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Woordpost: memorabilia
AT5 meldt dat Amsterdam een hardrockhotel krijgt met “rock-’n-roll-memorabilia”. Wat dat zijn, is
te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> Proefproject: wie in Luik over de treinsporen loopt, krijgt meteen in drie talen een
waarschuwingsboodschap te horen. (Metro)
>> Het online woordenboek Urban Dictionary laat veel te gemakkelijk beledigende taal toe. (Vice)
>> De Leidse taalwetenschapper Paul Noorlander wil actie ondernemen om het Aramees, de taal
die Jezus sprak, te redden. (Reformatorisch Dagblad)

Poëzie
Vandaag is het Gedichtendag en begint
de Poëzieweek. Tot en met 6 februari
staan er allerlei poëtische activiteiten op
het programma. Tom Lanoye is de dichter
van het Poëziegeschenk, dat in het teken
staat van het thema ‘vrijheid’.
Wilt u elke dag gratis een gedicht in uw
mailbox? Abonneer u dan op de Laurens
Jz. Coster-gedichtenmailing.

(Foto Tom Lanoye: © Arthur Los Fotografie)

Naar de website van de
Poëzieweek

Studie neerlandistiek spartelt
De studie Nederlandse taal- en letterkunde hapt naar adem: de studentenaantallen lopen terug en
het leraarschap verliest aanzien. Hoe is het zo ver gekomen, waarom zou iemand dan nog
Nederlands studeren en wat is eraan te doen?
Docenten en studenten geven hun mening in een uitgebreid artikel in de Groene Amsterdammer,
waarin onder meer een ‘deltaplan’ aangekondigd wordt.

Lees het artikel

En verder
>> Whatsappen hoeft niet altijd met emoji’s te gebeuren: enkele tips om tekst cursief, vet of
doorgestreept te zetten. (Computer!Totaal)
>> Gendersternchen is het Duitse anglicisme van vorig jaar. (Deutschlandfunk)
>> In de gemeenten Schoten en Schilde is fraude met getuigschriften van een cursus
bedrijfsbeheer ontdekt door een d/t-fout. (Het Laatste Nieuws)
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Taaltip: een en ander / het een en ander
De woordgroepen een en ander en het een en ander bestaan beide, maar ze worden op
verschillende manieren gebruikt.
Het een en ander betekent ‘verschillende (niet nader aangeduide) dingen’. Bijvoorbeeld: ‘Op mijn
werk is de afgelopen jaren wel het een en ander veranderd’, ‘Er is helaas het een en ander fout
gegaan.’
Een en ander verwijst naar iets wat eerder genoemd is, zoals in: ‘Ons bedrijf heeft scherpe tarieven
en speciale voorwaarden; u kunt een en ander nalezen op onze website’, ‘We hebben een prachtige
dag gehad, maar ik zal een en ander nog uitvoerig uit de doeken doen.’
Soms is een en ander te vervangen door bijvoorbeeld dit of dat, maar veelal is het wat minder
concreet en betekent het iets als ‘zaken die te maken hebben met dat wat net genoemd is’.

Meer taaladvies

Woorden om te onthouden
>> Het woord holocaust is 40 jaar oud. (NOS)
>> De volgende superbloedwolfmaan is te zien in 2037. (Taaltelefoon)
>> Waar komt het woord hipster vandaan? Uit de jazzscene van de jaren veertig. (VRT Taal)

Limburgse
Taalunie
Ger Koopmans, CDA-gedeputeerde voor
het Limburgs Parlement (oftewel de
Provinciale Staten van Limburg), wil dat
het Limburgs door Nederland officieel
erkend wordt als regionale taal. Iets
vergelijkbaars gebeurde enige tijd geleden
met het Nedersaksisch.
Koopmans wil ook een beleidsorganisatie
voor het Limburgs oprichten. Deze
‘Limburgse Taalunie’ moet zowel in
Nederlands als in Belgisch Limburg actief
zijn.

Taalnieuws
>> Op Instagram duikt steeds meer poëzie op. (Metro)
>> Tot en met 10 februari kunt u stemmen op uw favoriete taalvout van 2018. (Taalvoutjes)
>> Gisteren is het Internationale Jaar van de Moedertalen van start gegaan. (Omrop
Fryslân en Science Nordic)
>> In Ierland is een rel ontstaan over de fada. Dat is een accent aigu boven een klinker, zoals in de
voornaam Seán. Een Ierse vervoersmaatschappij heeft namelijk abonnementskaarten gedrukt met
namen zonder accenten. (De Taalfluisteraar)

Jongens lezen slechter bij gestandaardiseerd
onderwijs
Een nieuw onderzoek onder bijna anderhalf miljoen 15-jarigen in 37 landen laat zien dat
gestandaardiseerd onderwijs een negatievere invloed heeft op de leesvaardigheid van jongens dan
op die van meisjes. Als leraren en scholen nauwelijks vrijheid hebben om hun eigen onderwijs in te
richten en leerlingen maatwerk te bieden, is dat altijd ten nadele van de jongens.
Het grootste verschil in leesvaardigheid tussen meisjes en jongens werd vastgesteld in Bulgarije,
waar het onderwijs in hoge mate gestandaardiseerd is.

Over het onderzoek

Advertentie

Taalkalenders
2019 is al bijna een maand oud, maar er
zijn ook nog elf maanden te gaan. Daarom
brengen we graag onze scheurkalenders
nog eens onder de aandacht.

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,–.

Naar de webwinkel van Onze
Taal
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Taalpost met vertraging
Vanwege internetproblemen bij Onze Taal verschijnt de Taalpost-aflevering die gisteren had moeten
verschijnen met een dag vertraging.
Onze excuses voor het ongemak.

Woordpost: moratorium
De ChristenUnie roept op tot “een moratorium op uitzetting van kinderen”. Het lijkt wat
op mortuarium, maar wat is een moratorium? Op de site van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Taalnieuws
>> Er zijn problemen met de opleidingen Nederlands. Maar er zijn ook oplossingen. (De Groene
Amsterdammer)
>> Is het niet gek dat leerlingen zich op school niet met emoji’s mogen uitdrukken? Docent Maud
Donga doet onderzoek. (Fontys)
>> McDonald’s geeft wie dat wil voortaan een leesboekje cadeau bij een Happy Meal. (RTL Nieuws)

Ff appen
Vanmiddag promoveert Lieke Verheijen
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Haar onderwerp: heeft het gebruik van
WhatsApp en andere nieuwe media een
negatief effect op de kwaliteit van het
schrijven van jongeren? Haar bevinding:
het valt wel mee.
Veel media besteedden er aandacht aan:
van het studentenblad ANS tot NRC, en
van LINDA. (met een interview in de vorm
van whatsappjes) tot de Volkskrant. Die
laatste krant is het meest kritisch:
Verheijen beweert dat de schrijfkwaliteit
van leerlingen er zelfs licht op vooruitgaat
als ze veel whatsappen, maar klopt dat
wel?

Voorleesdagen
>> Prinses Laurentien moest eergisteren vroeg op: het Nationale Voorleesontbijt! (Ditjes & datjes)
>> Tijdens de Nationale Voorleesdagen werd voor het eerst ook voorgelezen in andere talen dan
het Nederlands. (NOS)
>> De Stichting CPNB heeft tips voor wie zelf wil voorlezen. (CPNB)
>> Voorlezen, hoe doe je dat? (Onze Taal)

En verder
>> Waar komt ‘je kunt het wel schudden’ vandaan? Onze Taal vertelt wat er over de herkomst van
die uitdrukking bekend is. (Onze Taal)
>> De kaartjes voor de film I Dream in Another Language zijn gewonnen door Taalpost-abonnees
Adri Altink, Karin Willemsen, Ilham Oukhiar en Nanny De Jager.
>> In een podcast blikt Ester Naomi Perquin terug op (onder andere) de manier waarop ze het
woord wij gebruikte als Dichter des Vaderlands. (KB)

?

Taalvraag?

#taalweetje
In de Middeleeuwen was drone ook een

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

inheems Nederlands woord voor ‘bij’ of
‘hommel’. Het Engelse drone (dat van

&

Onze Taal-webwinkel

etymologisch mee verwant.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

oorsprong hetzelfde betekent) is daar

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

(Onze Taal, eerder deze week op Twitter)

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

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

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Taaltrainingen

Gegevens wijzigen

Tijdschrift

Uitschrijven

Webwinkel

#2080 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl

online versie | uitschrijven

Taalpost

22
JAN
2019

Taaltip: het totaal aantal / totale aantal /
totaalaantal deelnemers
Het totale aantal deelnemers, het totaal aantal deelnemers en het totaalaantal deelnemers zijn alle
drie mogelijk; het totale aantal ligt het meest voor de hand.
In het totale aantal wordt het bijvoeglijk naamwoord totaal op de gewone manier verbogen, net als
in de totale bevolking en het totale bedrag. Maar soms blijft voor een het-woord de buigings-e van
het bijvoeglijk naamwoord weg, vooral in vaste verbindingen als het centraal station, het menselijk
lichaam en het bijvoeglijk naamwoord. Zo is ook het totaal aantal gangbaar geworden, al is het een
wat minder vast geheel dan de hiervoor genoemde voorbeelden.
Daarnaast kan totaal een zelfstandig naamwoord zijn: het totaal. Er kunnen dan samenstellingen
mee gevormd worden, zoals totaalbedrag, totaalpakket en ook totaalaantal. In de praktijk lijkt het
totaalaantal vooral als opzichzelfstaand woord te worden gebruikt (zoals in ‘Hoe groot was het
totaalaantal?’). Als er een zelfstandig naamwoord op volgt, wordt totaal meestal als los bijvoeglijk
naamwoord gebruikt: het totale/totaal aantal deelnemers, het totale/totaal aantal jaren.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> De bedenker van de term brexit heeft spijt van dit woord. (Met het oog op morgen)
>> Adellijke titels zijn in Oostenrijk verboden. Mag Van der Bellen, de naam van de president, wel?
(Trouw)
>> Wie de uitgaven van de Académie française leest, vraagt zich af of het nog goed komt met het
Frans. (Neerlandistiek)

Nagesynchroniseerd
Spaanse of Scandinavische series kunnen
zo worden uitgezonden op de Vlaamse
televisie. De tv-maker zet er ondertitels
bij en de Vlaamse kijker geniet. Waarom
geldt dat voor programma’s uit Nederland
dan niet? Waarom moest de populaire
serie De luizenmoeder bijvoorbeeld
helemaal worden overgemaakt, met
nagenoeg dezelfde tekst maar met
Vlaamse acteurs?
In De Morgen wijdt Robin Broos er een
column aan.

Naar de column

Gebarentaal
>> Opzienbarende voorstelling in Genève: Tsjechov in Russische gebarentaal. (Le temps)
>> Gebarentaal moet in Ghana beter beschermd worden. (The Conversation)
>> De toespraak van de Prins Carnaval van Keulen wordt voor het eerst vertaald in gebarentaal.
(Express)

En verder
>> Het IJslands staat op de rand van de digitale afgrond. (Babel)
>> Ook in de kerk moet je rekening houden met dubbelzinnigheden: zeg liever het kruis dan Zijn
kruis. (EO)
>> Zorg, wanneer je een vreemde taal wilt leren, eerst dat je eigen taal op orde is. (Financial
Times)

Weggeefactie

Filmkaartjes voor
I Dream in Another
Language
In de vorige aflevering van Taalpost kwam
de film I Dream in Another Language ter
sprake. Die film gaat over de laatste
sprekers van de taal Zikril, die weigeren
met elkaar te praten (tot grote frustratie
van de taalkundige die deze taal wil
vastleggen).
De redactie van Taalpost mag kaartjes
weggeven voor deze film: twee maal twee
voor de vertoning in Filmhuis O42 in
Nijmegen en twee maal twee voor die in
De Filmhallen in Amsterdam.
Interesse? Stuur een mail naar
webredactie@onzetaal en vermeld de
plaats van uw voorkeur. U ontvangt nader
bericht als u tot de gelukkigen behoort.
Lees hier een bespreking van de film.
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Woordpost: onvermurwbaar
Een van de zaken waar de Britse premier May mee te maken heeft, is het “onvermurwbare
standpunt over de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek”. Op de website van Onze
Taal is meer te vinden over het woord onvermurwbaar.

Lees meer

Taalnieuws
>> Het heeft weinig zin kinderen op jonge leeftijd met het leren van een tweede taal te laten
beginnen, tenzij ze er thuis al mee in aanraking komen. (Universiteit Leiden via Onze Taal)
>> Actief gebruik van sociale media bevordert de schrijfvaardigheid. (AOb)
>> “De taal van het eiland Man is dood, en het eiland zelf is niet meer dan een rots in de Ierse Zee
bevolkt door alcoholisten, katten zonder staart, fiscale ballingen en drieste mensen op
motorfietsen.” Dat bericht klopt helemaal niet, zeggen sprekers van het Manx-Gaelisch. (IOMToday)

Week van het
Handschrift 1
‘Handschrift is niet raar, maar heel
bijzonder!’ Zo luidt het thema van de
Week van het Handschrift (22-26 januari),
die georganiseerd wordt door het Platform
Handschriftontwikkeling.
De initiatiefnemers bieden basisscholen en
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs lessen over het handschrift aan,
hebben een schrijfkwartetspel ontwikkeld
en wijzen ook nog op de handige websites
van de Stichting Schrijf Pedagogische
Hulp, de Vereniging voor
Handschriftontwikkeling en de Orde van
Grafologen.

Week van het Handschrift 2
Moeten we leerlingen een net handschrift blijven aanleren of moeten we deze lessen afbouwen, nu
bijna alles digitaal gebeurt?
Onze Taal wil het graag van u weten.

Geef uw mening

&

Filmtip
De speelfilm I Dream in Another Language vertelt het verhaal van taalkundigen die een taal willen
vastleggen die nog maar door twee mensen gesproken wordt. Wat het nog moeilijker maakt, is
dat die twee niet met elkaar willen praten. De film, die in 2017 is uitgebracht, draait nu in een
aantal Nederlandse en Belgische bioscopen.
Op Cine.nl vindt u een bespreking van deze film.

En verder
>> Voor een onderzoekje over uitdrukkingen is Miet Ooms nog op zoek naar deelnemers, vooral uit
de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg. (Mini-onderzoekje
uitdrukkingen)
>> Het taalgebruik van Donald Trump gaat achteruit en zijn spelling is slordig. (Onze Taal)
>> Ook als we slapen, concentreren onze hersenen zich automatisch op de zinnigste klanken. (De
Standaard)
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Taaltip: het vuur aansteken / aanstoken
Je kunt zowel het vuur aansteken als het vuur aanstoken, maar er is een verschil in betekenis.
Aansteken betekent ‘doen ontbranden, doen ontvlammen’. Zo kun je ook een kaars aansteken, de
open haard aansteken of een pijp aansteken. Aanstoken betekent ‘beter, feller doen branden’. Bij
het vuur aanstoken gaat het dus om het heviger laten branden van een vuur dat al brandt.
Het voltooid deelwoord van aansteken is aangestoken, dat van aanstoken is aangestookt. In
principe is ‘Het vuur is aangestookt’ dus een mogelijke zin, als bedoeld is dat iemand het vuur heeft
opgepord; in de betekenis ‘doen ontbranden’ is de juiste vorm ‘Het vuur is aangestoken.’
Naast het vuur aanstoken is ook het vuur opstoken correct, en naast het vuur aansteken ook het
wat formelere het vuur ontsteken.

Meer taaladvies

Woorden van dit moment
>> Maatwerker. (Taaltelefoon)
>> Klimaatdrammer. (Taalbank)
>> Plannymoon. (Instituut voor de Nederlandse taal)

Dries van Agt over
taal
Op 23 januari wordt in Nijmegen het
boek Dat gezegd hebbend … Taal in
politiek Den Haag na 1950 van Siemon
Reker voorgesteld.
Bijzonder aan deze presentatie is de
aanwezigheid van oud-premier Dries van
Agt. Hij zal terugblikken op de taal van
het Nederlandse parlement en met name
de Tweede Kamer.
Aanmelden kan tot vrijdag 18 januari.

Meer informatie

Taalnieuws
>> De d/t-regel heeft journalist Niels Kalkman ooit 20 euro gekost, legt hij uit in een draadje op
Twitter. (Niels Kalkman)
>> Netflix heeft de Mexicaanse film Roma in Spanje voorzien van Castiliaans-Spaanse ondertitels.
Daar komt kritiek op. (Trouw)
>> Als een taal alleen een mondelinge overlevering heeft en geen schriftelijke, kan ze sterk
veranderen. Dat is zeker zo met het Romani, de taal van de Roma. (Sargasso)

Mr. Boris Becker
Een Franstalige Instagram-comedian noemt zichzelf Mr. Boris Becker en maakt filmpjes waarin hij
mensen in het Engels aanspreekt. Dat leidt vaak tot een Babylonische spraakverwarring. Want er
schuilt een addertje onder het gras: Mr. Boris Becker spreekt nep-Engels.

Mr. Boris Becker op
Instagram

Advertentie

Taalkalenders
We weten het: 2019 is inmiddels ruim
twee weken oud, maar dat betekent ook
dat er nog 350 dagen te gaan zijn.
Daarom brengen we graag onze
scheurkalenders nog eens onder de
aandacht.

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,–.

Naar de webwinkel van Onze
Taal
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Woordpost: strijkage
In zijn column in Onze Taal van deze maand heeft Jan Kuitenbrouwer het op een gegeven moment
over “holle woorden” en “gratuite strijkages”. Wat hij met dat laatste woord bedoelt, wordt
uitgelegd op de website van Onze Taal.

Lees meer

Opinie
>> Kapitein Haddock verhief het schelden tot kunst, zegt taalkundige en Kuifje-kenner Har Brok.
(AD)
>> Kunnen wij de taal echt niet veranderen? Het is in ieder geval heel veel werk, meent Peter-Arno
Coppen. (Trouw)
>> Jonge kinderen zijn geen ‘taalsponzen’ maar kunnen wel probleemloos tweetalig worden
opgevoed, meent de nieuwe Utrechtse hoogleraar Elma Blom. (RTVU)
>> Er is een minister voor het Frans nodig, vindt de Franse lexicograaf Alain Rey. (Lyon Capitale)
>> Het Frans-Vlaams en het West-Vlaams zijn dialecten van het Nederlands, aldus kenner Wido
Bourel. (Ons Erfdeel)

Voorstelling over
taal
Volgende week (om precies te zijn: van
16 tot en met 19 januari) is in de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag de
voorstelling Language te zien van Vanja
Rukavina.
Zoals de titel al zegt, is het een
voorstelling over taal – als brug tussen
culturen, maar vooral als barrière.
Waarom is het onmogelijk om iets ‘echt’ te
vertalen? En is het mogelijk om taal los te
koppelen van gevoel en ervaring?
Meer informatie vindt u hier.

Duits
>> Platduits is een mooie taal. (PAZ)
>> Verandert Twitter het Duits? (Deutschlandfunk)
>> Het Institut für Deutsche Sprache heeft 51 karakteristieke woorden voor 2018 verzameld.
(Focus)

En verder
>> U kunt nog tot 1 maart meedingen naar de Elise Mathilde-prijs. Maak kans op 10.000 euro met
een essay over het Nederlands! (Onze Taal)

Advertentie

Toren van Babel (3):
taallezing door Carel
Jansen
zondag 13 januari 2019,
Paradiso, Amsterdam
Taal kan verbinden, taal kan scheiden.
Taal kan leiden tot beter begrip of juist
verwarring veroorzaken. Met taal
benoemen, duiden en structureren we de
wereld om ons heen. Door middel van taal
proberen wij ons met elkaar te verstaan.
In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan
drie wetenschappers in op verschillende

facetten van taal en communicatie.
De derde lezing in de serie wordt
aanstaande zondag (13 januari)
gehouden door prof. dr. Carel Jansen in
Paradiso in Amsterdam. Hij gaat spreken
over schattingsparen. Zijn lezing is
getiteld ‘Ik denk … een mannetje of drie,
vier’.
Deze lezing wordt georganiseerd door
Verstegen & Stigter.
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Taaltip: motivering / motivatie
Motivering en motivatie zijn allebei correct in de betekenissen ‘onderbouwing, het aangeven van
motieven’ en ‘drijfveer, argument, beweegreden’. Enkele voorbeelden: ‘Ik mis een inhoudelijke
motivering/motivatie van je antwoord’; ‘De politicus gaf een uitgebreide motivering/motivatie voor
zijn vertrek.’ In de vorm motivering klinkt het werkwoord, het proces van motiveren, iets sterker
door dan in motivatie.
In de betekenis ‘betrokkenheid, gedrevenheid’ is alleen motivatie juist. Bijvoorbeeld: ‘Een mooi
ingerichte werkomgeving is goed voor de motivatie van de werknemers’; ‘Vooral door een gebrek
aan motivatie zakte hij voor het tentamen.’

Meer taaladvies

Engels
>> De Leidse geneeskundestudente Gigi Gil is de ‘beste spreker van het Engels voor mensen met
Engels als tweede taal’. (Sleutelstad)
>> Er is een nieuwe app om Nederlandstaligen te helpen met hun uitspraak van het Engels.
(Volkskrant)
>> Op station Utrecht Centraal is een pop-upwinkel geopend voor Engelstalige boeken.
(Utrecht.nieuws.nl)

Praten met dieren
Praat u weleens met dieren? En zo ja, met
welke dieren dan? En wat voor dingen
bespreekt u zoal? Dat is het onderwerp
van een nieuwe peiling van de redactie
van Onze Taal.
Op de website van Onze Taal kunt u
reageren en meediscussiëren.

Taal in België
>> Verdwijnt de Nederlandse taal uit Brussel? (Trouw)
>> Of is de taal er juist weer in opkomst? (De Tijd)
>> Het Waals kan gered worden – maar er is niet veel tijd meer. (Brussels Times)
>> Nederlandse vertaling op signalisatieborden loopt helemaal mis in Brusselse Rand. (De
Standaard)

En verder
>> Volgens cabaretier Marc-Marie Huijbregts zijn er geen scheldwoorden voor ‘witte
heteromannen’. Klopt dat? (Milfje Meulskens)
>> Een racismerel met balkanker? Ewoud Sanders over verwarrende woorden. (NRC)
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De jota is een Griekse letter, maar in ‘Ik
snap er geen jota van’ wordt verwezen
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Taalkalenders
We weten het: 2019 is inmiddels acht
dagen oud, maar dat betekent ook dat er
nog heel wat dagen te gaan zijn. Daarom
brengen we graag onze scheurkalenders
nog eens onder de aandacht.

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,–.

Naar de webwinkel van Onze
Taal
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