de deelnemers in debat. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Merriam-Webster neemt in de nieuwste editie van zijn officiële Engelstalige 

scrabblewoordenboek 300 nieuwe woorden op. (Metro) 

  

>> De complexiteit van taal vormt een grote uitdaging bij de sociale interactie tussen robots en 

mensen. (Computable) 

  

>> Lodewijk Asscher wint de Debatprijs Algemene Politieke Beschouwingen 2018. (Nederlands 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://taalunieversum.org/nieuws/7050/meld_u_aan_voor_de_taalunie_talendebatten_2018_geslaagde_communicatie_in_de_zorg
https://nl.metrotime.be/2018/09/24/must-read/ew-is-een-van-de-300-nieuwe-woorden-in-scrabble/
https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/magazine/6459170/5215853/vu-leert-robot-om-mensen-te-begrijpen.html
https://debatinstituut.nl/bibliotheek/analyses/item/lodewijk-asscher-winnaar-debatprijs-algemene-politieke-beschouwingen-2018
https://onzetaal.nl/


Debat Instituut) 

  

>> Tom Lanoye krijgt de Groenman-taalprijs voor goed gebruik van de Nederlandse taal. (Knack) 
  

 

 

Kandidaatsnamen bij Belgische verkiezingen 
 

  

Op 14 oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat kan leiden tot verwarring en 

stress. In Blankenberge kun je uit twee Patrick De Meulenaeres kiezen en in Ronse staan Philippe 

Vallez en Philippe Vallez op de plaatsen 8 en 9 van eenzelfde partijlijst. Luc Anus uit de Waalse 

gemeente Lobbes stuit dan weer op problemen door zijn achternaam. Met zijn voornaam zou hij 

trouwens in Vlaanderen niet misstaan als lijsttrekker. 
  

 En verder 
 

  

>> Ondertussen weigert in Nederland het Goudse raadslid Frederiek Stroop van Renen haar naam 

in te korten omdat hij niet op het raadsbordje zou passen. (Goudse Post) 

  

>> Lezersbrief: “Maak Nederlands de voertaal in onderwijs.” (Het Parool) 

  

>> Deelsteppen doe je op deelsteps. (Taaltelefoon) 
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https://www.instagram.com/onze_taal/


  

 

 

Aanbod van Onze Taal  

Nieuw van Onze Taal: 

Training Grammatica 

voor NT2-docenten  
  

  

maandag 26 november 
2018, Amsterdam 

Wie NT2-lessen geeft, of dat nu als 

betaald docent of als vrijwilliger is, krijgt 

vaak vragen over de Nederlandse 

grammatica. Dat zijn bijvoorbeeld vragen 

over woordvolgorde (Waar moet niet 

staan in deze zin?), maar ook over 

werkwoordstijden (Wanneer gebruik je de 

voltooide tijd en wanneer de onvoltooide 

tijd?). 

Om het antwoord op dat soort vragen 

goed te kunnen onderbouwen, heeft Onze 

Taal de training Grammatica voor NT2-

docenten ontwikkeld. 
  

 

 
Lees meer  

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

  

“Boven de ingang van de Ridderzaal is het rode baldakijn aangebracht”, schreef het Reformatorisch 

Dagblad afgelopen dinsdag. Wat een baldakijn zoal kan zijn en wat dit woord te maken heeft met de 

hoofdstad van Irak, leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Verwensingen 
 

  

>> “Een lokale kiescampagne zonder krachttermen en verwensingen, is dat niet hetzelfde als soep 

zonder zout?” (VRT) 

  

>> Verschenen: twee nieuwe gidsen om vaardiger te vloeken. Een voor Nederland en een voor 

Vlaanderen. (Neerlandistiek) 

  

>> Kunnen Vlamingen ook creatiever vloeken dan met shit en fuck? (Het Nieuwsblad) 
  

 

  

 

Over taal online 
 

  

Helaas hield het Vlaamse tijdschrift Over 

taal vorig jaar op te bestaan. Het blad, 

een algemeen wetenschappelijk tijdschrift 

over taal, tekst en communicatie, had 

decennialang lezers geïnformeerd over 

taal en verstrooid met columns, maar de 

uitgeverij zag er geen heil meer in. De 

redactie heeft nu alle nummers uit de 

jaren 2004-2017 als pdf online gezet, 

zodat ze gratis na te lezen zijn. Via een 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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https://overtaal.be/archief-2004-2017/
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https://overtaal.be/archief-2004-2017/


 

zoekvenster kunt u bovendien zoeken op 

auteur en op titel. Garant voor vele uren 

taalplezier! 
  

 

 
Naar de website 

  

 

 

 

 Nedersaksisch 
 

  

>> Er is een nieuwe hoogleraar Nedersaksische en Groningse taal en cultuur: Martijn Wieling. 

(Dagblad van het Noorden) 

  

>> In Roderesch kunt u in oktober en november een cursus Drentse taal en cultuur volgen. (Roder 

Journaal) 

  

>> Melissa Meewisse vertegenwoordigt in november het Nedersaksisch taalgebied tijdens het 

festival SUNS Europe in Italië. (Dagblad van het Noorden) 
  

 

 

  

 

Ode aan de 
gebarentaaltolk 

 

  

Tv-recensent Arjen Fortuin van NRC 

Handelsblad keek naar de Troonrede met 

een doventolk en schreef een ode: “Dit is 

een ode aan de handen die vliegen, die de 

taal uit de stilte trekken, die met subtiele 

schokjes woorden worden, die vinger voor 

vinger letters vormen, die als snelle 

zinnen door de ruimte zoeven. Wat is het 

toch goed dat die handen er zijn.” (NRC) 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> De website van Onze Taal is genomineerd voor de titel ‘Website van het Jaar’. Stem! (Website 

van het Jaar) 

  

>> “Schuif de Nederlandse taal niet zomaar terzijde”, adviseert Lotte Jensen. (de Volkskrant) 

  

>> James Worthy: “Stop met bang zijn: taal straft niet, taal troost.” (Het Parool) 

  

>> “In Marokko is taal je identiteit”, aldus Abdelkader Benali. (Trouw) 

  

>> Er komt een nieuwe editie van de Taalkrant van de Taalunie. En die wordt (ook) meegestuurd 

met het oktobernummer van Onze Taal. (Taalunie) 
  

 

https://overtaal.be/archief-2004-2017/
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Volg Onze Taal op Twitter 

 

 

   

  

 

 

Advertentie 

Toren van Babel (2): 
taallezing door Carel 
ten Cate 

  

  

zondag 14 oktober 2018, 
Paradiso Amsterdam 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. 

Taal kan leiden tot beter begrip of juist 

verwarring veroorzaken. Met taal 

benoemen, duiden en structureren we de 

wereld om ons heen. Door middel van taal 

proberen wij ons met elkaar te verstaan. 

In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan 

drie wetenschappers in op verschillende 

facetten van taal en communicatie. 

 

Prof. dr. Carel ten Cate spreekt op 14 

oktober over communicatie bij dieren, de 

taligheid van vogels, en grammatica. Zijn 

lezing is getiteld ‘Vogelzang en taal’. 

 

Deze lezing wordt georganiseerd door 

Verstegen & Stigter. 
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Lees meer  
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Taaltip: een efficiënte/effectieve werkwijze 
 

  

De woorden efficiënt en effectief overlappen elkaar voor een groot deel in betekenis, maar ze 

kunnen niet zonder meer door elkaar gebruikt worden. Een efficiënte werkwijze is ‘een doelmatige 

werkwijze’. Het woord efficiënt suggereert vaak dat het doel wordt bereikt zonder verspilling van 

bijvoorbeeld tijd, energie of materiaal. 

  

Een effectieve werkwijze betekent ‘een doeltreffende werkwijze’. Bij effectief gaat het vooral om het 

bereiken van het doel op zich; de manier waarop dat doel wordt bereikt, staat minder op de 

voorgrond. 

  

Efficiënt legt dus de nadruk op het proces, effectief op het resultaat van dat proces. Zo kan een 

onderzoek heel effectief zijn zonder dat het efficiënt wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld omdat er 

onnodig veel tijd of mankracht voor wordt gebruikt. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Kunstmatige intelligentie en taal 
 

  

Computers kunnen steeds beter lezen en schrijven, en dus komen er steeds meer toepassingen op 

dat gebied: of het er nu om gaat online pedoseksuelen te ontmaskeren, racisten op te sporen of 

robots te laten rappen. Kunstmatige intelligentie en taalverwerkende computers zijn volgens 

sommigen hét onderzoeksterrein van de toekomst. 

 

Aan de Universiteit Antwerpen doet men volop mee met deze ontwikkelingen. De Tijd schreef er een 

mooie reportage over. 
  

 

 
Naar het artikel 

  

 

 

 

 Nieuwe woorden 
 

  

>> Neet. (Taaltelefoon) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.tijd.be/tech-media/wetenschap/Taal-is-de-sleutel-tot-echte-artificiele-intelligentie/10049574
https://taaltelefoon.be/neet
https://onzetaal.nl/


  

>> Vermaxen. (INT) 

  

>> Van-gas-losreligie. (Taalbank) 
  

 

Praat Nederlands 
 

  

Over niet al te lange tijd komt er op RTL 4 een nieuw spelprogramma over taal. Daarin zal onder 

andere aandacht zijn voor variatie in het Nederlands. In het decor wil men nu de woorden praat en 

Nederlands opnemen in zo veel mogelijk Nederlandse dialecten, maar ook in straattaal, familietaal, 

enzovoort. 

 

Hebt u een suggestie? Stuur die dan naar het e-mailadres taalpostbode@gmail.com.  
  

 

 
Stuur uw suggestie in 

  

 

 

 

 Studenten Nederlands 
 

  

>> Als alle tweedejaars studenten Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam present zijn, 

zitten ze met zijn zessen. (de Volkskrant) 

  

>> De studie Nederlands is alleen in het buitenland populair. (de Volkskrant) 

  

>> De elite wil geen Nederlands meer. (Joop) 
  

 

 En verder 
 

  

>> In welke taal voed ik mijn baby op? (NRC) 

  

>> Alle Funsen verzamelden zich afgelopen zondag in Venlo. (RTL) 

  

>> Het Huus van de Taol (in Drenthe) zoekt een nieuwe directeur en een nieuwe 

streektaalfunctionaris. (Huus van de Taol) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

Zinnen van vier woorden. Die 

verzamelt Wim Daniëls. (Zie Twitter, 

afgelopen weekend.) Waarom alleen 

losse zinnen? Een verhaal is leuker! Wie 

schrijft een 4x4’tje? Precies vier 

samenhangende vierwoordszinnen. Maar 

dan wel spannend. Of grappig, of 

onderhoudend. We zijn erg benieuwd! 

https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2203-vermaxen
https://www.taalbank.nl/2018/09/17/van-gas-losreligie/
mailto:taalpostbode@gmail.com?subject=suggestie%20voor%20'Praat%20Nederlands'
mailto:taalpostbode@gmail.com?subject=suggestie%20voor%20'Praat%20Nederlands'
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-iedereen-present-is-hebben-de-tweedejaars-nederlands-met-zijn-zessen-college~b436bc53/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studie-nederlands-is-alleen-in-het-buitenland-populair~be56c577/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/elite-wil-geen-nederlands-meer
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/12/opgevoed-in-welke-taal-voed-ik-mijn-baby-op-a1616200
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4416866/alle-funsen-verzamelen-venlo-het-een-unieke-voornaam
https://huusvandetaol.nl/promotie-van-de-drentse-taol/item/4060-het-huus-is-op-zuuk
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

De Taal-top-100 

 

 

  

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! 

Kort en duidelijk antwoord op honderd 

veelgestelde vragen over het Nederlands, 

met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan 

bod: spelling, grammatica, leestekens, 

enz. Ook wordt aandacht besteed aan de 

schrijfwijze van getallen, aardrijkskundige 

namen en de aanhef en afsluiting van 

mails en brieven. Het boek bevat verder 

enkele handige lijsten, bijvoorbeeld met 

oude naamvallen (zoals te allen tijde) en 

werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 is geschreven door de 

Taaladviesdienst van het Genootschap 

Onze Taal. Prijs: € 19,90. 

 

(Meer informatie)  
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

 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://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1805151409554193&id=211659895570027
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1805151409554193&id=211659895570027
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Woordpost: degressiviteit 
 

  

In De Tijd werd deze week gesproken over “degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen”. Wat 

betekent het woord degressiviteit en waar komt het vandaan? En is er een verband met 

agressiviteit en progressiviteit? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

  

 

Tokidoki 
 

  

Japan en de Japanse taal staan centraal in 

de vierdelige tv-reeks Tokidoki, die door 

Paulien Cornelisse gepresenteerd wordt. 

Elke uitzending is opgehangen aan één 

begrip: yugen (het mysterieuze gevoel als 

je je één voelt met de natuur), otenba 

(opstandig), giri (bij elkaar in het krijt 

staan) en mono no aware (de schoonheid 

van de vergankelijkheid). De eerste 

aflevering wordt uitgezonden op zondag 

16 september om 20.15 uur op NPO 2. 
  

 

 
Bekijk de trailer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Japke-d. Bouma interviewde de auteur van de “ergste jargontweet ooit”. (NRC) 

  

>> In Amsterdam loopt een tentoonstelling over vertaalkinderen. Dat zijn kinderen van 

anderstalige ouders die alles moeten vertalen voor hun ouders. (NOS) 

  

>> Er zijn twee nieuwe Oudnederlandse woorden ontdekt in een Ierse woordenlijst uit de zevende 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/degressiviteit
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/degressiviteit
https://www.vpro.nl/programmas/tokidoki.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/11/dit-is-de-ergste-jargontweet-ooit-a1616121
https://nos.nl/artikel/2249980-valentina-vertaalde-eigen-rapportbespreking-voor-spaanstalige-moeder.html
https://onzetaal.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/tokidoki.html


eeuw: blinn auga (blindogig). (Neerlandistiek) 

  

>> De dramatische afname van het aantal studenten Nederlands zet de Taalunie aan tot een 

actieplan. (NU.nl) 
  

 

 

Onderzoekje 
 

  

Een masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de VU doet voor haar scriptie 

onderzoek naar het lezen van teksten. Ze kan uw hulp goed gebruiken.  
  

 

 
Doe mee 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Een rij hossende mensen is een polonaise. Waar komt dat woord vandaan? (Historiek) 

  

>> Op 26 oktober 2018 organiseert NL-Term samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal 

voor de tiende keer een dag over terminologie in het Nederlandse taalgebied. (TiNT-dag) 

  

>> Lezersvraag: in welke taal zouden een Nederlandse moeder en een Finse vader in Duitsland hun 

kind moeten opvoeden? (NRC) 

  

>> En een korte lezersbrief uit Ierland over de schuttingtaal van voetbaltrainers. (The Irish Times) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

 

https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/nieuw-oudnederlands-in-een-ierse-tekst/
https://www.nu.nl/binnenland/5457191/aantal-studenten-vak-nederlands-kiest-dramatisch-afgenomen.html
https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Uee8HgG4HBNkRD
https://historiek.net/polonaise-betekenis-geschiedenis/82781/
http://evenementen.ivdnt.org/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/12/opgevoed-in-welke-taal-voed-ik-mijn-baby-op-a1616200
https://www.irishtimes.com/opinion/letters/the-language-of-coaching-1.3625768
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

Advertentie 

Waanzin Festival 
2018: Baas in Eigen 
Brein 

  

  

Hoe bepalend is onze cultuur voor wat wij 

als ‘normaal’ beschouwen? En kunnen we 

de stigmatiserende werking van een 

psychisch label tegengaan door onze taal 

te veranderen? Tijdens het Waanzin 

Festival leren we hoe en waarom ons 

beeld van (ab)normaliteit de afgelopen 

eeuwen veranderd is. Maar ook welke 

systemen de grens tussen normaal en 

abnormaal vormgeven. 

 

Kom op 15 september naar dit festival en 

ontdek waarom er meer ruimte moet zijn 

voor het afwijkende.  

 

Zaterdag 15 september 2018  

12.30 - 17.00 uur 

TivoliVredenburg, Utrecht 

Organisatie: Filosofie.nl 
  

 

 
Meer informatie 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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Tijdschrift 
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Uitschrijven 
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Taaltip: kortingen (van) tot wel 50 procent 
 

  

Het woord van wordt bij voorkeur weggelaten in een zin als ‘We bieden kortingen (van) tot wel 50 

procent.’ 

 

In de zin ‘We bieden een korting van wel 50 procent’ kan van niet ontbreken. Het drukt uit waaruit 

de korting bestaat; vergelijk ‘een prijs van 100 euro’ of ‘een rit van 500 kilometer’. Tussen het 

woord van en het getal kan een toevoeging staan – bijvoorbeeld ‘een korting van wel / minstens / 

ongeveer / meer dan 50 procent’. 

 

Op die manier zou je ook moeten kunnen spreken van ‘kortingen van tot wel 50 procent’, maar in 

die constructie blijft van meestal achterwege. Ook vergelijkbare formuleringen als ‘een oppervlakte 

(van) tot 20 hectare’, ‘een lengte (van) tot 12 meter’ en ‘een resolutie (van) tot wel 2400 dpi’ zijn 

veel gangbaarder zonder van. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

  

 

De Mbappé-regel 
 

  

Hoe krijg ik mijn leerlingen uitgelegd dat 

ze in woorden voor een m, b of p geen n 

maar een m moeten schrijven? 

Bijvoorbeeld niet chanpion maar 

champion? Dat vroeg een Franse lerares 

zich af. Ze vond de Mbappé-regel uit, 

genoemd naar de populaire Franse 

voetballer Kylian Mbappé. Diens 

achternaam bevat de drie medeklinkers 

m, b en p, en is dus een handig 

hulpmiddel om de regel te onthouden. 

Hoewel, ook op deze regel zijn 

uitzonderingen. 
 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://parismatch.be/actualites/sport/170834/la-regle-mbappe-pour-aider-les-eleves-en-orthographe


 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Nieuwe woorden 
 

  

>> Plassen leer je in de ‘plasles’. (INT) 

  

>> De stad Dubrovnik weert ‘setjetters’. (Taaltelefoon) 

  

>> Mensen die niet gereanimeerd willen worden, kunnen een ‘blijf-van-mijn-lijftatoeage’ op hun 

borstkas laten aanbrengen. (Taalbank) 
  

 

 

Maken korte zinnen het de lezer makkelijk? 

 

  

Sheila Sitalsing schreef een column zoals ze dat gewoonlijk doet en taaltrainer Henkmichel Bosman 

herschreef de column voor een doelgroep van laaggeletterden. De korte zinnen daarin maken het de 

lezer niet altijd makkelijk, vindt taalkundige Henk Wolf. 
  

 

 
Lees zijn commentaar 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Wim Daniëls ging in zijn zondagse taalspel op Twitter op zoek naar standaard 

vierwoordenzinnen. Dat bleef niet onopgemerkt. (Wim Daniëls) 

  

>> Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn er nog maar zes eerstejaarsstudenten Nederlands. 

(AdValvas) 

  

>> In Vlaanderen is het aantal studenten bij talenopleidingen in vijf jaar met een kwart gedaald. 

(De Morgen) 

  

>> Bijsluiters bij ingewikkelde financiële producten staan nog altijd bol van technische termen, 

lange zinnen en moeilijke woorden. (RUG) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Het woord ‘pal’ in de #uitdrukking 

‘ergens pal voor staan’ was 

oorspronkelijk een zelfstandig 

naamwoord. Meer over de herkomst lees 

je op onze site: www.onzetaal.nl/pal. 

https://parismatch.be/actualites/sport/170834/la-regle-mbappe-pour-aider-les-eleves-en-orthographe
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2202-plasles
https://taaltelefoon.be/setjetter
https://www.taalbank.nl/2018/09/10/blijf-van-mijn-lijftatoeage/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/leiders-die-het-volk-met-de-beste-intenties-naar-de-heilstaat-willen-voeren-we-hebben-er-allemaal-weleens-last-van-gehad~b0e48fcc/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/leiders-van-een-land-bedoelen-het-vaak-goed-maar-soms-~b562ba8e/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/het-is-moeilijk-om-eenvoudig-te-schrijven/
https://twitter.com/wimdaniels/status/1038682392842719232
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studie-nederlands-met-uitsterven-bedreigd
https://www.demorgen.be/binnenland/studenten-laten-talen-links-liggen-b0557064/?referer=
https://www.rug.nl/news/2018/09/consumenten-onvoldoende-beschermd-door-_financiele-bijsluiters
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.onzetaal.nl/pal


 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal 

op Twitter 

 

  

 

  

 

 

Advertentie 

Trainingskalender 
Onze Taal 

  

  

Leden van Onze Taal ontvangen 

korting op de trainingen. 

Wilt u een training volgen en bent u 

geen lid van Onze Taal? Meld u dan 

eerst aan voor het lidmaatschap; dan 

profiteert u meteen van de korting!  
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

  

 

13 

SEP. 
  

Training Spelling | 

Gouda 
 

  

In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. 

Wilt u uw kennis opfrissen over de 

belangrijkste spellingregels en meer inzicht 

krijgen in de achtergronden bij de regels en 

in de probleemgevallen en uitzonderingen? 

 

Lees meer over de training 

 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

zaterdag 17 november in Amsterdam.   
 

 

20 

NOV. 
  

Training Zakelijk schrijven 

| Amsterdam  

 

  

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? 

 

Bent u benieuwd hoe u uw teksten 

effectiever kunt maken en hoe u er meer 

structuur in kunt aanbrengen? Volg dan een 

training Zakelijk schrijven bij Onze Taal.  

 

 

Lees meer over de training 

 

Lees de blog van taaltrainer Aleid 

van de Vooren over deze training.  
 

13 Training Spelling | 

Gouda 
20 Training Zakelijk schrijven 

| Amsterdam  

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal/status/1039161533006311424
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SEP. 
   

  

In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. 

Wilt u uw kennis opfrissen over de 

belangrijkste spellingregels en meer inzicht 

krijgen in de achtergronden bij de regels en 

in de probleemgevallen en uitzonderingen? 

 

Lees meer over de training 

 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

zaterdag 17 november in Amsterdam.   
 

 

NOV. 
   

  

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? 

 

Bent u benieuwd hoe u uw teksten 

effectiever kunt maken en hoe u er meer 

structuur in kunt aanbrengen? Volg dan een 

training Zakelijk schrijven bij Onze Taal.  

 

 

Lees meer over de training 

 

Lees de blog van taaltrainer Aleid 

van de Vooren over deze training.  
 

 

27 

SEP. 
  

Opfristraining Taalregels | 

Arnhem 
 

  

Tijdens deze training frist u uw kennis over 

drie onderwerpen op: 

 spelling: los, aaneen of streepje?; 

werkwoordspelling (de lastige 

gevallen) 

 grammatica: woordgeslacht en 

verwijzing; als/dan; hun/hen 

 leestekens: komma, puntkomma, 

dubbele punt 

Lees meer over de training 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op 

donderdag 8 november in Amsterdam.  
 

 

09 

OKT. 
  

Training Grammatica en 

leestekens | Utrecht 

 

  

Tijdens deze training gaat u aan de slag 

met grammatica en leestekens. 

Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en 

die/dat/wat passeren ’s morgens de revue. 

’s Middags staat het juiste gebruik van 

komma’s, dubbele punten, 

aanhalingstekens, enzovoort centraal.  

 

 

Lees meer over de training 

Bekijk het filmpje over de training.  

 

Deze training wordt ook gegeven op 

dinsdag 27 november in Den Haag. 
 

 
Lees meer over de trainingen van Onze Taal 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

  

In een artikel over de onlangs overleden historica Evelien Gans wordt gesproken over 

“revisionistische tendensen in de geschiedschrijving”. Wat betekent revisionistisch en waar komt het 

vandaan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

  

 

Straatpoëzie 
 

  

Bijna 2000 gedichten zijn er al te vinden 

op Straatpoezie.nl. De Utrechtse 

neerlandica Kila van der Starre richtte de 

website vorig jaar op om een 

inventarisatie te maken van alle gedichten 

die te lezen zijn in de openbare ruimte van 

Nederland en Vlaanderen. Iedereen kon 

en kan voorbeelden aanmelden. Anderhalf 

jaar na de lancering van de site staat de 

teller op 1918 gedichten, van 957 

verschillende dichters. Ida Gerhardt staat 

op de eerste plaats: van haar zijn 35 

gedichten te lezen in de openbare ruimte. 

 

De database is doorzoekbaar op dichter en 

op titel van het gedicht. Ook biedt de site 

een leeslijst aan over het fenomeen 

‘poëzie in de openbare ruimte’ en is er 

voor docenten een lijst met lesideeën te 

vinden op alle onderwijsniveaus. Een 

gedicht toevoegen gaat snel en makkelijk 

(zonder account) via dit formulier. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/revisionistisch/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/revisionistisch/
https://straatpoezie.nl/gedicht-toevoegen/
https://onzetaal.nl/
https://straatpoezie.nl/


 

 
Naar Straatpoezie.nl 

  

 

 

 

 Taaldiversiteit 
 

  

>> Migranten in Duitsland spreken overwegend Duits. (Die Welt) 

  

>> De webwinkel Amazon gaat ook Hindi gebruiken, om een publiek van 500 miljoen Indiërs aan te 

spreken. (India Times) 

  

>> Britse dokters moeten minder Latijn gebruiken in hun correspondentie. (BBC) 
  

 

 

Woorden rijgen voor de wetenschap 
 

  

In Utrecht wordt momenteel onderzoek gedaan naar de manier waarop Nederlanders en Vlamingen 

woorden aan elkaar knopen in samenstellingen (zoals kattenbak) en afleidingen (zoals 

leesvaardige). Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop Nederlandstaligen dit soort woorden 

maken, hebben de onderzoekers uw hulp nodig. Ze willen graag weten hoe u nieuwe woorden 

maakt. U kunt helpen door de vragenlijst in te vullen op deze webpagina. 
  

 

 
Naar de vragenlijst 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Het nieuwe centrum voor de streektaal in Twente gaat Twente Hoes heten. (Tubantia) 

  

>> De fractie van Denk wil dat de gemeente Rotterdam de termen allochtoon en autochtoon 

schrapt. (AD) 

  

>> Wat betekent koeterwaals? (Historiek) 

  

>> Taaladviseur Tamara is na een half jaar Berlijn terug bij Onze Taal. Als dat maar goed gaat! 

(Onze Taal) 

  

>> Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten komt online. (Neerlandistiek) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Rommelen, lummelen, knisperen, 

krummelen ... Voor het niet al te 

doelgericht bezig zijn in huis in 

bijvoorbeeld weekend of vakantie 

(rondhangen, maar ook soms kleine 

nuttige dingen doen) lijkt ieder 

https://straatpoezie.nl/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181426592/Statistisches-Bundesamt-Migranten-sprechen-zu-Hause-ueberwiegend-Deutsch.html
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/amazons-plan-to-reach-500-million-indians-speak-their-language/articleshow/65681252.cms
https://www.bbc.com/news/health-45394620
http://www.marijkedebelder.com/
http://www.marijkedebelder.com/
https://www.tubantia.nl/hengelo-e-o/nieuw-centrum-voor-streektaal-wordt-twente-hoes~a5d31f0e/
https://www.ad.nl/rotterdam/denk-wil-dat-gemeente-rotterdam-term-allochtoon-schrapt~adc7ebae/
https://historiek.net/koeterwaals-spreken-betekenis-van-de-uitdrukking/82533/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/duits-stopwoord-genau/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/09/het-woordenboek-van-de-vlaamse-dialecten-online-e-wvd-be/
https://onzetaal.nl/taaladvies/


 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

huishouden zijn eigen woord te hebben. 

Welk woord of welke woorden ken jij 

daarvoor? 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Vaktaal 

 

 

  

Wat hebben golfers met juristen gemeen? 

En wetenschappers met zeilers? En 

waarom tref je muziekliefhebbers aan in 

de buurt van liefhebbers van 

paardendressuur? Vaktaal geeft op deze 

en tal van andere vragen een antwoord. 

Het maakt de alomtegenwoordigheid en 

noodzaak duidelijk van terminologie, van 

vaktaal. 

 

Vaktermen gebruiken we vaak, zij het 

onbewust, omdat het nu eenmaal 

onbegonnen werk is over dingen te praten 

waarvoor je geen naam hebt. Daarom ook 

is het belangrijk dat we op alle domeinen 

en in alle situaties de dingen een naam 

kunnen geven.  

 

In Vaktaal lichten dertig bekende 

Nederlanders en bekende Vlamingen, 

onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica 

Smeets, Hans Dorrestijn en Jean Paul Van 

Bendegem, op een onderhoudende wijze 

hun relatie met vaktaal toe. 

 

Prijs: € 14,99. 
  

 

 
Bestel direct 

  

 

 

  

  

 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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Taaltip: de r/R is in de maand 
 

  

‘De r is in de maand’ (met een kleine letter r) is juist. 

 

Losse letters worden in de meeste gevallen klein geschreven: wie a zegt, moet ook b zeggen; de 

puntjes op de i zetten; de drie r’en / de drie r’s (‘rust, reinheid en regelmaat’). Hetzelfde geldt voor 

losse letters in samenstellingen: h-woord, tussen-n, x-factor. 

 

Er zijn wel gevallen waarin losse letters met een hoofdletter worden geschreven: 

 als ze een naam vertegenwoordigen: van A naar B rijden; meneer X en mevrouw Y 

 als ze een ordening, status of maat aanduiden: vitamine C; B-film; maat XL 

 als ze hun eigen vorm weergeven: kunst met een grote K; T-shirt; U-bocht 

Op de website van Onze Taal zijn meer voorbeelden te vinden; zie de pagina over de schrijfwijze 

van losse letters. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Mangées 
 

  

De Franstalige Belgen zorgden gisteren voor een hoop onrust in de Franse pers. De Waals-Brusselse 

federatie of Franse Gemeenschap van België opperde in de Franse krant Libération om korte metten 

te maken met de ingewikkelde regel voor het voltooid deelwoord. In een zinnetje als ‘Les crêpes, je 

les ai mangées’ (‘De pannenkoeken heb ik gegeten’) hoor je mangées (‘gegeten’) aan het eind met 

een extra e te schrijven (omdat crêpes vrouwelijk is) en met een extra s (omdat het meervoud is). 

Allebei die letters spreek je echter niet uit. Bovendien schrijf je ze alleen omdat crêpes hier vóór 

mangées staat. De Walen en Brusselaars willen daarom mangé schrijven. Alle Franse media 

schrijven over het voorstel, van Paris Match tot aan Le Monde, van Le Figaro tot aan Huffington Post 

France en van Valeurs tot aan RTL. 
  

  

 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/abc-abc-losse-letters-klein
https://onzetaal.nl/taaladvies/abc-abc-losse-letters-klein
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/02/les-crepes-que-j-ai-mange-un-nouvel-accord-pour-le-participe-passe_1676135
https://parismatch.be/actualites/societe/168142/quand-la-belgique-veut-corriger-lacademie-francaise
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/03/la-belgique-va-t-elle-simplifier-la-langue-francaise_5349569_3224.html
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/09/03/37002-20180903ARTFIG00099-la-belgique-veut-simplifier-la-conjugaison-francaise.php
https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/03/ces-belges-veulent-en-finir-avec-la-regle-de-laccord-du-participe-passe-avec-l-auxiliaire-avoir_a_23515201/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/03/ces-belges-veulent-en-finir-avec-la-regle-de-laccord-du-participe-passe-avec-l-auxiliaire-avoir_a_23515201/
https://www.valeursactuelles.com/societe/la-belgique-veut-modifier-lorthographe-du-francais-98604
https://www.rtl.fr/actu/conso/belgique-la-wallonie-veut-abroger-une-regle-de-l-orthographe-francaise-7794635233
https://onzetaal.nl/


 Nieuwe woorden 
 

  

>>  Springbalie. (Taaltelefoon) 

  

>>  Minibos. (INT) 

  

>>  Bermbevalling. (Taalbank) 
  

 

 

  

 

Fluittalen 

 

  

Zowel in het noorden van Turkije als op 

het Canarische eiland La Gomera wordt 

al sinds mensenheugenis een zogenoemde 

fluittaal gebruikt: wanneer mensen over 

lange afstanden willen communiceren, 

kunnen ze hun zinnen vertalen in een 

melodietje dat ze op hun vingers kunnen 

fluiten. Het zijn talen waarin herders 

vroeger in het verleden in de bergen met 

elkaar konden ‘praten’, maar onder andere 

door ontwikkelingen in de techniek 

dreigen die talen te verdwijnen. Op La 

Gomera wordt er daarom op school 

lesgegeven in de taal. Het NOS 

Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan. 
  

 

 
Bekijk het filmpje 

  

 

 

 

 Wetenschap en techniek 
 

  

>> Doe mee met een crowdsourcing-experiment van het Instituut voor de Nederlandse Taal: 

Taalradar. (INT) 

  

>> Jonge Marokkanen gebruiken onderling soms kleine grammaticale woordjes uit het Berber of 

het Arabisch. Waarom? (NRC) 

  

>> Jurisprudentie op vmbo-niveau oogt sympathiek, maar is het wel zo’n goed idee? (NRC) 

  

>> Google Assistant kan nu in twee talen tegelijk praten. (Android World) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Inger Hollebeek, medeoprichter van Taalvoutjes, is overleden. (AD) 

  

>> Hoe schrijf je een briljante politieke toespraak? Tips van een ‘speechwriter’ van president 

Obama. (BBC) 

https://taaltelefoon.be/springbalie
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2199-minibos
https://www.taalbank.nl/2018/09/03/bermbevalling/
https://www.youtube.com/watch?v=89scXQaP9cg
http://taalradar.ivdnt.org/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/30/wash-is-dit-normaal-het-hollands-van-de-marokkaanse-nederlander-a1614729
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/31/filmpjes-en-klare-taal-een-gevaarlijk-duo-a1614845
https://androidworld.nl/nieuws/google-assistant-twee-talen/
https://www.ad.nl/amsterdam/oprichter-taalvoutjes-inger-hollebeek-46-overleden~aea2c2f19/
https://www.bbc.com/ideas/videos/how-to-write-a-great-political-speech/p06jv699
https://www.youtube.com/watch?v=89scXQaP9cg


  

>> Oud-Kamerlid Mariëtte Hamer is de nieuwe voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. (De 

dikke blauwe) 

  

>> Bij Onze Taal wordt al gewerkt aan het decembernummer. Helpt u een handje door een paar 

vragen over decemberwensen te beantwoorden? (Onze Taal) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 
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https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 

  

 

Advertentie 

Net verschenen 
 

 

  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een goed begin van elke 

dag én nog leerzaam ook. Deze vrolijke en 

kleurrijke kalender staat vol met 

spreekwoorden die worden uitgelegd, 

leuke woorden, taalblunders, spelletjes, 

puzzels, gedichten, en grappige raadsels 

en moppen. Prijs € 14,99. 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes, samengesteld en geschreven 

door specialisten. Prijs € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,-. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten onze taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
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


 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

 

http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

