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Taaltip: binnen/over een week 
 

  

Binnen een week en over een week betekenen niet hetzelfde: binnen een week is sneller dan over 

een week. Binnen een week betekent ‘in minder dan een week, voor er een week voorbij is’. Dus als 

iemand schrijft ‘Je krijgt mijn antwoord binnen een week’, dan kan dat morgen zijn, overmorgen, 

rond het weekend, maar in elk geval vóór er een week voorbij is. 

 

Over een week betekent ‘na verloop van een week, na afloop van een week’. De zin ‘Je krijgt mijn 

antwoord over een week’ houdt dus in dat de aangesprokene het antwoord krijgt als er, vanaf dat 

moment gerekend, een week voorbij is. 

 

Overigens zijn formuleringen als binnen een week en over een week niet in alle contexten 

eenduidig. Als er kans op verwarring over de bedoelde termijn of deadline bestaat, is het vaak beter 

om een exacte datum en eventueel een tijdstip te noemen. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Een nieuwe theorie over de herkomst van het woord fiets. (Neerlandistiek) 

  

>> Ook Vlaanderen leert in je kracht staan kennen. (De Standaard) 

  

>> Een taalkundige vindt dat het beter is om absorbtie te schrijven dan absorptie. (Nomeis) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/fiets-vitis-vicis-wellicht-stamt-fiets-af-van-latijn-vitis-niet-vicis/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181029_03891410
http://siemonreker.nl/2018/10/29/tien-stukjes-met-spelsuggesties/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Straattaal 
 

  

Het bestaat inmiddels waarschijnlijk in alle 

grotere steden in Europa: straattaal, een 

verschijnsel waarbij jongeren woorden en 

constructies uit verschillende talen 

mengen. Maar is het wel zo nieuw? Voor 

een documentaire doken Jessica Swinkels 

en Bob Witman in de Amsterdamse 

stadsarchieven en spraken ze met een 

aantal deskundigen, en ze ontdekten dat 

zich eeuwen geleden al vergelijkbare 

verschijnselen voordeden. 

 

Nog meer straattaalnieuws: de Spaanse 

taal wordt steeds populairder in 

Nederlandse straat- en hiphoptaal. Het 

Spaans klinkt namelijk ‘vrolijk’. 
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Puppykamer. (INT) 

  

>> Flesjesbak. (Taalbank) 

  

>> Groeipakket. (Taaltelefoon) 
  

 

 En verder 
 

  

>> 2 november: Paulien Cornelisse presenteert tijdens een ‘avond voor de leuk’ haar nieuwe 

taalboek. (Pakhuis de Zwijger) 

  

>> Op 9 en 10 november strijkt het DRONGO Talenfestival neer in Nijmegen. De Groene 

Amsterdammer komt met een special, gratis als pdf. (De Groene Amsterdammer) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Een chique jurk, een chic hotel: 

alleen als je het uitspreekt als ‘sjieke’, 

schrijf je chique; bij de uitspraak ‘sjiek’ 

hoort de spelling chic. 

Maak het dus niet chiquer dan nodig. ;-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iya8CcxYl_Q
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4466666/spaans-populair-nederlandse-hiphop-we-verstaan-het-niet-maar-het-klinkt
https://onzetaal.nl/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2224-puppykamer
https://www.taalbank.nl/2018/10/29/flesjesbak/
https://www.taaltelefoon.be/groeipakket
https://dezwijger.nl/programma/paulien-cornelisse
https://www.groene.nl/2018/drongo-talenfestival
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657


 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Meer uitleg: www.onzetaal.nl/chic.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

 

  

 

 

 

Advertentie 

Word lid van Onze 
Taal en ga gratis 
naar het DRONGO 
talenfestival! 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

Leden van Onze Taal profiteren onder 

meer van de volgende voordelen:  

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 gratis taalvragen stellen per mail 

 korting op taaltrainingen, 

congressen en uitgaven van Onze 

Taal 

Het lidmaatschap kost € 42,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 

 

Speciaal aanbod 

 

Als u vóór 8 november lid wordt, 

krijgt u twee toegangskaarten 

voor het DRONGO talenfestival 

(t.w.v. € 35,–) cadeau! 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

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/1044129680108998657
http://www.onzetaal.nl/chic
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.drongotalenfestival.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


  

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 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

  

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

  

Draagt ze ’m of draagt ze ’m niet: de tiara mét Stuart-diamant? “Ze doet het!”, aldus het AD. Maar 

droeg Máxima nu een tiara of een diadeem? 

Op onze website is er meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

  

 

Nieuwe taalrubriek 
op de radio 

 

  

Er is een nieuwe taalrubriek op de radio: 

‘Tijd voor Taal’, in het NPO Radio 4-

programma De ochtend van 4. 

Taalwetenschappers Sterre Leufkens en 

Marten van der Meulen vertellen daarin 

over actuele kwesties op taalgebied. 

 

In de eerste aflevering (gisteren) ging het 

over de uitspraak van anderstalige 

woorden, zoals cello: spreek je dat uit als 

‘sello’, als ‘sjello’ of als ‘tsjello’? 

 

Die eerste aflevering is hier te 

beluisteren.  
  

 

 
Luister naar ‘Tijd voor Taal’ 

  

 

 

 

 Taalweetjes 
 

  

>> VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman is de winnaar van de Grote Prijs Jan Wauters. (VRT) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/tiara/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/tiara
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/332300-nieuwe-rubriek-tijd-voor-taal
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/332300-nieuwe-rubriek-tijd-voor-taal
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/24/vrt-verkeersexpert-hajo-beeckman-wint-de-grote-prijs-jan-wauters/
https://onzetaal.nl/


  

>> Het project Vertrokken Nederlands kan rekenen op een grote respons. (NRC) 

  

>> Een bigdatabedrijf heeft onderzoek gedaan naar de verschillende spellingen van woorden als 

barbecue, cappuccino en sowieso in sociale media. (OBI4wan) 

  

>> Het Chinese bedrijf Baidu werkt aan een vertaalmachine, maar weet niet of die beter zal 

presteren dan menselijke vertalers. (Techzine) 
  

 

 

Nieuwe website VRT Taal 
 

  

De VRT-website over taal is vooral het werk van taaladviseur Ruud Hendrickx, ook redacteur van de 

Dikke Van Dale. Op de onlangs volledig vernieuwde website vindt u het taalcharter van de VRT, de 

woordenlijst Diversiteit en links naar onder meer De Schrijfassistent, boekentips en taalbronnen. Via 

de zoekbalk is het mogelijk kort maar nuttig taaladvies op het scherm te krijgen. 

  

In de nieuwsberichten komen ook andere taalgebruikers aan het woord. Lees zeker het stukje van 

Benedikte Van Eeghem over een wegwijzer in Brugge. 
  

 

 
Bezoek VRT Taal 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Bertus Onderwater uit Schouwerzijl hakt al dertig jaar woorden uit in steen. (Noorderkrant) 

  

>> Auteur Hans Mellendijk beschouwt het Achterhoeks als “een kaars die bijna gedoofd is”. (Stad 

Doetinchem) 

  

>> ‘De keuken is besteld’, ‘Het hooi is klaar’ en ‘De gans is gevlogen’ zijn voorbeelden van 

creatieve criminele codetaal van vroeger en nu. (De Standaard) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/24/vertrokken-nederlands-a2752498
https://www.obi4wan.com/nl/taalfoutenonderzoek-2018/
https://www.techzine.nl/nieuws/413046/baidu-ontwikkelt-kunstmatige-intelligentie-die-gesproken-teksten-direct-kan-vertalen.html
https://vrttaal.net/nieuws/sos-minister-weyts
https://vrttaal.net/nieuws/sos-minister-weyts
https://vrttaal.net/
https://noorderkrant.nl/2018/10/24/liefde-voor-taal-gebeiteld-in-steen
https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/229448/-het-achterhoeks-is-als-een-kaars-die-bijna-gedoofd-is-
https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/229448/-het-achterhoeks-is-als-een-kaars-die-bijna-gedoofd-is-
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181024_03868051
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

  

 

 

  

Advertentie 

 

Het DRONGO 
talenfestival: 
zeker voor jou! 
  

  

Natuurlijk zijn alle sessies, labs, debatten, 

spoedcursussen, optredens en exposanten 

bij het DRONGO talenfestival het 

bezoeken waard. Maar een aantal sessies 

mag je op 9 en 10 november zéker niet 

missen. Kijk hier om te zien welke dat 

zijn. 

 

Op het festival ontmoet je veel andere 

taalprofessionals en -liefhebbers, en 

natuurlijk krijg je de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van taal te 

zien en te horen. 

 

Wil jij ook op de hoogte zijn van wat er in 

de wereld van de taal gebeurt? Bestel dan 

hier je toegangskaarten. Want het 

DRONGO talenfestival is er zeker voor jou!  
 

 

 

 
Bestel nu je kaarten 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 

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://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.drongotalenfestival.nl/uitgelicht
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
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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Spellingsite 
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Contact 

Archief 
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Uitschrijven 
 

 

 

 

  

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
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: gezamelijk/gezamenlijk 
 

  

In gezamenlijk moet een n worden geschreven. Omdat die n in de uitspraak vaak wegvalt, laten 

veel mensen hem ook achterwege in geschreven taal, maar gezamelijk is geen juiste spelling. 

 

Gezamenlijk is vergelijkbaar met eigenlijk, wezenlijk en openlijk. Al deze woorden krijgen een e en 

een n voor het achtervoegsel -lijk, omdat de woorden waarvan ze zijn afgeleid ook met -en worden 

geschreven: eigen, wezen, open. In gezamenlijk gaat het om een afleiding van samen of (te)zamen. 

 

Afleidingen van werkwoorden en afleidingen van woorden die niet op -en eindigen, krijgen geen n 

voor -lijk: verwerpelijk, aanstekelijk, hopelijk, namelijk, afstandelijk, enz. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Het streepje is klein, maar zijn daden zijn groot. (Neerlandistiek) 

  

>> Ook het woordje ‘te’ is klein, maar soms een beetje te. (Trouw) 

  

>> Het Telugu, de officiële taal van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, is de snelst groeiende 

taal in de Verenigde Staten. (The News Minute) 

  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/het-streepje/
https://www.trouw.nl/cultuur/al-die-stukjes-over-te-dat-wordt-echt-een-beetje-te~a512344a/
https://www.thenewsminute.com/article/telugu-fastest-growing-language-us-says-study-90332
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Sekse- 

neutraal 
 

  

Hoe maak je taal sekseneutraal? Margreet 

Vermeulen onderzoekt in de Volkskrant 

hoe je dat het best aanpakt. 

De ombudsman van die krant stelt vast 

dat in de praktijk verwarring en 

onenigheid permanent op de loer liggen. 

Zo veel mogelijk sekseneutraal schrijven 

is een hele opgave.  

  
  

  

 

 

 Taalperikelen 
 

  

>> Het Nedersaksisch heeft meer erkenning gekregen in Nederland, maar wat betekent het om een 

taal te zijn? Taalwetenschapper Sybren Spit wikt en weegt. (Nemo Kennislink) 

  

>> De woorden “blinn auga” in een Iers manuscript uit de zevende eeuw zijn volgens nieuwe 

inzichten geen Oudnederlands. Maar wat zijn ze dan wel? Peter Schrijver schept klaarheid. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

Staat van het 
Nederlands 

 

  

De ‘Staat van het Nederlands’ bracht twee 

jaar geleden voor het eerst het gebruik 

van het Nederlands en andere talen in 

bepaalde maatschappelijke situaties in 

kaart voor Nederland, Friesland, 

Vlaanderen en Brussel. Het is nu mogelijk 

mee te doen aan de eerste herhaling van 

het onderzoek in de specifieke 

deelgebieden sociaal verkeer, 

onlinegebruik en wetenschap.  
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

Volgende week woensdag is het 

Halloween. De naam van dit 

(van oorsprong vooral in Engelstalige 

landen gevierde) feest houdt verband 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-maak-je-taal-echt-sekseneutraal-~b16713b6/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-krant-is-een-meneer-sekseneutraal-schrijven-is-een-hele-opgave~b7c1cf93/
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/wanneer-is-een-taal-een-taal/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/blinn-auga-blindoog-helaas-geen-oudnederlands/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/werkt-u-opnieuw-mee-om-het-gebruik-van-het-nederlands-en-andere-talen-in-onze-samenleving-in-kaart-te-brengen/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/werkt-u-opnieuw-mee-om-het-gebruik-van-het-nederlands-en-andere-talen-in-onze-samenleving-in-kaart-te-brengen/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/werkt-u-opnieuw-mee-om-het-gebruik-van-het-nederlands-en-andere-talen-in-onze-samenleving-in-kaart-te-brengen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://parismatch.be/actualites/sport/170834/la-regle-mbappe-pour-aider-les-eleves-en-orthographe


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

met de viering van Allerheiligen: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/halloween. 

#taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

 

  

 

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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

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://onzetaal.nl/taaladvies/halloween/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://vandale.nl/taalpost?utm_source=Taalpost&utm_medium=email-nieuwsbrief&utm_term=27%20september%202018
https://vandale.nl/taalpost?utm_source=Taalpost&utm_medium=email-nieuwsbrief&utm_term=27%20september%202018
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
https://vandale.nl/taalpost?utm_source=Taalpost&utm_medium=email-nieuwsbrief&utm_term=27%20september%202018
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
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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Woordpost: convenant 
 

  

“Mooi heur, dat convenant, kö’j niks van zeggen”, zegt Herman Finkers in Tubantia over het 

Nedersaksisch convenant dat kortgeleden werd getekend. Wat betekent convenant en waar komt 

het vandaan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalweetjes 
 

  

>> Eindelijk: wetenschappelijk onderzoek dat laat zien hoe honden menselijke taal verstaan. 

(Gizmodo) 

  

>> De normen voor een gesprek op Tinder lijken best veel op die in het dagelijks leven. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Kan iets ’meer dodelijk’ zijn? Of ‘dodelijker’? (Trouw) 

  

>> Wat betekent mijn naam? (Antwoord: niets.) (Vernoeming) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/convenant
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/convenant
https://gizmodo.com/new-study-explores-how-dogs-understand-human-language-1829800253
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/de-normen-van-nieuwe-media/
https://www.trouw.nl/cultuur/de-vergrotende-en-overtreffende-trap-vereisen-soms-wat-talige-souplesse~a3594343/
https://www.vernoeming.nl/wat-betekent-mijn-naam
https://onzetaal.nl/


 

  

 

De namen van 

emoji’s 
 

  

Onder de knop met het duimpje staat in 

de versie van Facebook in het Nederlands-

Nederlands leuk, en in de Belgisch-

Nederlandse versie vind ik leuk. In het 

Fries staat er mei ’k wol oer en in het 

Afrikaans hou van. De taalkundige Sterre 

Leufkens maakte een overzicht van zulke 

verschillen in een aantal talen. In het 

Frans worden bijvoorbeeld opvallend veel 

emoties met onomatopeeën uitgedrukt 

(‘grappig’ is haha, ‘verbluft’ is wouah, en 

‘boos’ is grr). Geen enkele taal gebruikt 

een onomatopee voor verdriet. Dat en 

meer observaties in Leufkens’ stukje op 

het blog De taalpassie van Milfje. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Weerstaat het IJslands het Engels? (The Guardian) 

  

>> De grootste taalergernissen van ‘taalfetisjist’ Japke-d. Bouma. (AD) 

  

>> Waarom kunnen we banaan uitspreken als ‘bәnaan’, met de ә-klank van je? (Taaljournalist) 

  

>> Griekse minister afgetreden om naamswijziging Macedonië. (NRC) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

“Het is niet onze taak om de taal te 

verrijken. Wij spreken recht. En dat 

moet goed te lezen zijn voor degene om 

wie het gaat.” Rechter Joyce Lie, beter 

bekend als Judge Joyce, zet zich in voor 

duidelijke taal in de rechtbank. Irene de 

Pous sprak met haar over deze missie 

en schreef erover in 

het oktobernummer van Onze Taal. 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

https://milfje.blogspot.com/2018/10/emoties-verwoorden-op-facebook.html
https://milfje.blogspot.com/2018/10/emoties-verwoorden-op-facebook.html
https://www.theguardian.com/books/2018/oct/17/viking-language-invasion-english-iceland-icelandic
https://www.ad.nl/nieuws/dit-zijn-de-grootste-ergernissen-van-taalfetisjist-japke-d-bouma~a8c7a0dd/
https://taaljournalist.wordpress.com/2018/10/15/nasale-bananen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/17/griekse-minister-afgetreden-om-naamswijziging-macedonie-a2624820
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018/1810-de-twitterende-rechter
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 

  

 

Advertentie 

De waarde van taal 
op het DRONGO 
talenfestival  

  

  

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 

wordt de waarde van taal uit-en-te-na 

belicht op het DRONGO talenfestival. In 

het Elinor Ostromgebouw van de Radboud 

Universiteit krijg je ‘alles’ over taal te 

horen, te zien, te lezen en te ervaren. En 

ontmoet je andere taalprofessionals en 

taalliefhebbers! Want taal is communicatie 

en taal gaat over mensen. Zeker in een 

wereld die snel verandert en veel 

taalvaardigheid vraagt. 

 

Wil jij ook de vele sessies, lezingen van 

(inter)nationale sprekers, labs, debatten, 

spoedcursussen, optredens en exposanten 

bezoeken? Ga dan nu naar de 

ticketshop en koop je kaartje voor vrijdag 

9 en/of zaterdag 10 november.  
 

 

 

 
Bestel nu je tickets 

  

 

 

  

  

 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 Nieuwsbrief 

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
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


 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

  

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
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: deze fout betreurt mij / ik betreur deze 
fout 

 

  

Ik betreur deze fout is juist. 

 

Betreuren betekent ‘bedroefd zijn over, spijt voelen over, jammer vinden’. In de hierboven 

genoemde zin is ik het onderwerp en deze fout het lijdend voorwerp. De zin betekent dus ‘Ik ben 

bedroefd over deze fout’ of ‘Ik heb spijt van deze fout.’ 

 

In de praktijk komen soms zinnen voor als ‘Deze fout betreurt mij’ en ‘De hele gang van zaken 

betreurt ons zeer.’ Deze zinnen zijn niet juist. Misschien speelt verwarring met de werkwoorden 

bedroeven en spijten daarbij een rol. Zinnen als ‘Deze fout bedroeft mij’ en ‘De hele gang van zaken 

spijt ons zeer’ zijn immers wel correct. 

 

Deze kwestie wordt ook uitgelegd op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Nieuwe woorden 
 

  

>> Fobo. (Taaltelefoon) 

  

>> Meeneemzelfdoding. (INT) 

  

>> Zeebezem. (Taalbank) 
  

 

 Taalverspreiding 
 

  

>> Door de grote instroom van mensen van elders staat het Luxemburgs onder druk. (De 

Standaard, registratie) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ik-betreur-het-het-betreurt-mij/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taaltelefoon.be/fobo
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2218-meeneemzelfdoding
https://www.taalbank.nl/2018/10/15/zeebezem/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181011_03828861?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181011_03828861?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://onzetaal.nl/


  

>> Sommige media berichtten vorige week dat het Nedersaksisch ‘deel van het Nederlands’ zou 

worden. Hoe zit het echt? (Neerlandistiek) 

  

>> Binnen enkele decennia is Afrika het gebied met de meeste sprekers van het Frans. (Le Monde) 
  

 

 

  

 

Taal en kinderen 
 

  

Heel veel, en steeds meer, kinderen in 

Europa groeien op met meertaligheid. 

Bijvoorbeeld doordat er thuis een andere 

taal wordt gesproken dan op school, of 

doordat ouders allebei een andere taal 

spreken. Wat is meertaligheid eigenlijk? 

En wat betekent het om meertalig te zijn? 

Om dat uit te leggen hebben onderzoekers 

van de Radboud Universiteit drie 

animatieclips gemaakt, speciaal voor 

basisschoolleerlingen, waarin onder meer 

wordt uitgelegd waarom iederéén (een 

beetje) meertalig is en hoe dat nu 

eigenlijk werkt in je hoofd.  

 

De video’s zullen trouwens ook worden 

gepresenteerd tijdens het Kletskoppen 

Kindertaalfestival, een festival over taal 

speciaal voor kinderen en hun ouders, dat 

dit jaar voor de tweede keer wordt 

georganiseerd: op 27 oktober, in 

Nijmegen. 
  

 

 
Lees meer over de filmpjes 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Supermarktketen Carrefour wil de tekst over de uiterste houdbaarheidsdatum op verpakkingen 

vereenvoudigen om verspilling tegen te gaan. (Gondola) 

  

>> Aanbeveling RIVM: er moet één gemeenschappelijk nationaal woordenboek worden ontwikkeld 

voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie via informatiesystemen. (Medisch Contact) 

  

>> De film Taal is zeg maar echt mijn ding wint prijzen in Amerika. (De Telegraaf) 
  

 

https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/nedersaksisch-is-niet-als-deel-van-het-nederlands-erkend/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/11/le-francais-cinquieme-langue-la-plus-parlee-dans-le-monde_5367799_3212.html
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
http://www.kletskoppenfestival.nl/
http://www.kletskoppenfestival.nl/
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/carrefour-wil-tekst-vervaldatum-vereenvoudigen-om-voedselverspilling-tegen-te-gaan
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-taal-nodig-om-gezondheidsinformatie-uit-te-wisselen.htm
https://www.telegraaf.nl/entertainment/2675727/taal-is-zeg-maar-echt-mijn-ding-wint-prijzen-in-vs
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/


 

  

 

Advertentie 

Stem op Onze Taal 

 

 

  

De website van Onze Taal is genomineerd 

voor Website van het Jaar 2018. Helpt u 

Onze Taal om deze eervolle titel te 

winnen? Elke maand krijgt 

www.onzetaal.nl een miljoen bezoekers – 

voornamelijk mensen die antwoord zoeken 

op een taalvraag. Met uw stem helpt u de 

site nog bekender te maken. De jury kijkt 

naar het aantal stemmen én het aantal 

punten dat u uitdeelt. We hopen op uw 

welwillende deelname! 
  

 

 
Stem! 

  

 

 

  

  

 

? 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://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
http://www.onzetaal.nl/
https://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
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://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

 

 

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 

  

 

 

  

  

 

8 

NOV. 
  

Opfristraining Taalregels | 

Amsterdam 
 

  

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. 
 

 

17 

NOV. 
  

Training Spelling | 

Amsterdam 
 

  

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? 

Volg dan een training Spelling bij Onze Taal. 

 

> Lees meer over de training. 

 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

 

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. 

  
 

26 

NOV. 
  

Nieuw in ons aanbod: 

Grammatica voor NT2-

docenten  

 

  

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 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. 

 

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-17-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-17-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling
https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-20-november-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-20-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/helder-en-bondig-schrijven
https://onzetaal.nl/helder-en-bondig-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

> Lees meer over de training. 
 

 

27 

NOV. 
  

Training Grammatica en 

leestekens | Den Haag  

 
 

  

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 deze training. 
 

 

 

  

Incompanytrainingen  

 

  

Haal met een adviseur van Onze Taal de 

kennis in huis! Onze ervaren taaladviseurs 

zijn als geen ander in staat de kennis van 

uw medewerkers op te frissen. 

 

In overleg met u stellen we een 

incompanytraining samen die helemaal is 

afgestemd op de twijfelgevallen waar u en 

uw collega’s tegenaan lopen. 

Voor meer informatie of een offerte kunt u 

contact opnemen met Paula Vrolijk, 

coördinator van de Taaladviesdienst. Dat 

kan telefonisch (070 - 21 71 625) of per e-

mail (paula@onzetaal.nl). 

 

> Lees meer over de 

incompanytrainingen van Onze Taal. 
 

 
Lees meer over de trainingen van Onze Taal 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=vraag%20over%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.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: chefsache 
 

  

Als het hele land platligt door een cyberaanval is dat chefsache, zo laat Wouter van Noort in een wat 

onheilspellend artikel in NRC zien. Sinds wanneer we bepaalde zaken chefsachen noemen, is te 

lezen op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

  

 

Lang leve de muziek 

 

  

In de Sint-Pietersabdij in Gent loopt tot 9 

juni volgend jaar ‘Lang leve de muziek’, 

een tentoonstelling over 60 jaar 

Nederlandstalige liedjes uit de Lage 

Landen. Ze is samengesteld door de 

Vlaamse popkenner Jan Delvaux, die 

liedjes en artiesten uit het hele taalgebied 

bij elkaar heeft gebracht. Naar verluidt is 

het een amusante tentoonstelling. 
  

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De Nederlandse Spoorwegen zijn met een proef gestart waarbij conducteurs in het Twents de 

dienstregeling omroepen. (Tubantia) 

  

>> Maar 8 procent van de sollicitanten bij de Belgische spoorwegbeheerder Infrabel is 

Nederlandstalig. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> Het gaat niet goed met de populariteit van het schoolvak Duits en dat kan over enkele jaren 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/chefsache/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/chefsache/
https://langlevedemuziek.be/
https://www.demorgen.be/muziek/hier-zingt-men-nederlands-b8be40f9
https://www.tubantia.nl/regio/ns-start-proef-met-omroepen-in-het-twents-doot-heanig-an~a53e4c17/
https://www.hln.be/regio/brussel/slechts-8-procent-van-sollicitanten-bij-infrabel-is-nederlandstalig~afb2fcae/
https://onzetaal.nl/
https://langlevedemuziek.be/


schadelijk zijn voor de economie. (EenVandaag) 
  

 

 

  

 

Gazette van Detroit 
stopt 

 

  

In december verschijnt de allerlaatste 

editie van de Gazette van Detroit, een 

magazine dat sinds 1904 bestaat. Het 

oorspronkelijk Nederlandstalige blad 

richtte zich op Vlamingen die naar 

Amerika waren uitgeweken. Later 

verschenen er ook Engelstalige artikelen 

in de Gazette van Detroit, die vandaag de 

dag nog 900 abonnees heeft (vooral 

Amerikanen van Vlaamse afkomst). 

 

De Vlaamse journaliste Paula Marckx (92) 

heeft 165 interviews voor het blad 

geschreven. 
 

 

  

 

 

 

En verder 
 

  

>> Wat is een bruikbaar Nederlands alternatief voor het Engelse spoiler? (de Volkskrant) 

  

>> Het bedrijf Amazon stopt met een experiment met een sollicitatierobot omdat die negatieve 

scores gaf aan cv’s waarin het woord vrouwen voorkwam. (Nu.nl) 

  

>> Veel en luide stemmen op kantoor zijn hinderlijk, zeker als je een artikel over die herrie moet 

schrijven. (RTL Z) 

  

>> Onze Taal wil graag weten welke vorm uw voorkeur heeft: ‘Je kan/kunt altijd bij mij terecht.’ 

(Onze Taal) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

De #uitdrukking 

‘iets aan de wilgen hangen’ 

gaat terug op een tekst uit de Bijbel: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-aan-

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/duitse-taal-is-niet-populair-maar-zou-dat-wel-moeten-zijn/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/na-104-jaar-verdwijnt-de-gazette-van-detroit/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/na-104-jaar-verdwijnt-de-gazette-van-detroit/
http://www.gazettevandetroit.com/
https://www.hln.be/regio/antwerpen/paula-marckx-mooie-herinneringen-aan-gazette-van-detroit~ac82aff4/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/pretnekker-slotsnitch-of-verklikker-hoe-vertalen-we-spoiler-~b0a3ba70/
https://www.nu.nl/carriere/5505623/amazon-stopt-met-sollicitatierobot-vanwege-vrouwendiscriminatie.html
https://www.rtlz.nl/life/artikel/4446236/geluidshinder-geluidsoverlast-kantoortuin-kantoorherrie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/je-kan-of-je-kunt
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-aan-de-wilgen-hangen/
http://www.gazettevandetroit.com/


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

de-wilgen-hangen/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

 

  

 

Advertentie 

De Taalstaat live op 
het DRONGO 
talenfestival  

  

  

Op zaterdag 10 november zendt het 

radioprogramma De Taalstaat live uit 

vanaf het DRONGO talenfestival. In het 

Elinor Ostromgebouw van de Radboud 

Universiteit krijg je de gelegenheid om 

Frits Spits en zijn team te zien werken. 

Sprekers van het festival worden 

geïnterviewd en er is livemuziek van o.a. 

het duo Veldhuis & Kemper. Speciale gast 

is minister Ingrid van Engelshoven. 

 

Wil je niet alleen bij de uitzending van De 

Taalstaat zijn, maar ook de vele sessies, 

lezingen van internationale sprekers, labs, 

debatten, spoedcursussen en exposanten 

bezoeken? Ga dan nu naar de 

ticketshop en koop je kaartje voor vrijdag 

9 en/of zaterdag 10 november. 
  

 

 
Bestel nu je tickets 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-aan-de-wilgen-hangen/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
https://www.drongotalenfestival.nl/tickets
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: een gastvrij/gastvrije ontvangst  
 

  

Een gastvrije ontvangst is juist. 

 

Ontvangst is een de-woord. Als er voor een de-woord een bijvoeglijk naamwoord staat, krijgt dat 

een buigings-e. Het is dus een gastvrije ontvangst, net als een gastvrije omgeving of een feestelijke 

ontmoeting. 

 

In de praktijk komen combinaties als een gastvrij ontvangst, een feestelijk ontvangst en een 

hartelijk ontvangst, met een onverbogen bijvoeglijk naamwoord, ook vrij vaak voor. Blijkbaar zijn er 

inmiddels veel taalgebruikers die ontvangst als een het-woord opvatten. Misschien komt dat door de 

synoniemen onthaal en welkom, die wel het-woorden zijn: een gastvrij onthaal, een warm welkom. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Naamloze 

voorwerpen 
 

  

In het nieuwe taalprogramma Praat 

Nederlands met me, dat RTL 4 binnenkort 

uitzendt, komt een rubriek ‘Hoe heet het 

ook alweer?’ Daarin worden voorwerpen, 

handelingen en verschijnselen getoond die 

(bijna) iedereen kent, maar waarvan de 

naam niet of nauwelijks bekend is. Denk 

aan nestel voor het plastic of metalen 

uiteinde van een veter. 

 

Kent u nog zo’n voorwerp of handeling? 

Stuur dan een mail naar 

taalpostbode@gmail.com. 

 

U kunt u overigens ook aanmelden als u 

het leuk vindt een uitzending bij te wonen. 

Dat kan hier. 
 

 

 

 
Suggestie insturen 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Morgen wordt een convenant ondertekend om het Nedersaksisch officieel te erkennen, maar 

vooral om het te beschermen. (AD) 

  

>> De Belgische Raad voor de Reclame raadt zogenoemde influencers aan bepaalde hashtags en 

woorden te gebruiken. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> Wifi kennen we, maar wat is lifi? (Taaltelefoon) 
  

 

  

 

Nederlands en Frans 
in Brussel 

 

  

Het Huis van het Nederlands onderzoekt 

via het stadsforum Model NL hoe inwoners 

van Brussel over het Nederlands denken. 

 

Ondertussen hebben Brusselse bedrijven 

het moeilijk om medewerkers te vinden 

die op z’n minst het Nederlands en het 

Frans beheersen. De trend van het thuis 

werken vormt een nieuwe hinderpaal: “Als 

je drie dagen per week thuis werkt, is dat 

een gemiste kans om Frans te oefenen.” 

 

En Actiris, de Brusselse dienst voor 

mailto:taalpostbode@gmail.com
https://bluecirclecasting.nl/programma/praat-nederlands-met-me-publiek-rtl4/
mailto:taalpostbode@gmail.com
https://www.ad.nl/binnenland/nedersaksisch-wordt-officieel-erkende-taal-in-nederland~a38657a5/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/zo-moeten-influencers-voortaan-aangeven-wanneer-ze-reclame-maken~aa8fde8a/?referer=
https://www.taaltelefoon.be/lifi
https://modelnl.be/
https://www.hln.be/regio/brussel/hoe-denken-brusselaars-over-het-nederlands~a52172b2
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181008_03819355


 

arbeidsbemiddeling, laat voetballer 

Vincent Kompany Nederlandse taalles 

geven. 
  

  

 

 

 (Stads)fries 
 

  

>> De talen bij Kollum en het Lauwersmeer zijn de laatste blinde vlekken op de taalkaart van 

Friesland. (Leeuwarder Courant) 

  

>> Op 3 november vindt de ‘Dach fan ut Stadsfrys' plaats. (Taalburo Popkema) 

  

>> Nieuw soort inwoner van Friesland gesignaleerd op de weg: de blokkeer-Fries. (Leeuwarder 

Courant) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Bepaal jij feilloos welke uitdrukkingen in 

deze quiz verhaspelingen zijn? Of weet 

je van kant noch wal? ;) Succes! 

> Verhaspelingenquiz 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

  

 

https://www.hln.be/regio/brussel/nederlandse-les-met-meester-kompany~acebca6b/?referer=
https://www.hln.be/regio/brussel/nederlandse-les-met-meester-kompany~acebca6b/?referer=
https://www.lc.nl/friesland/De-laatste-blinde-vlek-op-de-taalkaart-23631084.html
http://taalburopopkema.nl/dach-fan-ut-stadsfrys-op-3-november/
https://www.lc.nl/friesland/Verdachte-blokkeer-Fries-Ik-wilde-alleen-even-kijken-23634424.html
https://www.lc.nl/friesland/Verdachte-blokkeer-Fries-Ik-wilde-alleen-even-kijken-23634424.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.onlinequizcreator.com/nl/verhaspelingenquiz/quiz-391484
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1823258547743479&id=211659895570027
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1823258547743479&id=211659895570027
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1823258547743479&id=211659895570027
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1823258547743479&id=211659895570027


 

  

 

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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https://vandale.nl/taalpost?utm_source=Taalpost&utm_medium=email-nieuwsbrief&utm_term=27%20september%202018
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
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https://twitter.com/onzetaal
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Woordpost: kabbala 
 

  

In een nieuw artikel op Historiek.net wordt een mystieke stroming binnen de islam vergeleken met 

de kabbala. Maar wat is dát dan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taal op internet 
 

  

>> Gmail kan nu zinnen in e-mails afmaken. En het is daar lang niet slecht in. (Popsci) 

  

>> Er is een nieuw internetplatform waarop Franstalige Brusselaars Nederlands kunnen leren. 

(RTBF) 

  

>> Joepie, een nieuwe online methode Nederlands voor anderstalige kinderen! (Joepie... 

Nederlands!) 

  

>> Op Twitter wordt #not gebruikt om ironie aan te duiden. (Neerlandistiek) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kabbala
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kabbala
https://www.popsci.com/google-gmail-smart-compose
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_les-bruxellois-un-peu-plus-equipes-pour-apprendre-le-neerlandais?id=10034849
https://www.joepienederlands.be/methode
https://www.joepienederlands.be/methode
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/ironie-not/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Het oktobernummer 

van Onze Taal 
 

  

Herkent u de film waar het omslag van het 

oktobernummer naar knipoogt? 

Het bijbehorende artikel gaat over 

speciaal gemaakte voice-overs waardoor 

blinden eindelijk echt van films kunnen 

genieten. De vraag daarbij is natuurlijk: 

hoe doe je dat, beeld omzetten in taal?  

 

Verder komt er in dit nummer weer een 

brede waaier van taal voorbij: van Thierry 

Baudet tot de oude walvisvaarders, en van 

de twitterende rechter Judge Joyce tot 

online ‘leesbaarheidstools’. De volledige 

inhoudsopgave van het nieuwe nummer 

vindt u op de website.  

 

Nog geen lid? Meld u aan. 
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Dialecten 
 

  

>> Gentse dialectologen over het ‘imagoprobleem’ van hun vak. (Schamper) 

  

>> Mia, een grote klankkast waarin Limburgs klinkt, toert langs Limburgse verzorgingshuizen. 

(1Limburg) 

  

>> Docenten in Marokko debatteren: klassiek Arabisch of een lokaal dialect in de klas? (Marokko) 
  

 

 

Ontwerp de nieuwe taalregel voor 2018 
 

  

Het elektronisch tijdschrift Neerlandistiek organiseert een keer in de zoveel tijd een ludieke 

wedstrijd: bedenk een nieuwe taalregel. Het moet een strenge regel zijn, die een kwestie beregelt 

waar nog nooit iemand een regel voor bedacht heeft. De winnende regel is het liefst zo ingewikkeld 

dat hij voor gewone taalgebruikers nauwelijks te leren is én niet toe te passen is. Inzenden kan nog 

tot volgende week. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018
https://www.schamper.ugent.be/editie/595/artikel/stop-ne-keer-met-uwe-wuk-t-is-wadde
https://www.1limburg.nl/dialect-als-medicijn-verzorgingstehuis
https://nieuws.marokko.nl/54028/docenten-in-marokko-debatteren-klassiek-arabisch-of-lokaal-dialect-video/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/wedstrijd-ontwerp-de-nieuwe-taalregel-van-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/wedstrijd-ontwerp-de-nieuwe-taalregel-van-2018/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/oktober-2018


 En verder 
 

  

>> Gereformeerd predikant: “Christelijke fondsenwervers, houd je taal zuiver.” (Reformatorisch 

Dagblad) 

  

>> Hoe moet je iemand overtuigen? (Radio 1) 

  

>> Waar komt het woord taptoe vandaan? (In de buurt) 
  

 

 

? 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.rd.nl/opinie/christelijke-fondsenwervers-houd-je-taal-zuiver-1.1517226
https://www.rd.nl/opinie/christelijke-fondsenwervers-houd-je-taal-zuiver-1.1517226
https://radio1.be/hoe-moet-je-iemand-overtuigen
https://indebuurt.nl/ede/mysteries/altijd-al-afgevraagd-waar-komt-het-woord-taptoe-vandaan~50590/
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 

DRONGO talenfestival 

   

  

Het grootste talenfestival van 

Nederland en Vlaanderen 

 

Ook dit jaar weer een veelzijdig 

programma: tientallen sessies, 

spoedcursussen, optredens van bekende 

sprekers en schrijvers, internationale 

keynotes, entertainment, debatten met 

het publiek, labs/live wetenschap en veel 

exposanten. Om inspiratie op te doen en 

te netwerken. 

  

En bovendien de live-uitzending van De 

Taalstaat met Frits Spits, die o.a. in 

gesprek gaat met minister Ingrid van 

Engelshoven (OCW). 

  

Data: vrijdag 9 en zaterdag 10 november. 

Locatie: Elinor Ostromgebouw, Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

Ook goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. 

  

Kijk voor het volledige programma op: 

www.drongotalenfestival.nl. 
  

 

 
Bestel nu je tickets  

  

 

 

  

  

 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: hebben/zijn ingecheckt 
 

  

Zowel hebben ingecheckt als zijn ingecheckt is juist in een zin als ‘Treinreizigers die niet hebben/zijn 

ingecheckt, riskeren een boete.’ Het hangt van de situatie af welke vorm het best is. 

 

Wie wil inchecken in het openbaar vervoer, moet zijn ov-chipkaart tegen een incheckpaal houden. 

Als er iets over die specifieke handeling wordt gezegd, heeft hebben ingecheckt de voorkeur: ‘We 

hebben om negen uur ingecheckt.’ Als de focus ligt op de toestand van ‘het ingecheckt zijn’ 

(gedurende de reis), is zijn ingecheckt de beste keus. Een conducteur kan bij controle bijvoorbeeld 

zeggen: ‘U bent niet ingecheckt.’ 

 

Bij uitgecheckt valt een vergelijkbaar verschil waar te nemen. Bij het verlaten van het station kun je 

zeggen: ‘O, ik heb nog niet uitgecheckt’ – en als je vervolgens die handeling hebt gedaan: ‘Zo, nu 

ben ik uitgecheckt.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Windmolenextremisme. (INT) 

  

>> Cascara. (Taaltelefoon) 

  

>> Testosterontweet. (Taalbank) 
  

 

 

Poëzie in de klas 
 

  

De laatste tijd wordt de poëzie op allerlei manieren aan de man gebracht. De Nacht van de Poëzie is 

nog niet achter de rug of het volgende evenement staat alweer voor de deur: op 30 oktober is er 

het symposium ‘Poëzie in de klas’, waarin wordt onderzocht hoe gedichten in het voortgezet 

onderwijs kunnen worden gebruikt. Het ‘poëzie-doe-boek’ Woorden temmen is bovendien aan een 

tweede druk toe. Gaat de jeugd weer gedichten lezen? 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2216-windmolenextremisme
https://www.taaltelefoon.be/cascara
https://www.taalbank.nl/2018/10/01/testosterontweet/
https://www.nu.nl/cultuur-overig/5481749/waarom-poezie-leeft-het-soort-collectieve-therapie.html
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/cursussen/nieuws/44118-30-oktober-2018-symposium-poezie-in-de-klas.html
http://kilavanderstarre.com/nieuwe-publicatie-poezie-doe-boek-woorden-temmen/
https://onzetaal.nl/


  

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> De Duitse taalkundige Anatol Stefanowitsch verdedigt politiek correct taalgebruik. (Planet 

Interview) 

  

>> Brusselse taalkundigen aan Vlaams minister Hilde Crevits: “Onze taal heeft een marshallplan 

nodig.” (Knack) 

  

>> Computers kunnen steeds beter omgaan met taal. Hoe gaat dit verder? (NRC) 
  

 

 Gebarentaal in elk klaslokaal 
 

  

Op 12 oktober aanstaande houdt Onno Crasborn zijn intreerede als hoogleraar Nederlandse 

Gebarentaal in Nijmegen. Hij heeft een ideaal voor die dag: dat alle Nederlandse kinderen tussen de 

7 en 14 jaar op die dag iets leren over de gebarentaal. 

 

Dove en horende gebruikers van de gebarentaal, leraren en allerlei andere vrijwilligers helpen die 

dag mee om gebarentaal onder de aandacht te brengen en er is een informatief boekje voor 

kinderen gemaakt. Meer informatie staat op de website van het initiatief. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Vanaf 3 november: nieuwe “komische taalquiz” bij RTL 4. (Nu.nl) 

  

>> Aanstaande zaterdag vindt er in Middelburg een wetenschapsdag plaats die in het teken staat 

van taal. (Internetbode) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

Leuk #weetje: het woord ‘cookie’ is 

gebaseerd op het Nederlandse woord 

‘koekje’ en is - sinds het in 

internetcontexten wordt gebruikt - 

misschien wel het meestgebruikte 

Nederlandse leenwoord ter wereld. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

http://www.planet-interview.de/interviews/anatol-stefanowitsch/50543/
http://www.planet-interview.de/interviews/anatol-stefanowitsch/50543/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/ons-taalonderwijs-heeft-nood-aan-een-marshallplan/article-opinion-1370845.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/wat-als-iedereen-elkaar-kan-verstaan-a1863971
https://www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl/
https://www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl/
https://www.nu.nl/media/5485649/art-rooijakkers-duikt-met-nieuwe-komische-quiz-in-wereld-van-taal.html
https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/268757/wetenschapsdag-in-middelburg-in-teken-van-ti-ta-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 

Eerstvolgende Taalpost dagje later 
 

  

De volgende aflevering van Taalpost verschijnt niet op donderdag 4 oktober, maar op vrijdag 5 

oktober. 
  

 
 

 

 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van Onze 
Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen:  

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 gratis taalvragen stellen per e-

mail 

 korting op taaltrainingen, 

congressen en uitgaven van Onze 

Taal 

 

Het lidmaatschap kost € 42,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.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

