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Woordpost: diffameren 
 

  

De Raad voor de rechtspraak rectificeert een “onnodig diffamerende beschuldiging”. 

Wat betekent diffamerend? Dat is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalopinie 
 

  

>> ‘Taalachterstand is een stigmatiserend woord.’ (OneWorld) 

  

>> ‘Laat kinderen met een hoorimplantaat ook gebarentaal leren.’ (NRC) 
  

 

 

  

 

Film in het 

Babylonisch 
 

  

Het Babylonisch is een taal uit het Midden-

Oosten die al 2000 jaar niet meer 

gesproken wordt, maar er komt nu een 

film in die taal. 

 

De film is gebaseerd op een 2700 jaar oud 

verhaal, De arme man van Nippur. Een 

groep taalwetenschapstudenten uit 

Cambridge heeft onder leiding van hun 

docent Martin Worthington het script in 

het Babylonisch vertaald en als film 

opgenomen. 

 

De film is op YouTube te bekijken. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diffameren
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diffameren
https://www.oneworld.nl/movement/taalachterstand-is-een-stigmatiserend-woord/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/28/laat-kind-met-hoorimplantaat-ook-gebarentaal-leren-a2780812
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/27/academic-revives-ancient-babylonian-2000-years-language-died/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/27/academic-revives-ancient-babylonian-2000-years-language-died/
https://www.joh.cam.ac.uk/babylonian-story-revenge-made-worlds-first-original-language-film
https://www.joh.cam.ac.uk/babylonian-story-revenge-made-worlds-first-original-language-film
https://www.youtube.com/watch?v=pxYoFlnJLoE&feature=youtu.be
https://onzetaal.nl/


 

 
Bekijk de film op YouTube 

  

 

 

 

 Taalonderzoek 
 

  

>> In Rotterdam wordt een methode uit de jaren zestig ingezet tegen taalachterstand. (de 

Volkskrant) 

  

>> Komt u uit Nederland? Doe dan mee aan een onderzoekje van twee scholieren die willen weten 

wie er patat zegt en wie friet. (OneDrive) 

  

>> Een Duitse literatuurwetenschapper onderzoekt de taal van de Duitse populistische partij AfD. 

(Saarbrücker Zeitung) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Een Gentse volkszanger leert Gentse kinderen in het Gents zingen. (VRT) 

  

>> Een Nederlandse volkszanger zingt teksten van onder anderen Marsman, Bloem, Slauerhoff en 

Nijhoff. (Neerlandistiek) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Elke vrijdag lachen om 

taalkronkels? Volg Onze 

Taal op Facebook! 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxYoFlnJLoE
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tweede-taal-leren-zonder-te-spreken-met-methode-uit-jaren-60-moet-het-4-jarigen-lukken-dacht-deze-promovenda~be4c5ad3/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tweede-taal-leren-zonder-te-spreken-met-methode-uit-jaren-60-moet-het-4-jarigen-lukken-dacht-deze-promovenda~be4c5ad3/
https://onedrive.live.com/survey?resid=A1BEC266FF6AD7C0!105557&authkey=!AHqBd-nJ9pN-KRw
https://www.saarbruecker-zeitung.de/kultur/sz-kultur/literaturwissenschaftler-analysiert-sprache-der-populismus_aid-34709087
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/26/week-van-het-gents-volkszanger-leert-de-kinderen-in-de-klas-oud/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/de-nederlandse-poezie-door-een-volkszanger/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/


 

  

 

Uit de webwinkel van Onze Taal 

Een topjaar voor eikels – 

de grappigste taalkron-

kels uit de media  

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Gore praat 

met Trump” – de redactie van Onze Taal 

ontvangt maandelijks een dik pak knipsels 

met hilarische taalkronkels, ingestuurd 

door de lezers van het tijdschrift. Die 

kronkels komen overal vandaan: uit de 

krant, van internet, uit winkels en van de 

straat. De grappigste worden geselecteerd 

voor de befaamde rubriek ‘Ruggespraak’, 

op de achterkant van het tijdschrift. 

 

De allerleukste kronkels van de laatste 

jaren zijn nu gebundeld in Een topjaar 

voor eikels. Hoe veelvoorkomende 

misgrepen ontstaan wordt toegelicht in 

korte kaderteksten. 

Dit boek is te koop in de boekhandel 

en in de webwinkel van Onze Taal.  

Prijs: € 13,99. 

 

Bekijk een voorproefje.  
  

 

 

Bestellen via de webwinkel 

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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Nieuwsbrief 

Contact 

https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Voorproefje_Topjaar_voor_eikels.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
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


 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

  

https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
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Taaltip: bedankt voor je/jouw reactie 
 

  

Zowel ‘Bedankt voor jouw reactie’ als ‘Bedankt voor je reactie’ is correct, maar ‘Bedankt voor je 

reactie’ is het gewoonst. Het gebruik van jouw is namelijk nogal nadrukkelijk, terwijl die nadruk hier 

niet noodzakelijk is. 

 

De vormen jij, jou én jouw kunnen allemaal vervangen worden door je als er geen nadruk op ligt. 

Het verschilt per zin of het neutrale, niet-nadrukkelijke je de voorkeur verdient, of het nadrukkelijke 

jij, jou of jouw. (Zie ook de website Taaladvies.net.) 

 

De laatste jaren lijkt het gebruik van jij, jou en jouw op niet-benadrukte plaatsen toe te nemen, 

zoals in ‘Bedankt voor jouw reactie’. Fout is dat natuurlijk niet, maar als er geen nadruk op ligt, is je 

beter: ‘Bedankt voor je reactie.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Aanminnelijk. (Taalbank) 

  

>> Fluistervideo. (INT) 

  

>> Tabamel. (Taaltelefoon) 
  

 

 

Win de Elise Mathilde-prijs met uw taalessay 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1694/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taalbank.nl/2018/11/25/aanminnelijk/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2253-fluistervideo
https://www.taaltelefoon.be/tabamel
https://onzetaal.nl/


  

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? 

Die persoon wint de Elise Mathilde-prijs 2019, een 

initiatief van onder meer het Genootschap Onze Taal en 

het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter 

beschikking: een bedrag van € 10.000,–. 

 

Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in 

het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de 

mede-organisatoren. Inzenden kan tot 1 maart 2019. 

 

Meer informatie vindt u hier. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> ‘Vonnissen in eenvoudige taal zijn niet per se duidelijk.’ (Trouw) 

  

>> ‘Factcheckers kunnen in tijden van Trump wel een lesje taalfilosofie gebruiken.’ (Bij nader 

inzien) 

  

>> ‘Het Afrikaans moet behouden blijven voor Afrika.’ (Litnet) 

  

>> ‘De nieuwe Nederlandse taaltoets voor inburgeraars is te streng.’ (NRC) 
  

 

 En verder 
 

  

>> De Noorse taalkundige Nanna Hilton wordt lid van de (Nederlandse) Jonge Akademie. (Jonge 

Akademie) 

  

>> Een Franse rechtbank buigt zich over de vraag of de tilde in de Baskische naam Fañch wel Frans 

is. (Le Monde) 

  

>> De Amsterdamse studievereniging voor neerlandistiek, Helios, bestaat 100 jaar. Tijd voor een 

TaalTop! (UvA) 
  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oproep-ding-mee-naar-de-elise-mathilde-prijs-2019
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oproep-ding-mee-naar-de-elise-mathilde-prijs-2019
https://www.trouw.nl/opinie/een-vonnis-in-simpele-taal-is-niet-duidelijk~a6d8c97bc/
https://bijnaderinzien.org/2018/11/19/taalfilosofie-voor-factcheckers/
https://bijnaderinzien.org/2018/11/19/taalfilosofie-voor-factcheckers/
https://www.litnet.co.za/afrikaans-is-a-major-african-asset-dele-olojede-the-more-we-eliminate-this-diversity-the-lesser-we-become-says-africas-first-pulitzer-prize-winner/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/23/deze-taaltoets-maakt-het-inburgeren-niet-eenvoudiger-a2756380
https://mailchi.mp/knaw/persbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie-2019-953645?e=b71edb6331
https://mailchi.mp/knaw/persbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie-2019-953645?e=b71edb6331
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/22/le-parquet-general-se-pourvoit-en-cassation-contre-le-tilde-de-fanch_5387194_3224.html
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/evenementen/evenementen/2018/12/taaltop-100-jaar-helios.html?fbclid=IwAR3CFDSGt7FxWR-UhGUTQqRw5XGSyQ0Td0DiIdZxkSmY-pKtWFCoRnicPa0


 

? 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 

 

 

 

  

 

 

 

Advertentie 

Geef een abonnement op 

Onze Taal cadeau! 

  

  

Op zoek naar een sinterklaas- of 

kerstcadeau voor een taalliefhebber? 

 

Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau! 

Een abonnement voor een half jaar kost 

slechts € 24,-. Een héél jaar Onze Taal 

(tien nummers) kost € 44,-. 

(Deze prijzen gelden voor Nederland.) 

 

Wilt u een tastbaar cadeau 

overhandigen? 

Als u een cadeau-abonnement bestelt, 

kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon 

downloaden; zo hebt u een tastbaar 

cadeau om aan de ontvanger te 

overhandigen.   

Deze bon vindt u op de bestelpagina. 
 

 

 

 
Ja, ik geef Onze Taal cadeau 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
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
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Woordpost: pastiche 
 

  

Recensent Dirk Steenhaut vraagt zich in De Morgen af of het optreden van Natalie Prass nu imitatie 

of pastiche is. Wat is het verschil? Lees er meer over op de site van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>>  Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, inwoner van Varik en 

gelegenheidskoppeltekenactivist, is uit protest niet gaan stemmen voor de nieuwe gemeente West 

Betuwe. (RTL Nieuws) 

  

>>  Er gaan weer stemmen op om in de rechtspraak eenvoudigere taal te gebruiken. Toch is de 

evolutie al ingezet: rechters maken regelmatig voorleesvonnissen waarin ze kort en helder een 

uitspraak samenvatten. (de Volkskrant (1), de Volkskrant (2) en de Rechtspraak) 
  

 

 

Grammaticaspelletjes 
 

  

Wilt u uw familieleden, vrienden of collega’s overtroeven met uw kennis van grammatica en 

woorden? Een docententeam van de Radboud Universiteit heeft een aantal zeer laagdrempelige 

grammaticaspelletjes ontwikkeld die ook in het onderwijs nuttig kunnen zijn. Van sommige 

spelletjes kunt u speelkaarten en sjablonen afdrukken via de links op de website; van het 

Woordkaartspel zijn kaartspellen en klassensets te koop. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Gent en Rotterdam 
 

  >> De Week van ’t Gents komt eraan, met onder meer een Gents kinderzangfeest. 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/pastiche
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/pastiche
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/4492726/west-betuwe-spatie-van-dale-verkiezingen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-voorts-maar-verder-coalitie-wil-eenvoudiger-taal-in-vonnissen-rechters~bdc987ba/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/sylvia-witteman-heeft-wat-ideetjes-voor-duidelijke-taal-in-de-rechtbank-ga-khowed-van-hier-met-die-ibahesh~bf199ec2/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/De-uitspraak-20-de-rechtspraak-en-klare-taal.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-Raad-voor-de-rechtspraak
http://grammaticadidactiek.ruhosting.nl/DOT2018.html
http://grammaticadidactiek.ruhosting.nl/DOT2018.html
https://onzetaal.nl/


(Het Laatste Nieuws) 

  

>> In Rotterdam vindt zaterdag het Natte T Festival plaats, een avondvullend entertainment-

programma over de Rotterdamse taal. (Dagblad 010) 
  

 

 

Oproep leraren Nederlands (met juiste link) 
 

  

Bachelorstudente Janoika Degroote van de Universiteit Gent is op zoek naar leraren Nederlands die 

met hun klas willen meewerken aan een online onderzoek naar de kennis van en de attitude 

tegenover spelling. Het gaat om leraren in het laatste jaar van het aso in België en van het vwo in 

Nederland (college, gymnasium of atheneum).  

 

Als u via onderstaande link uw gegevens doorgeeft, krijgt u een link naar het onderzoek 

toegestuurd. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 

 

In de vorige Taalpost werkte de link niet zoals het hoorde. Hieronder staat de juiste link. 
  

 

 
Doe mee 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
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sociale media 
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Waarom is het ‘de wc’ en niet ‘het wc’, 

terwijl die afkorting staat voor 

‘watercloset’? Op onze website geven we 

antwoord op deze vraag: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/de-het-wc/. 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

https://www.hln.be/regio/gent/u-doet-toch-ook-mee-aan-de-week-van-t-gents~ac6f104a/
https://dagblad010.nl/natte-t-festival-ode-aan-rotterdamse-taal/
https://nl.surveymonkey.com/r/HP7DVJJ
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
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/de-het-wc/
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/


 

  

 

Advertentie 

Word lid van Onze 

Taal en ontvang ons 

dicteeboekje als cadeau 

  

  

Gaat u ook meeschrijven met het Groot 

Dictee op 15 december? Bereid u goed 

voor door gebruik te maken van ons 

aanbod.  

 

Speciaal aanbod 

Als u vóór 15 december lid wordt van 

Onze Taal, krijgt u het boekje 5000 

venijnige dicteewoorden (t.w.v. € 9,99) 

cadeau! 

 

Leden van Onze Taal profiteren onder 

meer van de volgende voordelen:  

 tien keer per jaar het 

tijdschrift Onze Taal 

 gratis taalvragen stellen per mail 

 korting op activiteiten en uitgaven 

van Onze Taal 

 

Het lidmaatschap kost € 44,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 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://onzetaalwebwinkel.nl/groot-dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/groot-dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/groot-dictee
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oefenen-voor-het-groot-dictee
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oefenen-voor-het-groot-dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/groot-dictee
https://onzetaalwebwinkel.nl/5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/groot-dictee
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/groot-dictee
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: zijn/hebben de revue gepasseerd 
 

  

‘Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd’ en ‘Diverse onderwerpen hebben de revue 

gepasseerd’ zijn allebei juist. Wel is de revue gepasseerd zijn iets gebruikelijker dan de revue 

gepasseerd hebben. 

 

Werkwoorden die een beweging uitdrukken, zoals passeren, worden vaak met zijn gecombineerd als 

er een richting wordt genoemd en met hebben als dat niet per se het geval is. Vergelijk ‘Ik ben naar 

Groningen gefietst’ tegenover ‘Ik heb een uurtje gefietst.’ Bij passeren kan zo’n verschil zich 

voordoen in zinnen als ‘Ik ben de grens gepasseerd’ (waarmee bedoeld wordt: ‘ik ben de grens 

voorbij’) en ‘Ik heb zojuist de grens gepasseerd’ (waarin iets meer nadruk ligt op het moment van 

passeren: ‘zojuist ben ik over de grens heen gegaan’). 

 

In de revue passeren is de letterlijke betekenis van passeren op de achtergrond geraakt; daardoor 

speelt dit subtiele verschil hier vrijwel geen rol meer. De uitdrukking komt overigens uit de militaire 

hoek: een revue was een inspectie van wapens (een ‘wapenschouw’), waarbij de manschappen de 

kritische blik van de inspecterende officier ‘passeerden’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Nederlands leren in Brussel? Je bent ‘focus’ dankzij Gers Pardoel. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> De Amerikaanse taalkundige George Lakoff legt uit hoe Donald Trump de media manipuleert en 

hoe journalisten daarop moeten reageren. (Vox) 

  

>> Google Assistent reageert nu ook op allerlei stemcommando’s die te maken hebben met het 

sinterklaasfeest. (AndroidWorld) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hln.be/regio/brussel/nederlands-leren-dankzij-gers-pardoel~a61a166e/?referer=
https://www.vox.com/2018/11/15/18047360/trump-lies-media-strategy-george-lakoff
https://androidworld.nl/nieuws/google-assistent-sinterklaas/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Toverlatijn 
 

  

Hoe zuiver is het Latijn dat Harry Potter 

en zijn collega-tovenaars gebruiken? 

Jacqueline Klooster, universitair docent 

klassieke talen en culturen, stelt vast dat 

het vaak om pseudo-Latijn gaat, dat toch 

uitstekend in toverspreuken past. 

 

Ze vertelt erover in een interview met het 

NPO Radio 1-programma Nieuws en 

Co. Ze legt daarin ook de herkomst van 

hocus pocus uit. 
 

 

 

 
Beluister het interview 

  

 

 

 

 

Nieuwe taalboeken 
 

  

>> Siemon Reker belicht in Dat gezegd hebbend ... zeventig jaar politiek taalgebruik in Nederland. 

(In Boekvorm)  

  

>> Op vrijdag 23 november wordt de essaybundel Vertrouw mij! voorgesteld, een bundel met 

essays over ethos (karakter) als overtuigingsmiddel. (UvA/Spui25) 

  

>> Sterre Leufkens noemt Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse een “warm bad van taalgenot”. 

(Neerlandistiek) 
  

 

 

Oproep leraren Nederlands 

 

  

Bachelorstudente Janoika Degroote van de Universiteit Gent is op zoek naar leraren Nederlands die 

met hun klas willen meewerken aan een online onderzoek naar de kennis van en de attitude 

tegenover spelling. Het gaat om leraren in het laatste jaar van het aso in België en het vwo in 

Nederland (college, gymnasium of atheneum).  

 

Als u via onderstaande link uw gegevens doorgeeft, krijgt u een link naar het onderzoek 

toegestuurd. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
  

 

 
Schrijf u in 

  

 

 

 

https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/13076-hoe-echt-is-het-latijn-in-de-spreuken-van-harry-potter
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/13076-hoe-echt-is-het-latijn-in-de-spreuken-van-harry-potter
https://www.inboekvorm.nl/
http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/11/vertrouw-mij-manipulaties-van-imago.html
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/een-warm-bad-van-taalgenot/
https://nl.surveymonkey.com/survey-taken/?sm=gFrfyreuzvLMj6qjtKg0MEUY3HHCt3Vyw_2B9_2BO7cO7pw11nfkSD1iHw9GDrZLbpT4DKkEnEWfHOB1LWMVnPnoYEhHg0TuWs32wqLXw5r0dc0_3D
http://www.bbc.com/culture/story/20180726-what-is-the-worlds-hardest-singing-style


 

? 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 

 

 

 

  

 

Waar komt suiker-
spin vandaan? 

  

  

Heeft poedelnaakt iets met een hond te 

maken? Waarom noemen we een 

praatziek persoon een kletsmajoor? Waar 

zit je op als je op je hurken zit? Vroeg of 

laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. 

 

Voor zulke momenten is er dit boekje, dat 

Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking 

met het Instituut voor de Nederlandse 

Taal. De herkomst van honderd alledaagse 

en ogenschijnlijk vanzelfsprekende 

woorden en uitdrukkingen komt aan bod. 

Vaak verrassend en altijd boeiend. 

Te koop in de boekhandel en in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

Prijs: € 12,99. 
 

 

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://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan


 

 
Bestel het boek 

  

 

 

  

  

 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: discrepantie 
 

  

Volgens De Groene Amsterdammer is er een discrepantie tussen het idee van een epidemie en 

statistieken over werkdruk en burn-out. Wat betekent discrepantie en waar komt het woord 

vandaan? En is er een verband met het werkwoord creperen? Dat is te lezen op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>>  De staatsexamens Nederlands voor nieuwkomers in Nederland zijn per direct gestopt, omdat 

ontdekt is dat er beschrijvingen en uitwerkingen van examenonderdelen op sociale media 

circuleren. (NOS) 

  

>>  Met nieuwe technologie kun je mensen op beeld laten zeggen wat jij wilt. (BBC) 

  

>>  Acht Engelse woorden voor woordoverbodigheid. (Merriam-Webster) 

  

>>  Een zevenjarig jongetje in Duitsland leert Klingon. (Salzburger Nachrichten) 
  

 

 Internationaal genderneutraal 
 

  

>>  Is Clara Schumann een componist of een componiste? Taalkundige Sterre Leufkens legt uit hoe 

ingewikkeld dat ligt. (Radio 4) 

  

>>  Ook in het Frans – een taal zonder onzijdige woorden – wordt gediscussieerd over manieren 

om ‘gender’ uit te drukken in taal. (France Culture) 

  

>>  De Duitse spellingraad buigt zich ook (opnieuw) over de manier om geslachtsneutraal te 

schrijven. (Epoch Times) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/discrepantie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/discrepantie
https://nos.nl/artikel/2259017-examens-nederlands-voor-nieuwkomers-per-direct-gestopt.html
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-46200018/the-face-mapping-technology-raising-fears-about-fake-news
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/you-talk-too-much-8-words-for-the-wordy-and-talkative/verbose
https://www.sn.at/panorama/international/siebenjaehrige-lernt-star-trek-sprache-klingonisch-60644611
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/334583-tijd-voor-taal-met-sterre-leufkens
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/tous-feminins-34-la-langue-a-t-elle-un-sexe
https://www.epochtimes.de/meinung/geschlechtergerechte-personenbezeichnung-deutscher-rechtschreibrat-befasst-sich-erneut-mit-gender-neusprech-a2708996.html
https://onzetaal.nl/


 

 

  

 

De weertaal van 

Marco Verhoef 
 

  

De Nederlandse weerman Marco Verhoef 

won in 2015 de Duidelijketaalprijs. Toch 

gebruikt hij wel wat stopwoorden, schrijft 

Marcel Lemmens op het weblog Taalpraat. 

Zo heeft Verhoef het om de haverklap 

over “(een prachtig) plaatje”. 

 

Er blijkt wel meer te melden te zijn 

over de taal van deze weerman. Hij heeft 

het bijvoorbeeld niet vaak over “veel 

regen”; in plaats daarvan zegt hij liever 

“een natte boel” of, nog liever, “een 

kleddernatte boel”. 

 

Lees er meer over bij Taalpraat. 
  

 

 
Naar Taalpraat 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Duolingo is dé app voor het leren van talen. Bij het veroveren van de markt heeft kunstmatige 

intelligentie geholpen. (ZDnet) 

  

>> Zondag 2 december in Anderlecht: dialectendag. (Variaties.be) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

‘Hangmat’, ‘biefstuk’, ‘nachtmerrie’ en 

nog een paar andere voorbeelden van 

volksetymologie: 

onzetaal.nl/taaladvies/volksetymologie.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

  

 

http://taalpraat.nl/2018/11/het-weer-volgens-marco-verhoef/
http://taalpraat.nl/2018/11/het-weer-volgens-marco-verhoef/
https://www.zdnet.com/article/how-duolingo-uses-ai-to-disrupt-the-language-learning-market/
https://nederlandsedialecten.org/2018/11/14/dialectendag-week-brussels-gents/
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
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/volksetymologie
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
http://taalpraat.nl/2018/11/het-weer-volgens-marco-verhoef/
https://twitter.com/onzetaal/


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

Advertentie 

Vacature: 
schrijfcoach 

  

  

24 uur per week, 

tijdelijk voor de duur van twee jaar 

 

Je functie: 

 

De schrijfcoach is een nieuwe functie bij 

de gemeente Winterswijk. Je bent een 

pionier en ontwikkelt een visie op het 

invoeren en borgen van ‘helder schrijven’ 

in onze organisatie. 

 

Je bent een echte taalfanaat en weet wat 

een tekst effectief en begrijpelijk maakt. 

Je bent in staat om anderen te motiveren 

betere teksten te schrijven en je helpt 

daarmee de organisatie communicatiever 

te maken. Je coacht medewerkers 

gevraagd en ongevraagd op de 

doeltreffendheid van hun tekst. Je laat 

hen inzien wat goed is aan hun tekst en 

op welke punten de tekst nog beter kan. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor brieven, 

beleidsnota’s, e-mails en webteksten. 

 

Door jouw coaching en coördinatie 

verbeteren we al onze standaardteksten, 

zodat deze voor alle doelgroepen helder 

zijn. Je bent praktisch en creatief, maar 

vooral ook een sociaal mens die aan 

relaties werkt. 
  

 

 
Lees meer over de vacature 

  

 

 

  

  

 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.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
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: prijsprestatieverhouding, prijs-
prestatieverhouding, prijs/prestatieverhouding 

 

  

De juiste spelling is prijs-prestatieverhouding. Eventueel mag een extra streepje voor de 

leesbaarheid worden ingevoegd; prijs-prestatie-verhouding is dus ook correct. 

 

Het woord is een samenstelling van drie delen, waarvan de eerste twee delen gelijkwaardig zijn: het 

gaat om een ‘verhouding tussen prijs en prestatie’. Het streepje in prijs-prestatieverhouding drukt 

die gelijkwaardigheid uit. Vergelijkbare combinaties zijn man-vrouwverhouding, aan-uitknop, 

kosten-batenanalyse en zwart-witfoto (of, met een extra streepje, man-vrouw-verhouding, aan-uit-

knop, enz.). 

 

Prijs/prestatieverhouding is niet juist. De schuine streep betekent ‘of’. Prijs/prestatieverhouding zou 

dus iets moeten betekenen als ‘verhouding tussen prijs of prestatie’, wat niet logisch is. 

 

Zie voor meer voorbeelden en uitleg de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Overtoerisme. (Taalbank) 

  

>> Dwarsligger. (Taaltelefoon) 

  

>> Lok-bh. (INT) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-batenanalyse-kosten-batenanalyse/
https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-batenanalyse-kosten-batenanalyse/
https://www.taalbank.nl/2018/11/12/overtoerisme/
https://www.taaltelefoon.be/dwarsligger
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2247-lok-bh
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Groetjes uit 

Vlaanderen 
 

  

De jonge ‘freelance creative’ Mohamed 

Ouaamari is begonnen met een serie 

‘brieven naar Marokko’ onder de titel 

Groetjes uit Vlaanderen. In de brief die hij 

zondag online plaatste – Wollah ik zweer 

het, ik spreek Nederlands! – legt hij uit 

waarom hij nauwelijks Berbers spreekt, 

geen Arabisch en zelfs geen Frans, maar 

in plaats daarvan Nederlands. En hoe dat 

Nederlands van hem er dan eigenlijk 

uitziet, en waarom hij zo gehecht is aan 

de d/t-regel.  
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> De Italiaanse minister Salvini wil in een tweet schrijven dat buitenlanders goed Italiaans moeten 

leren, maar maakt een schrijffout. (Giornalettismo) 

  

>> George Orwell waarschuwde tegen wollige politieke taal. En toen kwam Donald Trump voorbij. 

(Politico) 

  

>> Wordt het Luxemburgs binnenkort een officiële EU-taal? (L’essentiel) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Leve vage taal! (Trouw) 

  

>> In literaire kringen ondertekent men zijn e-mails met ‘Hartelijks’. Waar komt dat vandaan? 

(Neerlandistiek) 
  

 

https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://www.giornalettismo.com/archives/2683439/decreto-salvini-errore-italiano-livello-81?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.politico.com/magazine/story/2018/11/10/donald-trump-george-orwell-222404
http://www.lessentiel.lu/de/luxemburg/story/Wird-Luxemburgisch-bald-EU-Sprache--31323865
https://www.trouw.nl/cultuur/leve-de-vaagheid-~accf3297/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/hartelijks/
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Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

 

 

  

 

Advertentie 

365 dagen 
taalplezier! 

  

  

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. Dé kalender voor 

taalliefhebbers! 

Prijs € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

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://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2019zv
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

 

Naar de webwinkel 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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Woordpost: curatief 
 

  

De zorgkosten blijven stijgen, meldt de NOS, onder meer de kosten van de curatieve zorg. Wat is 

dat eigenlijk – curatief? Heeft dat met een kuurtje te maken? Op de website van Onze Taal is er 

meer over te lezen.  

 

Door technische problemen was de vorige aflevering van Woordpost, over epitaaf, niet voor 

iedereen leesbaar. De tekst is te vinden op deze pagina.  
  

 

 
Lees meer over curatief 

  

 

 

 

 

Prijs voor de Nieuwe Taalregel 2018 
 

  

De Prijs voor de Nieuwe Taalregel 2018 is uitgereikt aan Daan Wesselink, die een regel heeft 

bedacht die iets doet aan het foutieve gebruik van het woord heen. De winnaar is met zijn prijs in 

het dolle.  
  

 

 
Ga daarnaartoe 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De Reismeisjes gaan naar de Chinees en zetten de herkomst van gerechten en hun namen op 

een rij. (Metro) 

  

>> Wat is een hard gelag? (Historiek) 

  

>> Interview in Gent met de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Wannie Carstens: “Iedereen verliest bij 

een te dominant Engels.” (Voertaal) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/curatief/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epitaaf/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/curatief/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/daarheen-is-fout-de-nieuwe-grammaticaregel-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/daarheen-is-fout-de-nieuwe-grammaticaregel-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/daarheen-is-fout-de-nieuwe-grammaticaregel-2018/
https://www.metronieuws.nl/lifestyle/travel/2018/11/wist-je-dat-de-afhaalchinees-niet-chinees-is
https://historiek.net/een-hard-gelag-gelach-betekenis/84547/
https://voertaal.nu/wannie-carstens-iedereen-verliest-bij-een-te-dominant-engels/
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Rijmende berichten 

in sinterklaastijd: 
aardig of irritant? 

 

  

Een bericht van de Taalpostbodes: 

Onze Taal volgt goed de modes 

En peilt zo nu en dan 

De wenslijkheid ervan. 

Neem nu berichten op rijm: 

Zijn die stom of zijn die fijn? 

(Want dat rijm van het gepeupel 

Ontspoort ritmisch en is kreupel.) 

Toon u daarom van uw scherpste kant: 

Zijn die rijmpjes aardig of irritant? 
  

 

 
Breng hier uw stem uit 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Het Nationaal Ouderenfonds moedigt scholen aan om kerstkaarten te laten schrijven naar 

eenzame ouderen. (Nationaal Ouderenfonds) 

  

>> In Vlaanderen is er discussie ontstaan over een voorstel om bedrijven toe te staan hun 

jaarrekeningen in het Engels in te dienen. (De Standaard) 

  

>> Oelettervoesj is het populairste dialectwoord van Ternat, vóór Skippenaisjel en piksossis. (Het 

Laatste Nieuws) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

Een verstandskies 

is geen  

ver-stands-kies: 

www.onzetaal.nl/verstandskies.  

#taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 
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https://www.ouderenfonds.nl/campagnes/schoolkerstkaart
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https://www.hln.be/regio/ternat/-oelettervoesj-is-populairste-dialectwoord~a97548ef/?referer=
https://www.hln.be/regio/ternat/-oelettervoesj-is-populairste-dialectwoord~a97548ef/?referer=
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
http://www.onzetaal.nl/verstandskies
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
https://twitter.com/onzetaal/


 

  

 

  

 

 

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 

  

 

 

  

  

 

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. 
 

 

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. 
 

13 

DEC. 
  

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-

 

  

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-

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/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
http://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
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/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

docenten ontwikkeld. 

 

> Lees meer over de training. 

 

 

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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Taaltip: stagiair/stagiaire 
 

  

De woorden stagiair en stagiaire bestaan beide. De spelling met een slot-e is alleen juist als er enkel 

een vrouw bedoeld kan zijn: ‘Onze stagiaire doet haar werk goed.’ Stagiair is de algemene vorm, 

die zowel een man als een vrouw kan aanduiden. Als het geslacht er in de context niet toe doet, is 

‘We zoeken een stagiair’ juist, en ‘Stagiairs krijgen een vergoeding.’ 

 

De schrijfwijze stagiair is overigens typisch Nederlands. In het Frans, waar het woord aan ontleend 

is, is alleen stagiaire juist. Die slot-e van Franse woorden op -aire vervalt in het Nederlands: denk 

aan antiquair, miljonair, ordinair, enz. – en dus ook stagiair. 

 

Er is ook een verschil in uitspraak: in stagiaire klinkt een ‘uh’-klank aan het eind, in stagiair niet. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> In Utrecht is Queridon geopend, een taalrestaurant waar nieuwkomers Nederlands kunnen leren 

en werkervaring kunnen opdoen. (Stadsblad Utrecht) 

  

>> “Wat wil de provincie Overijssel gaan doen met de erkenning van het Nedersaksisch?” (RTV 

Oost) 

  

>> Een student heeft ‘voedselwoestijnen’ in Vlaanderen in kaart gebracht. (Taaltelefoon) 
  

 

 

Twee polyglotten 
 

  

Twee Nederlanders hebben een filmpje gemaakt waarin ze afwisselend Engels, Nederlands, Spaans, 

Italiaans, Portugees, Frans, Duits en Indonesisch praten. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/stagiair-stagiaire/
https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/algemeen/560286/burgemeester-jan-van-zanen-opent-restaurant-taalschool-queridon
https://www.rtvoost.nl/nieuws/301676/D66-Overijssel-Wat-wil-de-provincie-met-de-erkenning-van-het-Nedersaksisch
https://www.rtvoost.nl/nieuws/301676/D66-Overijssel-Wat-wil-de-provincie-met-de-erkenning-van-het-Nedersaksisch
https://www.taaltelefoon.be/voedselwoestijn
https://www.youtube.com/watch?v=7l2ChvtXOVM
https://onzetaal.nl/


 

 
Bekijk het filmpje (YouTube) 

  

 

 

 

 Woorden 
 

  

>> De Stijlgroep van de Volkskrant wil het gebruik van ‘grote woorden’ ontmoedigen. (Villamedia) 

  

>> In het Groningse gasdossier worden andere woorden gebruikt dan voorheen. Verwarring ligt op 

de loer. (RTV Noord) 

  

>> Het moet maar eens einde verhaal zijn met al die ‘verhalen’ in de politiek, vindt Maurits Van 

Liederkerke. (Doorbraak) 
  

 

 

Zagen 
 

  

Mopperen, zagen, klagen, jeremiëren, meieren, zeiken, kankeren, neuten, seibelen, semmelen, 

kokkelen, lamenteren, kneuten, sirken, mörzen en biskeren. In het Nederlands zeuren we erop los, 

stelt Ludo Permentier vast. 
  

 

 
Lees de column 
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Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7l2ChvtXOVM
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https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
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Aanbod uit de webwinkel van Onze 

Taal 

Een topjaar voor eikels - 

de grappigste 

taalkronkels uit de media 

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Gore praat 

met Trump” – de redactie van het 

tijdschrift Onze Taal ontvangt maandelijks 

een dik pak knipsels met hilarische 

taalkronkels, ingestuurd door de lezers 

van het tijdschrift. Die kronkels komen 

overal vandaan: uit de krant, van internet, 

uit winkels en van de straat. De 

grappigste worden geselecteerd voor de 

befaamde rubriek ‘Ruggespraak’, op de 

achterkant van het tijdschrift. 

 

De allerleukste kronkels uit de laatste 

zeven jaar zijn nu gebundeld in Een 

topjaar voor eikels. Hoe veelvoorkomende 

misgrepen ontstaan wordt toegelicht in 

korte kaderteksten. 

Dit boek is te koop in de boekhandel 

en in de webwinkel van Onze Taal.  

Prijs € 13,99. 

 

Bekijk een voorproefje.  
  

 

 

Bestellen via de webwinkel 

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: epitaaf 
 

  

In Gouda is een epitaaf van een lokale schrijfster teruggevonden. Wat is een epitaaf en waar komt 

het woord vandaan? Dat is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Nieuwe campagne om overheden te overtuigen van het belang van helder taalgebruik: direct 

duidelijk. (Gemeente.nu, directduidelijk.nl) 

  

>> Ook de BBC bericht over de opmars van het Engels aan Nederlandse universiteiten. (BBC) 

  

>> Tweede Kamerleden in Den Haag nemen geen genoegen met de antwoorden van de minister 

van Onderwijs op vragen over het teruglopende studentenaantal bij Nederlands. (Science Guide) 
  

 

 

Mooie zin 
 

  

De literaire website Tzum reikt ieder jaar een bijzondere prijs uit: niet voor een oeuvre of een boek, 

maar voor een zin. Dit jaar won schrijver Pieter Waterdrinker met de volgende zin uit zijn roman 

Tsjaikovskistraat 40: 

 

“Zou deze stad op een andere breedtegraad liggen, in een ander landschap, met een andere stand 

van de zon, zonder de ellenlange grijze maanden van regen, mist en grauwheid, niet op deze 

schrale moerasgrond staan, in de bodem waarvan de botten liggen van de ontelbare stakkers die 

hun leven bij de bouw ervan hebben gelaten, maar op een rots, te midden van fraaie glooiende 

heuvels, met de zwartinkten silhouetten van olijfbomen en cipressen, dan zou Sint-Petersburg met 

zijn grande armée van mintgroene, zachtroze, bosbesrode en geel gesausde pleisterwerkgevels 

Florence met gemak naar de kroon steken.” 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epitaaf/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epitaaf
https://www.gemeente.nu/dienstverlening/communicatie/campagne-voor-duidelijke-taal-van-start/
http://directduidelijk.nl/
https://www.bbc.com/news/world-europe-46030112
https://www.scienceguide.nl/2018/10/kamerleden-hekelen-tegenstrijdige-beantwoording-van-van-engelshoven/
https://www.tzum.info/2018/10/nieuws-pieter-waterdrinker-wint-tzum-prijs-2018-met-zin-uit-tsjaikovskistraat-40/
https://onzetaal.nl/


 

 
Meer lezen bij Tzum 

  

 

 

 

 Talen leren 
 

  

>> Een nieuw boek toont de schoonheid van de Bildtse taal (die gesproken wordt in een klein deel 

van Friesland). (Franeker Courant) 

  

>> Hoe computerassistent Alexa onze taal (of in ieder geval die van de Oostenrijkers) verandert. 

(FutureZone) 

  

>> Zweden is beter in Engels dan Nederland. (EF) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Meningnietes, telefonitis, aanstelleritis en andere ziektes waarvoor je niet naar de dokter hoeft. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Creatief zijn met taal – dat kon afgelopen week op het station in Eindhoven. (DDW (op 

YouTube)) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

“Honderden doden vissen in Westland”, 

“Politie stopt vliegtuig vol drugs”, 

“Rijbroek voor dames met soepele 

voorkant” ... Elke vrijdag is het 

taalkronkelvrijdag op onze 

Facebookpagina! 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 

 

  

 

https://franekercourant.nl/2018/10/31/boek-%2018ofskaid-en-utsicht%2019-rekket-de-bildtse-siel%201D
https://futurezone.at/digital-life/wie-alexa-unsere-sprache-veraendert/400301985
https://www.ef.nl/epi/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/ziektes-waarvoor-je-niet-naar-de-dokter-hoeft/
https://www.youtube.com/watch?v=olfrYUw0MTs
https://www.youtube.com/watch?v=olfrYUw0MTs
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://www.facebook.com/onzetaal/


 

  

Advertentie 

 Negen argumenten om 
te gaan… 

 

  

Ben jij een taalliefhebber? Nog redenen 

nodig om naar het DRONGO 

talenfestival te gaan? Hier zijn er negen: 

 Het DRONGO talenfestival is hét 

platform voor de taalsector 

 Er is volop gelegenheid om te 

netwerken 

 Op het DRONGO Talenplein vind je 

tientallen exposanten 

 Er komen nieuwe ontwikkelingen 

en visies voorbij in de sessies en 

debatten 

 In speciale labs zijn presentaties 

van taalonderzoek en 

taalwetenschap 

 Er zijn bekende sprekers, onder 

wie de minister van OCW en de 

Dichter des Vaderlands 

 De Taalstaat van Frits Spits zendt 

live uit 

 En het is bovendien gezellig! 

Overtuigd? Kom dan op 9 of 10 

november naar Nijmegen en bestel nu je 

kaartje(s) voor het DRONGO 

talenfestival 2018. 

  

 

 
Bestel nu je kaarten 

  

 

 

  

  

 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.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


 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 
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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/

