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Woordpost: galantofiel 

 

  

Op Texel wonen galantofielen. Zijn dat galante mensen of heeft het woord galantofiel daar niets 

mee te maken? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Vakkundig framen helpt een succesvolle opleiding als neerlandistiek om zeep. (Neerlandistiek) 

  

>> De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) zal advies uitbrengen over 

de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur. (KNAW) 

  

>> Hoogleraar Marleen Janssen ziet het als haar missie om doofblinden een stem te geven. 

(Rijksuniversiteit Groningen) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/framen-voor-beginners-de-casus-neerlandistiek/
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-gaat-adviseren-over-de-neerlandistiek
https://www.rug.nl/news/2019/02/marleen-janssen-gives-the-deafblind-a-voice
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Debation 

Island 
 

  

Hoe kun je creatief zijn met taal? Leg 

andere teksten in de mond van 

deelnemers aan een bekend tv-

realityprogramma. 

 

De makers van De Ideale Wereld op 

Canvas namen Temptation Island onder 

handen en doopten het om tot Debation 

Island. Op dat eiland wordt gedebatteerd 

over ‘kernstapuitisation’. 

 

Het resultaat is te bekijken op YouTube. 
  

 

 
Tijd voor een debat 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Beppie Kraft is de koningin van het carnavalslied, onder meer omdat haar teksten 

‘carnavalsloos’ zijn. (de Volkskrant) 

 >> Waar komt ‘van de regen in de drup raken’ vandaan? (Onze Taal)         

 >> ‘Flomke’ is het nieuwe Friese woord voor vagina. (Leeuwarder Courant) 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=G7Bp8uCyt10
https://www.youtube.com/watch?v=G7Bp8uCyt10
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-werd-beppie-kraft-de-koningin-van-het-carnavalslied-~b22f54d3/
https://onzetaal.nl/taaladvies/van-de-regen-in-de-drup-raken
https://www.lc.nl/friesland/Flomke-verkozen-tot-nieuw-Fries-woord-voor-vagina-24216563.html


 

  

 

Advertentie 

‘English literature’ in 
de bovenbouw niet 
langer ‘boring’ 

  

 

De motivatie van leerlingen neemt toe als 

ze zeggenschap hebben over de teksten 

en de manier waarop die teksten 

behandeld worden. Dat blijkt uit het 

afstudeeronderzoek van Simone Reimes 

tijdens de master Leraar Engels bij de 

HAN. 

 

“De opleiding verrijkt je als docent en als 

mens”, aldus Reimes, docente Engels bij 

het Charlemagne College in Landgraaf. 

“De scholen hebben er ook veel baat bij. 

Zij krijgen docenten met onderzoeks-

vaardigheden, die kritisch denken en 

hebben leren reflecteren en ontwikkelen.” 

 

Meer weten over de master Leraar Engels? 

Kom dan naar de open avond op 

woensdag 13 maart. 
 

 

 

 

Meer informatie en 
aanmelden 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

#taalkronkel 

 

“Everzwijn dat in Bokrijk een fietser 

verwondde, was aangeschoten” 

(Bron: De Standaard) 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter: taalkronkels, 

taalnieuws en weetjes 
 

 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
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
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://twitter.com/onzetaal


 

  

 

 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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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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Taaltip: emoji / emoji’s 
 

  

Als meervoud van emoji is zowel emoji’s als emoji correct. Zowel ‘Er komen weer veel nieuwe 

emoji’s bij’ als ‘Er komen weer veel nieuwe emoji bij’ is dus juist; de vorm emoji’s is het duidelijkst. 

 

Het woord emoji (een kant-en-klaar icoontje dat vooral in sociale media gebruikt wordt) komt uit 

het Japans. In die taal kan emoji een enkelvoudige én een meervoudige betekenis hebben. Mogelijk 

komt het daardoor dat emoji in het Nederlands (en in diverse andere talen) behalve als enkelvoud 

ook als meervoud wordt gebruikt. Ook het feit dat de i vaker voorkomt als meervoudsuitgang – 

denk aan woorden als politici en stimuli – kan hierbij een rol spelen. 

 

De vorm emoji’s laat meteen zien dat het om een meervoud gaat, maar ook emoji heeft zich in het 

Nederlands een plaats verworven als meervoudsuitgang; de context zal daarbij meestal de 

gewenste duidelijkheid bieden. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Wat betekent het? 
 

  >> Bikinivisie. (Taaltelefoon) 

  >> Janusdenker. (Taalbank) 

  >> Iets in de waagschaal stellen. (Onze Taal) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.taaltelefoon.be/bikinivisie
https://www.taalbank.nl/2019/02/25/janusdenker/
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-in-de-waagschaal-stellen
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

VU schrapt studie 

Nederlands 
 

  

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam 

laat vanaf komend studiejaar geen nieuwe 

studenten Nederlands meer toe. 

 

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft 

er begrip voor, maar de Tweede Kamer 

wil dat ze universiteiten dwingt de studie 

Nederlands te blijven aanbieden. 

 

Daarmee lijkt de Nederlandse politiek te 

beseffen dat er iets moet gebeuren. In 

Vlaanderen groeit het bewustzijn traag. 
  

 

De VRT en taalvariatie 
 

  

Taalwetenschapper Stefan Grondelaers pleit er in zijn opiniestuk ‘De kwaal van de standaardtaal’ 

voor dat de VRT minder voor ‘Nieuwsnederlands’ kiest en meer ruimte geeft aan omgangstaal. 

 

Minister-president Geert Bourgeois is het daar absoluut niet mee eens. Ook docent Nederlandse 

letterkunde Hans Vandevoorde gaat niet akkoord. Bij de VRT zet taalraadsman Ruud Hendrickx de 

visie van Grondelaers in een breder perspectief. 
  

 Agenda 
 

  

>> Taalfeest Amersfoort, de opvolger van het Groot Amersfoorts Dictee, heeft op 7 maart onder 

meer Ivo de Wijs op het programma staan. (De Stad Amersfoort) 

 
>> Tot en met 24 maart kunt u meedoen aan de ‘Oersetwedstriid Dichter fan Fryslân’. Het doel is 

de beste Nederlandse vertaling te vinden van het gedicht ‘De redens fan it wurd’ van Eeltsje 

Hettinga. (Dichter fan Fryslân) 

  

>> 5 april in Antwerpen: ‘Met pracht en praal’, jubileumconferentie 25 jaar Nederlandse en 

Vlaamse Universitaire Talencentra. (NUT) 
  

https://nos.nl/artikel/2273179-vrije-universiteit-stopt-met-zieltogende-bachelorstudie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273179-vrije-universiteit-stopt-met-zieltogende-bachelorstudie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273430-minister-begrijpt-dat-vu-stopt-met-studie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273430-minister-begrijpt-dat-vu-stopt-met-studie-nederlands.html
https://www.ad.nl/politiek/kamer-eist-dat-minister-studie-nederlands-redt~a69fb271/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-eist-dat-minister-studie-nederlands-redt~a69fb271/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190224_04203925
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190221_04196443?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190222_04198789
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190224_04203911?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://vrttaal.net/nieuws/nieuw-variatiebeleid-bij-taalunie
https://destadamersfoort.nl/uit-cultuur/taalfeest-amersfoort-met-ivo-de-wijs-552935
https://dichterfanfryslan.nl/2019/02/07/oersetwedstriid-dichter-fan-fryslan/
https://www.nut-talen.eu/conferentie/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne


 

  

 

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 bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

  

  
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

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://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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

   

 

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: ontrieven 
 

  

Veel Europese regeringen wilden nazi-Duitsland niet ontrieven in de aanloop naar de Tweede 

Wereldoorlog, schrijft Linda Polman in De Groene Amsterdammer. Wat betekent ontrieven en welke 

woorden zijn ermee verwant? Op de website van Onze Taal is daar meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Dag van de Moedertaal 
 

  >> Vandaag is het Internationale Moedertaaldag. (Wikipedia) 

  >> Verdwijnen de dialecten en spreken we straks allemaal hetzelfde? (NPO Radio 1)  

  

>> De Friestalige wethouder van Waadhoeke krijgt les in het Bildts, de bijzondere taal van een van 

de dorpen in die gemeente. (Franeker Courant) 

 >> Een student uit Genk heeft een film gemaakt waarin Citétaal wordt gesproken, de interessante 

mengtaal die in die stad is ontstaan. (HLN) 

 

>> Dialectoloog Jacques Van Keymeulen, genomineerd als ‘strafste Gentenaar’: “Weet je, toen ik 

vanuit Wichelen naar school ging in Dendermonde en thuiskwam met bepaalde woorden, verbeterde 

mijn moeder mij. Dat is geen goed Wichels! Je moet dat zo uitspreken en niet anders!” (Het 

Nieuwsblad) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ontrieven
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ontrieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Moedertaaldag
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/491540-verdwijnen-dialecten-en-spreken-we-straks-allemaal-hetzelfde-nederlands
https://franekercourant.nl/artikel/992825/bildts-is-n-mooie-taal-bruk-t-en-hew-d-r-fooral-nocht-an.html
https://www.hln.be/regio/genk/genkenaar-draait-eerste-kortfilm-broodnodig~accaca80/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FUyAqyZcuGw
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190219_04187139
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190219_04187139
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Leraren 

streektalen 
 

  

Levende Talen is de grootste en oudste 

vakvereniging voor talendocenten in 

Nederland. De grootste afdelingen hebben 

betrekking op het Nederlands en het 

Engels, maar er zijn ook afdelingen voor 

andere talen: van het Frans tot het Turks, 

en van het Duits tot gebarentaal. 

 

Neerlandica Willemijn Zwart wil ook een 

afdeling van Levende Talen oprichten voor 

het Nedersaksisch, dat ruwweg gesproken 

wordt van Groningen tot de Achterhoek. 

“Er zijn heel veel mensen die zich op hun 

manier inzetten voor het Nedersaksisch. 

Het zou heel mooi zijn als we nu eindelijk 

eens de krachten kunnen bundelen”, zegt 

ze in Tubantia. Haar oproep staat onder 

meer hier. 

 

In navolging van Zwart wil overigens ook 

een groep docenten een afdeling van 

Levende Talen oprichten voor het 

Limburgs; hun oproep staat hier.  
    
  

 Vreemde talen 
 

  

>> Na een stop vanwege vermoedelijke fraude worden de staatsexamens Nederlands als vreemde 

taal hervat. (NOS) 

 >> Het feit dat ze meerdere talen spreken, geeft veel Nederlandse studenten een voorsprong op de 

arbeidsmarkt. (AD) 

  

>> De nieuwe mannennaaigroep in Linschoten en Montfoort leert de mannen met een migratie-

achtergrond niet alleen met een naaimachine omgaan, maar besteedt ook aandacht aan hun 

Nederlands. (Zenderstreeknieuws) 
  

  

 En verder 
 

  

>> Een neerlandicus die zich bezighoudt met de taal van smaak: “Lekker is een vreselijk 

woord.” (HLN) 

 >> De InspiroBot schrijft automatisch de ene inspirerende spreuk na de andere. Hoe 

werkt dat? (NRC) 
  

  

https://levendetalen.nl/
https://www.tubantia.nl/enschede/willemijn-29-uit-enschede-richt-docentenvereniging-op-voor-de-streektaal-twents-leeft~adb833a9/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/levende-talen-nedersaksisch/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/32186/
https://nos.nl/artikel/2272667-staatsexamen-nederlands-als-tweede-taal-weer-hervat.html
https://www.ad.nl/ad-werkt/spreken-meerdere-talen-geeft-studenten-voorsprong-op-arbeidsmarkt~a85dfbd6/
https://noord.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/algemeen/648776/naaigroep-voor-mannen-ook-goed-voor-de-taal-
https://www.hln.be/nina/nina-kookt/waarom-lekker-zo-n-vreselijk-woord-is~aa6b42a7/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FALUtADEY0U
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/20/haal-uit-elke-spreuk-inspiratie-ook-al-komt-ie-uit-de-computer-a3654721
https://levendetalen.nl/


 

  

 

Advertentie 

“Ik weet nu hoe je 
zelfs poëzie-
onderwijs boeiend 
kunt maken” 

  

 

“Een schot in de roos, de master Leraar 

Nederlands bij de HAN”, zegt Nienke 

Sluiter, leraar Nederlands aan het 

Ulenhofcollege in Doetinchem. “Ik ben 

gegroeid in kennis, pedagogische 

professionaliteit en zelfvertrouwen. In het 

onderwijs ligt veel vast. Door de studie 

kreeg ik zelfvertrouwen en durfde ik dat te 

doorbreken.” 

 

Zo wist de docent via haar afstudeer-

onderzoek de motivatie voor poëzie-

onderwijs te vergroten door er animatie 

aan te koppelen. En ze ging verder, met 

digitale toetsen en boek-‘trailers’ in plaats 

van boekverslagen. 

 

De master Leraar Nederlands: de 

opleiding voor jou? Kom naar de open 

avond op 13 maart. 
  

 

 

Meer informatie en 
aanmelden 

  

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

#taalweetje 

De uil is een symbool van wijsheid, 

maar iemand die dom is (of doet) 

noemen we een uilskuiken. Hoe zit dat? 

Op onze site gaan we erop in: 

www.onzetaal.nl/uilskuiken. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

-weetjes en -kronkels 

 

  

 

 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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Spellingsite 
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Tijdschrift 

Webwinkel 
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Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

  

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/uilskuiken
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: twee à / á drie 
 

  

De juiste spelling is à, met een accent grave: ‘Het duurt twee à drie dagen.’ Het woord à, dat hier 

‘tot’ betekent, is uit het Frans overgenomen. In het Frans staat op een a nooit een accent aigu. 

  

De schrijfwijze à wordt ook gebruikt in constructies als tien shirts à € 27,50: daarmee wordt 

bedoeld dat de shirts € 27,50 per stuk kosten. À moet niet verward worden met ad: met tien shirts 

ad € 27,50 wordt uitgedrukt dat de tien shirts sámen € 27,50 kosten. 

  

Er zijn niet veel woorden in het Nederlands waarin een a een accent grave krijgt. Enkele andere 

voorbeelden zijn voilà, déjà vu en à la carte. Wat vaker voorkomt, is een a met een nadrukteken: 

dát, wáár, sámen, enz. Op onze website is meer te lezen over de regels voor nadruktekens. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Politiek 
 

  

>> D66 wil eenvoudigere taal en meer plaatjes in de communicatie van de gemeente Hoeksche 

Waard. (Hoeksch Nieuws) 

  

>> De PvdA vindt de website van de provincie Overijssel onbegrijpelijk. (Tubantia) 

  

>> De ChristenUnie vraagt om verkiezingsmateriaal in Nunspeet in begrijpelijke taal. (Veluweland) 

  

>> Kinderen van inburgeraars moeten verplicht naar de voorschool. (De Telegraaf) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/klemtoonteken-nadrukteken/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hoekschnieuws.nl/2019/02/18/d66-hoeksche-waard-gemeente-hoeksche-waard-kan-het-wat-eenvoudiger/
https://www.tubantia.nl/regio/pvda-website-provincie-overijssel-is-onbegrijpelijk~a1d333b0/
https://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/verkiezingskrant-begrijpelijke-taal-550281
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3173957/voorschool-moet-verplicht-voor-kind-inburgeraars
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Engels 
 

  

Er wordt onmiskenbaar steeds meer 

Engels gebruikt; moeten we ons daarover 

zorgen maken? Daarover sprak Wim 

Daniëls afgelopen weekend in zijn J.H. van 

Dale-lezing. 

 

Volgens hem loopt het niet zo’n vaart, 

maar zou het Nederlands over vijftig of 

zestig jaar wel onder druk kunnen komen 

te staan. Hij legde het uit bij de omroep 

WNL. 

 

Als reactie verscheen er een column in De 

Telegraaf: ‘De Nederlandse taal is een 

lelijke vrouw’. 
  

 

 Grensgebied 
 

  

>> Test: hoe ver kom je in Duitsland met de Twentse taal? (Tubantia) 

  

>> Op Nederlandse basisscholen in de grensregio wordt steeds vaker Frans of Duits gegeven. 

(NOS) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Gevangenisstraf na een vervalst getuigschrift: ontmaskerd door een dt-fout. (GvA) 

  

>> 5 april: jubileumconferentie Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra. (NUT) 

  

>> De vijf exemplaren van De Sleutel der Minne die we mochten weggeven (zie de vorige 

aflevering), gaan naar Elise Calleeuw (Brugge), Gera Krijt-Götz (Zaandijk), Marije Meijer 

(Leeuwarden), Wouter van Spijk (’s-Hertogenbosch) en Walter Weissman (Hengelo). Veel 

leesplezier gewenst! 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=maAvOJVlnh8
https://www.youtube.com/watch?v=maAvOJVlnh8
https://www.telegraaf.nl/columns/3169166/de-nederlandse-taal-is-een-lelijke-vrouw
https://www.telegraaf.nl/columns/3169166/de-nederlandse-taal-is-een-lelijke-vrouw
https://www.tubantia.nl/video/hoe-ver-kom-je-in-duitsland-met-de-twentse-taal~p67820
https://nos.nl/artikel/2272209-on-parle-francais-wir-sprechen-deutsch-klinkt-het-steeds-vaker-op-de-basisschool.html
https://m.gva.be/cnt/dmf20190218_04183959/tot-twaalf-maanden-cel-voor-fraude-met-getuigschriften
https://www.nut-talen.eu/conferentie/
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2087.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost2087.pdf


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders met 
korting 
  

  

 

De Taalkalender en Kindertaalkalender 

van 2019 zijn nu met flinke korting te 

bestellen via onze webwinkel.  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

puzzels, taalblunders, moppen, uitleg over 

spreekwoorden, leuke woorden, grappige 

raadsels en meer. 

Een goed begin van elke dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden 

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes: uitdrukkingen, (bijna) 

vergeten en onbekende woorden, goed en 

fout taalgebruik, anekdotes over het 

vertalen van boeken, en natuurlijk 

taalkronkels. 

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden  

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 
  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/kindertaalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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/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://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.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Woordpost: sereniteit 
 

  

In de nieuwe Onze Taal staat een interview met schrijver Jan Siebelink, bij wie nog geen 

“sereniteit intreedt”. Sereniteit? Op de site van Onze Taal is meer over dat woord te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Wat betekent de uitdrukking ‘bij het scheiden van de markt’ en waar komt ze vandaan? (Onze 

Taal) 

  

>> Netflix kijken én een nieuwe taal leren is nu mogelijk dankzij een nieuwe functie van Google 

Chrome. (WANT) 

  

>> In Patagonië (Zuid-Amerika) spreken sommige mensen nog Afrikaans. Hun taal heeft veel 

kenmerken van het Afrikaans van een eeuw geleden. (BBC) 
  

 

 

  

  
 

 

Middeleeuwse 
valentijnstips 
(met weggeefactie) 

 

  

Hoe vind je de geschikte geliefde? “Kies 

niet bij nacht, dan lijkt zaagsel meel.” 

Maar vooral: besteed aandacht aan je 

kleding, gedrag, versierkunst en taal. 

 

Een groot aantal raadgevingen uit de 

dertiende eeuw is te lezen in het boekje 

De Sleutel der Minne, dat vandaag op het 

weblog van Onze Taal besproken wordt. 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/sereniteit
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/sereniteit
https://onzetaal.nl/taaladvies/bij-het-scheiden-van-de-markt
https://onzetaal.nl/taaladvies/bij-het-scheiden-van-de-markt
https://www.want.nl/netflix-taal-leren-serie/
https://www.bbc.co.uk/programmes/p070l6wg
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne


 

We mogen vijf exemplaren van dit boekje 

verloten onder onze lezers! Wilt u 

meedingen, stuur dan een mail met uw 

naam en adres naar 

redactie@onzetaal.nl.  
  

 

 
Lees de bespreking 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

De nieuwe Onze Taal 
 

  

Morgen verschijnt het nieuwe nummer van 

Onze Taal. Blikvanger is een interview met 

Jan Siebelink, schrijver van het 

Boekenweekgeschenk. 

 

In de serie over het schoolvak Nederlands 

komt de geschiedenis ervan aan bod. Ton 

den Boon laat zien welke woorden via 

bewuste acties het woordenboek van Van 

Dale gehaald hebben. 

 

Ook interessant zijn artikelen over 

slechtnieuwstaal, gebarentaal en de taal 

van de Elfstedentocht. 
 

 

 

 
Bekijk de inhoudsopgave 

  

 

 

 En verder 
 

  >> Op de werkvloer gaat het nog geregeld fout met het Engels van Nederlanders. (Nu.nl) 

 >> Opinie: demonstrerende scholieren onderscheiden zich met hun creatieve slogans van het 

‘middelbareschoolgebral’ van politici. (NRC) 

  

>> Van Twaalf tot Achttien, een vakblad voor het voortgezet onderwijs, publiceert een 

themanummer over taal. Onder meer het voorwoord, een column van René Appel en enkele 

artikelen zijn ook voor niet-abonnees te lezen op de website van het blad. (Van Twaalf tot Achttien) 
  

mailto:redactie@onzetaal.nl?subject=weggeefactie%20%E2%80%98De%20Sleutel%20der%20Minne%E2%80%99
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/februari-maart-2019/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/februari-maart-2019/
https://www.nu.nl/werk/5738478/hi-how-is-it-engels-op-de-werkvloer-gaat-nog-heel-vaak-fout.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/13/change-politics-not-the-climate-a3653841
https://www.van12tot18.nl/artikelen?page=1


 

  

 

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 bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (en de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

  

  
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

#taalkronkel 

“Gevonden: de eigenaar van de USB-

stick die het een jaar uithield in de 

bevroren uitwerpselen van een zeehond” 

(Bron: HLN.be)  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

-kronkels en -weetjes 
 

  

 

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://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/HLN_BE/status/1095281126141087744
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal


 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://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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Taaltip: het wilde zwijn / wild zwijn / wildzwijn 
 

  

Zowel het wilde zwijn als het wild zwijn is goed Nederlands. Er is een klein verschil in betekenis. Met 

het wild zwijn wordt de specifieke diersoort bedoeld die ook wel everzwijn of ever wordt 

genoemd. Het wilde zwijn kan die betekenis ook hebben, maar kan daarnaast een willekeurig zwijn 

aanduiden dat wild is of in het wild voorkomt. De schrijfwijze wildzwijn, die ook weleens voorkomt 

(vooral op menukaarten en in recepten), staat vooralsnog niet in de naslagwerken. 

 

Na het lidwoord het wordt een bijvoeglijk naamwoord gewoonlijk met een buigings-e geschreven: 

het grote huis, het mooie lied, het jonge varken, enz. Maar bij vaste combinaties van een bijvoeglijk 

naamwoord en een het-woord kan die e wegblijven: het algemeen belang, het bijvoeglijk 

naamwoord, het menselijk lichaam. Ook het wild zwijn past in dat rijtje. Op de website van Onze 

Taal staan meer voorbeelden. 

 

In het meervoud verschijnt de buigings-e overigens wel: de wilde zwijnen, net als bijvoorbeeld de 

bijvoeglijke naamwoorden en de menselijke lichamen. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Joke Schauvliege, die vorige week ontslag nam als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, is het slachtoffer geworden van ‘doxing’. (Taaltelefoon) 

  

>> Engelse les geven in de laagste klassen van de basisschool levert nauwelijks positieve effecten 

op. (Radboud Universiteit) 

  >> Je brein scherp houden op latere leeftijd? Wissel geregeld van taal. (NEMO Kennislink) 
  

  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://onzetaal.nl/taaladvies/buigings-e-het-centraal-centrale-station
https://www.taaltelefoon.be/doxing
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/taalwetenschap/2019/engels-laagste-klassen-basisschool-weinig-effect/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/talenwissel-als-fitness-voor-je-brein/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Foire du Livre 

de Bruxelles 
 

  

Van 14 tot en met 17 februari vindt de 

vijftigste editie van de Foire du Livre de 

Bruxelles plaats, een in hoofdzaak 

Franstalige boekenbeurs die jaarlijks door 

zo’n 70.000 boekenliefhebbers bezocht 

wordt. 

 

Dit jaar komt in het thema ‘Flirt Flamand’ 

ook Vlaamse literatuur aan bod. De 

toegang is gratis. 
 

 

 

En verder 
 

  

>> ‘Mens en gevoelens’, een uitdrukking van Margreet Dolman alias Paul Haenen, schopt het tot in 

Van Dale. (Panorama) 

  

>> Vijftig jaar geleden vond in Gent de eerste strottenhoofdtransplantatie ter wereld plaats: “De 

ontvanger zal waarschijnlijk wel weer kunnen spreken, aldus professor Kluyskens, maar zingen 

achtte hij uitgesloten.” (Eos wetenschap) 

  >> Monique Smit zingt een liedje over gebarentaal. (Berk Music / YouTube) 
  

 

https://flb.be/
https://flb.be/
https://flb.be/nl/
https://panorama.nl/entertainment/paul-haenen-krijgt-vermelding-in-van-dale
https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/eerste-strottenhoofdtransplantatie-ter-wereld-vond-50-jaar-geleden-plaats-gent
https://www.youtube.com/watch?v=Jx447dKaGN0


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders met 
korting 
  

  

 

De Taalkalender en Kindertaalkalender 

van 2019 zijn nu met flinke korting te 

bestellen via onze webwinkel.  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

puzzels, taalblunders, moppen, uitleg over 

spreekwoorden, leuke woorden, grappige 

raadsels en meer. 

Een goed begin van elke dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden 

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes: uitdrukkingen, (bijna) 

vergeten en onbekende woorden, goed en 

fout taalgebruik, anekdotes over het 

vertalen van boeken, en natuurlijk 

taalkronkels. 

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

 

Prijs: 

€ 10,– voor niet-leden  

€ 7,50 voor leden 

(Klik op de links voor meer informatie of 

om te bestellen.) 
  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/kindertaalkalender2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender2019
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Zondag werd in De Luizenmoeder de 

term ‘curlingouders’ gebruikt. Een 

neologisme? Niet helemaal: het bestaat 

al sinds 2006. Het is een vertaling van 

het Deense woord ‘curlingforældre’, dat 

in 2004 is bedacht door een Deense 

psycholoog. Zie verder het ANW. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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: coterie 
 

  

In een column op BrabantCultureel.nl wordt gesproken over de “katholieke coterie” in Noord-

Brabant. Wat betekent coterie en waar komt het vandaan? Het is te lezen op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Chinees 
 

  >> Zuid-Afrika investeert in onderwijs in het Chinees op middelbare scholen. (Quartz Africa) 

 >> Nieuw-Zeelandse vissers leren Chinees. (RNZ) 

 >> In een video die gemaakt is voor het Chinese Nieuwjaar spreken voetballers van Arsenal 

Chinees met elkaar. (The Sun) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/coterie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/coterie
https://qz.com/africa/1538828/south-africa-schools-now-taking-mandarin-chinese-language-lessons/
https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/381701/pacific-fishing-crews-could-learn-mandarin-pna
https://www.thesun.co.uk/sport/8342306/arsenal-mahjong-dumplings-mandarin-chinese-fans-new-year-video/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Wie heeft toch al die 

woorden bedacht? 
 

  

“Gingen de mensen ineens heel veel 

praten toen de taal ontstond?”, vroeg de 

dochter van Eva Posthuma de Boer zich 

onlangs af. Eva schrijft wekelijks een 

column in de Volkskrant naar aanleiding 

van een foto van haar vader, de bekende 

fotograaf Eddy Posthuma de Boer. 

 

Deze week gaat die column dus over Eva’s 

dochter en de taal: “Ze probeerde de 

aandacht af te leiden van het eigenlijke 

onderwerp van ons gesprek: de 1 voor 

haar proefwerk Nederlandse grammatica. 

En voor even lukte dat, dwaalden mijn 

gedachten af. Ik vind het ontstaan van 

taal namelijk tamelijk ingewikkeld, of 

beter gezegd: gekmakend 

ondoorgrondelijk.”  

    
  

 
Lees verder 

  

 

 

 

 

Overleden 
 

  

>> Cecilia Odé, deskundige op het gebied van onder meer de Siberische taal Joekagier. (de 

Volkskrant) 

 >> Agnes Sneller, deskundige op het gebied van de taal van de Gouden Eeuw én genderlinguïstiek. 

(Neerlandistiek) 
  

 En verder 
 

  

>> In Italiaanse theaters is een show te zien, Grazzie, die onder andere door middel van 

stand-upcomedy aandacht besteedt aan de Italiaanse taal. (Il Giornale) 
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https://www.volkskrant.nl/mensen/cecilia-ode-1946-2019-expert-in-het-joekagier-taal-van-zestig-mensen~bdd697d6/
https://www.volkskrant.nl/mensen/cecilia-ode-1946-2019-expert-in-het-joekagier-taal-van-zestig-mensen~bdd697d6/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/in-memoriam-agnes-sneller-1940-2019/
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/teatro-arriva-grazzie-lingua-italiana-stand-comedy-e-1640494.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Het vertrek van Piet Paulusma leidde 

tot tal van (weer)woordspelingen: 

‘Hij zag de bui al hangen’, 

‘Een donderslag bij heldere hemel’, 

‘Zijn carrière is in zwaar weer’, enz. 

Zijn er woordspelingen die we niet 

hadden mogen missen? 

 

Praat mee over taal 

op Facebook 

 

  

 

 

  

 

Waar komt suiker-
spin vandaan? 

  

  

Heeft poedelnaakt iets met een hond te 

maken? Waarom noemen we een 

praatziek persoon een kletsmajoor? En 

waar zítten je hurken nu eigenlijk? Vroeg 

of laat komt er een moment dat je je 

zoiets opeens afvraagt. 

 

Voor zulke momenten is er dit boekje, 

gemaakt door Onze Taal en 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. 
 

 

 

 
Bestel het boek 

  

 

  

  

 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://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
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Taaltip: ook zij/hen die al ingeschreven staan, 

nodigen we uit 
 

  

Juist is: ‘Ook hen die al ingeschreven staan, nodigen we uit te reageren.’ 

  

Bij uitnodigen hoort een lijdend voorwerp: ‘We nodigen hen uit.’ In de zin hierboven volgt na hen 

een bijzin: die al ingeschreven staan. Veel mensen hebben de neiging in zo’n geval hen te 

vervangen door zij, maar dat is niet juist. Net zoals ‘Ook zij nodigen we uit’ geen goede zin is, is 

‘Ook zij die al ingeschreven staan, nodigen we uit’ niet correct. 

  

Ook na een voorzetsel is hen de juiste vorm: ‘voor hen die het nog niet weten’, ‘de kloof tussen hen 

die wel werk hebben en hen die dat niet hebben’. In de praktijk komt ook in zulke gevallen zij vrij 

veel voor, maar dat is geen standaardtaal. 

  

Vaak zijn ook andere formuleringen mogelijk, zoals ‘Ook degenen die al ingeschreven staan, 

nodigen we uit te reageren’ of ‘voor wie het nog niet weten’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Overtoerisme. (Taaltelefoon) 

  

>> Kettingziek. (Taalbank) 

  

>> Vriendschapsfraude. (INT) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/zij-hen-die-afstuderen-nodig-ik-uit/
https://www.taaltelefoon.be/overtoerisme
https://www.taalbank.nl/2019/02/01/kettingziek/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2281-vriendschapsfraude
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Nederlandse baby-

namen van 2018: 
Julia en Lucas 

 

  

Voor liefhebbers van voornamen altijd 

weer een spannend moment: de Sociale 

Verzekeringsbank maakte vorige week 

bekend wat de populairste voornamen 

waren die in 2018 aan Nederlandse 

zuigelingen gegeven werden: Julia voor 

meisjes en Lucas voor jongens. 

 

Het was voor naamkundige Gerrit 

Bloothooft aanleiding om uit te leggen 

waarom zijn voorspellingen niet precies 

zijn uitgekomen. 
 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Kan onderzoek naar kunstmatige intelligentie duidelijk maken hoe taal is ontstaan en hoe talen 

zich ontwikkelen? (Psychology Today) 

  

>> Campagne: UGent wordt UHent. (De Standaard) 

  

>> Google adverteert primetime met zijn vertaal-app. (9to5Google) 
  

  

  

 

En verder 
 

  

>> Prijs voor een plan om een website over taalwetenschap te maken voor scholieren. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Er is een nieuwe streektaalfunctionaris voor het Drents. (RTV Drenthe) 
  

  

  

https://pers.svb.nl/julia-en-lucas-populairste-kindernamen-in-2018/
https://pers.svb.nl/julia-en-lucas-populairste-kindernamen-in-2018/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/01/het-voorspellen-van-voornamenlijstjes-kent-zijn-grenzen/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/01/het-voorspellen-van-voornamenlijstjes-kent-zijn-grenzen/
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/the-future-brain/201902/google-and-facebook-ai-make-new-linguistics-discovery
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190204_04152739?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://9to5google.com/2019/02/02/google-super-bowl-2019-commercial/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/winnaars-avt-anela-dissertatieprijs-en-lot-populariseringsprijs/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143138/Twents-Duits-en-Drents-Huus-van-de-Taol-heeft-een-nieuwe-streektaalfunctionaris


 

  

 
 

 

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” – bij Onze Taal ontvangen we 

elke maand honderden taalkronkels, 

ingestuurd door onze lezers en volgers. De 

grappigste worden geselecteerd voor 

‘Ruggespraak’, de achterpagina van ons 

tijdschrift. 

 

De leukste kronkels van de afgelopen 

jaren zijn gebundeld in Een topjaar voor 

eikels. In korte kaderteksten wordt 

toegelicht hoe bepaalde fouten te 

verklaren zijn. 

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    
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Waarom het ‘ontdooien’ is en niet 

‘ontvriezen’: 

 

https://onzetaal.nl/ontdooien/.  

 

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). 
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