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Woordpost: circadiaans
Of je veel of weinig aankomt van dat wat je eet, hangt deels af van je ‘circadiaanse ritme’, zo is te
lezen in Women’s Health. Over het woord circadiaans is op de website van Onze Taal meer te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Sta je in de laadpaalfile? (Auto55)
>> Dan valt het nog mee met amaxofobie. (Taaltelefoon)
>> Maar je kunt wel ten onder gaan aan een infodemie. (INT)

Gratis Onze Taalartikel: Polen botter
dan Nederlanders?
Polen communiceren over het algemeen
nogal direct, zonder woordjes als even en
misschien. Dat vinden Nederlanders vaak
wat bot overkomen. Daar staat tegenover
dat Polen juist vinden dat Nederlanders
continu botte, directe en veel te
persoonlijke vragen stellen.
Dat is een van de bevindingen van de
Poolse docent Katarzyna Wiercińska, die
de communicatiestijlen van Polen en
Nederlanders onderzocht en vergeleek.
Ze schreef daar voor Onze Taal een
artikel over, dat nu gratis te lezen is op
de website.

Lees hier het artikel

Taalsprokkels
>> Het nieuwe Lexicon Frisicum is online te raadplegen. (Friesch Dagblad en INT)
>> Na een internationale oproep is de tekst op een rotssteen in Bretagne ontcijferd. (VRT Taal)
>> Het Red Star Line Museum (Antwerpen) zoekt brieven, postkaartjes en dagboeken van
Vlamingen die rond de vorige eeuwwisseling naar de VS emigreerden. Dit in het kader van
onderzoek naar de invloed van het Amerikaans-Engels op de taal van deze landverhuizers. (Het
Laatste Nieuws)

Academisch nieuws
>> Het eeuwenoude vak ‘Vaderlandse geschiedenis’ aan de Universiteit Leiden gaat over twee jaar
‘Nederlandse geschiedenis’ heten. (Mare)
>> Er is nog maar één hoogleraar Franse letterkunde in Nederland. (Leidsch Dagblad)
>> Mensen in Ghana kunnen nu gebarentaal leren via een app die samen met onderzoekers uit
Leiden ontwikkeld is. (Universiteit Leiden)

En ook nog
>> Kun je twee moedertalen hebben? Evy Woumans geeft het antwoord. (Universiteit van
Vlaanderen op YouTube)

>> Ja-ja-stickers op brievenbussen in Utrecht gelden niet voor huis-aan-huiskranten, nee-neestickers wel. (DUIC)
>> Pinguïnkreten voldoen aan taalwetten. (New Scientist)

?

Taalvraag?

#taalweetje
Een quarantaine duurde oorspronkelijk
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veertig dagen; daar is het woord ook
van afgeleid. Schepen werden in Italië
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Taaltip: Costaricaan/Costa-Ricaan/Costa Ricaan
Omdat de naam Costa Rica met een spatie is, schrijf je ook de inwonernaam en het bijvoeglijk
naamwoord van dat land met een spatie: Costa Ricaan, Costa Ricaans, Costa Ricaanse.
Op dezelfde manier zijn bijvoorbeeld van Sri Lanka de vormen Sri Lankaan en Sri Lankaans(e)
afgeleid, en van New York de aanduidingen New Yorker en New Yorks(e).
Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalweetjes
>> ‘Alle hens aan dek’ komt uit de zeevaart. (Historiek)
>> De ‘kers’ in ‘waterkers’ verwijst naar het oude Germaanse woord ‘krasse’, dat ‘lekkernij’
betekent. (Leeuwarder Courant)
>> De beginklanken gn- en fn- komen nauwelijks voor in Nederlandse woorden. (De Taalstaat)

Taalnieuws
>> Archeologen hebben een vergeten oud koninkrijk ontdekt dankzij inscripties in het Luwisch op
een grote steen. (VRT NWS)
>> Het is steeds moeilijker om in Suriname een goede logopedist te vinden. (DBS)
>> Een spoedarts speelt voor tolk tijdens een persconferentie van de burgemeester in Aalst. (Zita)

Neerlandistiekdagen in Leiden
Op 7 maart vindt in Leiden de publieksdag
van de Neerlandistiekdagen plaats. Die
dag staat in het teken van onder meer
klimaattaal, dialogen in de
gezondheidszorg, jeugdcultuur en hiphop.
Er zijn workshops, lezingen, rondleidingen
én er is een live-uitzending van De
Taalstaat.
Bekijk hier het volledige programma van
die dag.

Naar het programma

Olympiade
Nederlands
Wilt u net als middelbare scholieren uit
Nederland en Vlaanderen zien hoe ver u
komt met het maken van de opgaven van
de voorronde van de Olympiade
Nederlands?
Op de website van deze wedstrijd kunt
u uw vaardigheden testen.

Naar de puzzels

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel
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Taalvraag?

Dichter Ingmar Heytze in zijn column,
deze maand in Onze Taal:
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Woordpost: incrementalisme
Mark De Vos beschrijft in zijn nieuwe boek én in een column daarover het incrementalisme in de
Belgische politiek. Over dat woord is dan weer meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden (1)
>> Insectenvet. (Taaltelefoon)
>> Westeloosheid. (Taalbank)
>> Het witte balkje. (INT)

Woorden (2)
>> Het woord nigger is een geuzennaam in de VS. Maar dat betekent nog niet dat iedereen het
mag gebruiken. (NOS)
>> De website abcvanhetgeloof.nl is uitgebreid. (Reformatorisch Dagblad)
>> Deze woorden censureren Duitse youtubers in de commentaarvelden. (Vice Deutschland)

Past u uw taal aan?
In Onze Taal wordt dit jaar stilgestaan bij
‘schurend’ taalgebruik: welke woorden
kunnen nog wel en welke niet meer? Denk
aan termen als ‘slaaf’, ‘gehandicapte’ en
‘moorkop’, die ter discussie staan en waar
alternatieven voor worden bedacht, zoals
‘tot slaaf gemaakte’, ‘iemand met een
beperking’ en ‘chocoladebol’. Moet je
woorden vermijden als ze kwetsend of
stigmatiserend kunnen zijn, of ben je dan
(te) politiek correct bezig?
Auteur Jorien Marcus is op zoek naar
mensen die hun taalgebruik zonder moeite
aanpassen als ze anderen daar een plezier
mee kunnen doen. Maar ook naar mensen
die dit allemaal maar onzin vinden. Vindt
u het leuk of belangrijk om u hierover uit
te spreken? Stuur Jorien dan een e-mail
via deze link.

Moedertaaldag
>> Morgen viert de wereld de Internationale Dag van de Moedertalen, ingesteld door Unesco.
(Planeta)
>> De Taalpostbodes zien vooral tekenen van belangstelling voor deze dag in Azië. (India
Education Diary)
>> In Bangladesh is onderwijs in de moedertaal essentieel voor grote groepen kinderen die niet
van huis uit de nationale taal spreken. (UCA News)

En verder
>> Wie een sprookje over het Nederlands wil schrijven, kan niet om de Haagse Paleisstraat heen.
(Neerlandistiek)
>> Een enthousiaste gebarentolk bij het liedje van Dua Lipa op het Italiaanse Sanremo-festival.
(Newsmonkey)
>> Groot-Brittannië wil minder laaggeschoolde migranten en meer ‘Engelssprekende ingenieurs’.
(Washington Post)
>> Canadese in Leeuwarden: ‘Wat my it meast opfalt, is dat it Frysk hjir hast net sprutsen wurdt.’
(Leeuwarder Courant)

Advertentie

Boek over Engelse
uitdrukkingen
To make some dough, to play gooseberry,
an artful dodger, through the grapevine,
in a blue funk, to pay the piper ...
Het Engels kent tal van uitdrukkingen en
woordcombinaties die voor Nederlandstaligen niet meteen duidelijk zijn.
Het boek Engelse en Amerikaanse
uitdrukkingen is een handig naslagwerk,
dat de Nederlandse vertaling geeft van
zo’n 1500 uitdrukkingen, met voorbeelden
én informatie over de herkomst. Zo komt
to rush your fences (‘overhaast handelen’)
uit de jagerstaal: een ruiter die te haastig
over fences (omheiningen) springt, loopt
het gevaar te vallen.
Een nuttig opzoekboek waar je ook nog
iets van opsteekt.
Alleen verkrijgbaar bij Onze Taal!

Bestellen via de webwinkel
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Taalvraag?

#taalweetje
Het gaat nog weleens mis:
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‘hardstikke’ in plaats van ‘hartstikke’.
Maar waaróm is ‘hartstikke’ met een t?
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Dat leggen we uit op onze website:
https://onzetaal.nl/hartstikke.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalweetjes
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Taaltip: uitrij(d)kaart
In uitrijkaart komt geen d na de ij, evenmin als in rijbewijs, rijweg, paardrijles, voorrijkosten,
aanrijtijd, enz.
De d in werkwoorden als glijden, rijden, snijden, leiden, scheiden en houden valt meestal weg in
samenstellingen waar de stam van zo’n werkwoord in zit. Nog enkele voorbeelden: glijbaan,
houtsnijwerk, leiband, scheikunde, houvast.
Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Minderheidstalen
>> Vorige maand was het per ongeluk een paar uur onmogelijk berichten in het Jingpho op
Facebook te plaatsen. (The Verge)
>> Het Amerikaanse leger heeft geprobeerd het Chamorro te vernietigen. Nu brengt een groep
liefhebbers van de taal er weer leven in. (The Guardian)
>> Er is opnieuw ophef in Frankrijk over de Bretonse naam Fañch, die de Franse eenheid in gevaar
zou brengen. (La Gazette des communes)

Kletskoppen op
schrikkeldag
Op zaterdag 29 februari wordt in
bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen
weer Kletskoppen georganiseerd, hét
kindertaal-festival van Nederland.
Net als in eerdere jaren zijn er veel (ook
nieuwe) taalspelletjes, experimentjes,
optredens, workshops en voorleessessies
over taal voor kinderen en hun
(groot)ouders.
De entree is gratis!

Meer informatie

Aangeboden:
jaargangen 2003-2019 Onze Taal
Een van onze lezers biedt in verband met ruimtegebrek de jaargangen 2003 t/m 2019 van Onze
Taal aan. Op de laatste jaargang na zijn ze gebundeld in de speciale Onze Taal-opbergmappen.
De jaargangen zijn gratis af te halen in Capelle aan den IJssel. Neem voor meer informatie contact
op met Marco Rorai via e-mail (door op deze link te klikken).

Meertaligheid
>> Nieuw in het noordoosten van Nederland: een proeftuin meertaligheid. (We the North)
>> Nieuw op Omroep Zeeland: een documentaire over een Zeeuwse gemeenschap in Brazilië die
vasthoudt aan haar taal. (Omroep Zeeland)
>> Nieuw in Brussel: tweetalig theater. (De Standaard)

Engeland en Engels
>> Aanhangers van Tottenham Hotspur willen ‘yid’ uit het woordenboek hebben. (talkSPORT)
Maar tevergeefs. (The Guardian)
>> Op de universiteiten van Enschede en Eindhoven is het Engels al normaal. (NRC)

Afgeprijsd:
Kindertaalkalender
Omdat 2020 inmiddels ruim anderhalve
maand oud is, is de Kindertaalkalender nu
met flinke korting te bestellen.
Deze vrolijke en kleurrijke kalender,
speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar,
staat vol met spelletjes, puzzels, moppen
en raadsels, leuke woorden, taalblunders
en spreekwoorden. Een goed begin van
elke dag én nog leerzaam ook.
Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00.
Bestellen kan in de webwinkel van Onze
Taal.
Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is
de prijs zelfs maar € 7,50. Zie ook
daarvoor de webwinkel.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

Deze maand in Onze Taal
(en natuurlijk nog veel meer moois):
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Woordpost: ponteneur
In het NTR-tv-programma Promenade worden meningen die je normaal bij de kapper of in de kroeg
hoort, “zonder gêne” en “met ponteneur” gebracht, aldus De Groene Amsterdammer. Wat dat
inhoudt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> Nu Matthijs van Nieuwkerk gaat stoppen met De wereld draait door, valt er een kloek lexicon te
maken van zijn taal in dat programma. (de Volkskrant)
>> Wat zijn in juridische taal de voordelen van het vermijden van de niettegenstaandes, de
desalniettemins, de mitsdiens, de veronderstellenderwijzes en de vexatoirs? (Mr.)
>> De Chinese gemeenschap in Nederland doet aangifte wegens een ‘discriminerend en
haatzaaiend’ lied. (NOS)

Onderzoek
>> In je slaap ben je vaak onbeleefd en negatief. (Marie Claire)
>> Bepaalde woorden komen vaak voor in de uitzendingen van Heel Holland bakt, bijvoorbeeld
‘lekker’. (Brabants Dagblad)
>> Leerlingen krijgen steeds meer lesstof aangeboden in de vorm van online teksten, waarbij veel
moet worden doorgeklikt. Helen Blom onderzocht wat voor invloed al die links hebben op het
tekstbegrip van leerlingen met taal- en gehoorproblemen. (BNR)

Gratis: artikel over
benamingen voor
uw valentijn
Breekt u hart en hoofd bij het zoeken
naar mooie benamingen voor uw valentijn
morgen? Overweeg dan eens ‘venusdier’,
een oud woord voor ‘lief meisje’. Of wat
eigentijdser: ‘bae’ of ‘dushi’.
Taalkundige Vivien Waszink heeft tal van
oude en nieuwe koosnaampjes verzameld
voor het februari-maartnummer van Onze
Taal, dat deze week verschijnt.
Vanwege de dag van de liefde is het nu
ook gratis te lezen op de website van
Onze Taal.
(Illustratie: Josje van Koppen)

Lees hier het artikel

Oproep: ‘Mijn leraar vertelde eens’
Wat is het mooiste verhaal of de beste levensles die u hebt meegekregen van uw docent
Nederlands? Auteur Jaap Toorenaar is ernaar op zoek voor een boek dat hij momenteel samenstelt.
Verhalen over docenten van andere vakken hoort hij ook graag.
Meer informatie (en een mailadres om uw verhaal in te sturen) is te vinden op
www.mijnleraarvertelde.nl.

Meer informatie

En verder
>> De grappigste taalvout van 2019. (Taalvoutjes)
>> Waar komt ‘de zak krijgen’ vandaan? (Historiek)
>> Wat betekent ‘Geen geld, geen Zwitsers’ en waar komt het vandaan? (Onze Taal)
>> Acteur Wim Opbrouck was met zijn personage Gerrit Callewaert een van de eersten die op de
Vlaamse televisie het West-Vlaams hip maakten. (KW)

Advertentie

Aanbieding:
taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

undefined

#taalweetje
Vroeger schreef je ‘mensch’ met -sch en

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

‘huis’ met alleen -s. Waar had dat
verschil mee te maken?
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Dat leggen we uit op onze website:
https://onzetaal.nl/taaladvies/menschen-huis-wanneer-vroeger-sch/

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn
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Taaltip: dichtbij / dicht bij
Dichtbij is één woord als het een opzichzelfstaand zinsdeel is: ‘Hij woont dichtbij’, ‘Ze stond
dichtbij.’ Combineer je het met een woord of woordgroep, dan is dicht bij juist: ‘Hij woont dicht bij
zijn werk’, ‘Ze stond dicht bij me.’ Voor vlak( )bij en midden( )in geldt hetzelfde.
Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Verbazing om een Nederlandse groet op Times Square in New York. (De Telegraaf)
>> Een belangrijke barrière bij het controleren van nieuwsberichten is vaak de taal. (NEMO
Kennislink)
>> Herman Finkers: ‘Als je kinderen niet in je eigen taal opvoedt, houdt die taal op te bestaan.’ (de
Volkskrant)

Oproep:
Vragenlijstenbank zoekt overtikkers

Tussen 1931 en 2005 verstuurde het Meertens
Instituut (voorheen het Dialectenbureau) 227
vragenlijsten naar mensen in Nederland en
Vlaanderen, met ruim 15.000 vragen over
taalgebruik en culturele gewoontes.
Het leverde 180.000 handgeschreven
antwoorden uit het hele taalgebied op, op basis
waarvan dialectkaarten werden getekend
(foto).
De antwoorden op 164 vragenlijsten zijn sinds
kort gedigitaliseerd en zijn te vinden in de
Vragenlijstenbank.
De initiatiefnemers zoeken nog vrijwilligers die
de resterende antwoorden willen overtikken.
Meer informatie daarover is te vinden door op
deze link te klikken.

Meer informatie

Oproep:
Vragenlijstenbank zoekt overtikkers
Tussen 1931 en 2005
verstuurde het Meertens
Instituut (voorheen het
Dialectenbureau) 227
vragenlijsten naar
mensen in Nederland en
Vlaanderen, met ruim
15.000 vragen over
taalgebruik en culturele
gewoontes.
Het leverde 180.000 handgeschreven antwoorden uit het hele taalgebied op. De antwoorden op 164
vragenlijsten zijn sinds kort gedigitaliseerd en zijn te vinden in de Vragenlijstenbank.
De initiatiefnemers zoeken nog vrijwilligers die de resterende antwoorden willen overtikken. Meer
informatie daarover is te vinden door op deze link te klikken.

Meer informatie

Terugblik op de moorkop
>> Waar komt het woord ‘moorkop’ eigenlijk vandaan? (Trouw)

>> Is ‘moorkop’ nu echt racistisch? (AD)
>> ‘Moorkop’ zal nog decennia blijven bestaan. (de Volkskrant)
>> Boze klant wil een ‘moorkop’. (Gids.tv)
>> Veganistische moorkop mag niet ‘roomkop’ heten. (Foodlog)

Filmpjes
>> Hottentottententententoonstelling. (Learn Dutch)
>> Het ontstaan van het Nederlands. (Taalmuseum)
>> Lotte Mol is taalheld van Noord-Holland. (NH Nieuws)

En ook nog
>> Theaterprogramma over het woordje ‘ja’. (De Kleine Komedie)
>> Waarom zien Belgische achternamen er ‘ouderwetser’ uit dan Nederlandse? (De Taalstaat)
>> Taal lucht het gemoed op, zelfs als je in Kenia in de rij staat om de overleden oud-president
Daniel Toroitich Arap Moi te gaan groeten. (Kenyans)

?

Taalvraag?

#woordweetje
‘Onstuimig’ is niet het tegengestelde van

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

‘stuimig’ (want dat woord bestaat niet);
het is een leenwoord uit het Duits.
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sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Meer uitleg:
www.onzetaal.nl/onstuimig/.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalweetjes
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Woordpost: ijzerenheinig
In een interview in de Volkskrant beschrijft de man van de vorig jaar overleden oud-minister Ella
Vogelaar hoe zijn vrouw soms ijzerenheinig kon zwijgen. Wat betekent dat woord, en om welke
(‘ijzeren’) Hein gaat het? Daar is meer over te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Opinie
>> Rotterdamse studente: ‘De verengelsing op de universiteit schiet zijn doel voorbij.’ (Erasmus
Magazine)
>> Turkse Nederlanders: ‘Natuurlijk moet je Nederlands leren, maar het verplichten is dikke onzin.’
(AD)
>> Zwitserse journaliste: ‘Taal kan pijn doen. Maar verwar taal niet met geweld.’ (Neue Zürcher
Zeitung)

Woorden
>> Jachtbak. (Erik Dams)
>> Plofpil. (Taalbank)
>> Taalmakelaar. (INT)
>> Tuincoach. (Taaltelefoon)
>> Vijf keer twee Franse woorden die altijd worden verward. (Le Figaro)

En verder

>> Hoe spreek je de naam van de populaire Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg uit?
(AD)
>> Nederlands leren is bon ton in Brussel. (De Standaard)
>> Lang gesprek met de Britse taalkundige David Adger. (New Books in Language)
>> Een militair domein bij Sint-Katelijne-Waver gaat toch niet Boeferbos heten. (Het Nieuwsblad)
>> Tumult op internet over de naam van de Brabantse fotoclub Bellus imago. (Neerlandistiek)

Advertentie

Afgeprijsd:
Kindertaalkalender
Omdat 2020 inmiddels ruim een maand
oud is, is de Kindertaalkalender nu met
flinke korting te bestellen.
Deze vrolijke en kleurrijke kalender,
speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar,
staat vol met spelletjes, puzzels, moppen
en raadsels, leuke woorden, taalblunders
en spreekwoorden. Een goed begin van
elke dag én nog leerzaam ook.
Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00.
Bestellen kan in de webwinkel van Onze
Taal.
Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is
de prijs zelfs maar € 7,50. Zie ook
daarvoor de webwinkel.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

#taaltip
Is het stagelopen of stage lopen?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

(En waarom is het eigenlijk ‘lopen’?)
Je leest het hier:

&

Onze Taal-webwinkel

https://onzetaal.nl/taaladvies/stagelopen/.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Onze Taal op Twitter:
voor taaltips, taalnieuws
en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn
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Taaltip: normaliter (klemtoon)
De klemtoon in normaliter ligt op ma: ‘nor-má-li-ter’. In de praktijk komt de klemtoon op li ook vrij
veel voor. Die beklemtoning geldt niet als algemeen geaccepteerde, verzorgde uitspraak.
Het onbeklemtoonde achtervoegsel -iter, dat uit het Latijn afkomstig is, komt voor in sommige
Nederlandse bijwoorden. Enkele andere voorbeelden zijn ideáliter en globáliter.
Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Brexit en taal
>> Zal het Nederlands minder Engelse woorden importeren nu het Verenigd Koninkrijk niet meer
bij de EU hoort? (Trouw)
>> Brexit heeft zijn hoofdletter verdiend. (Doetietsmettaal)
>> Door de Brexit zou de strijd voor de Ierse taal weleens kunnen verharden. (Foreign Policy)
>> De Britse politie doet onderzoek naar posters die zeggen dat andere talen dan het Engels niet
getolereerd zullen worden. (Yahoo!)
>> Kan het Engels een officiële taal van de EU blijven? (Le Figaro)
>> De Oostenrijkse partij FPÖ wil graag dat het Duits nu de belangrijkste taal van Europa wordt.
(OE24)
>> Wil de Britse premier Boris Johnson af van de term Brexit? (Bloomberg)

Taal onderzoek je zó

Op middelbare scholen wordt te weinig aandacht besteed aan de vele intrigerende kanten van taal.
Jongeren komen vaak niet te weten dat taal ook iets is om je over te verbazen, of om te
onderzoeken.
Daaraan wil de website Taal onderzoek je zo een einde maken. De site biedt middelbare scholieren
voorbeelden van hoe ze op school zelf onderzoekjes kunnen doen op het gebied van taal.

Naar de website

Weet je wel wat
‘wel’ allemaal wel
kan betekenen?
‘Ik wil de afwas wel doen.’
‘Hij belt wel vaak.’
‘Het eten was wel lekker.’
Dat kleine woordje wel heeft wel erg veel
betekenissen. Voor moedertaalsprekers
soms al lastig, voor NT2’ers helemaal!
In Onze Taal van januari houdt Irene de
Pous de vele gebruiksmogelijkheden van
wel tegen het licht. Dit artikel is online te
lezen via de website van Onze Taal.
De volledige inhoudsopgave vindt u hier.
U kunt het nummer daar ook bestellen.
Elke maand zo’n prachtig tijdschrift in de
bus? Word dan lid van Onze Taal! Kijk in
de webwinkel voor de mogelijkheden.
.

Naar de website

Fries
>> Dat Doutzen Kroes zo authentiek is, komt doordat ze ook thuis in Amsterdam-Zuid nog Fries
praat. (de Volkskrant)
>> De leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen blijft behouden. (Friesch Dagblad)
>> Hoogleraren Fries: het Rijk moet verantwoordelijkheid nemen voor het Fries. (Leeuwarder
Courant)

Voorlezen

>> Kunnen tablets en andere beeldschermen jongeren helpen ‘leeskilometers’ te maken? (NEMO
Kennislink)
>> Lees voor, ook aan oudere kinderen. Het helpt! (Reformatorisch Dagblad)
>> Veurlezen over vremde baisten kan kinderen helpen wat Gronings te leren. (Dagblad van het
Noorden)

En verder
>> Nederlanders zijn heus aardig, maar moet Vlaamse kinderen via de tv nu echt ‘harig Hollands’
worden bijgebracht? (VRT)
>> Een op de vijf taalleerkrachten in het Vlaamse onderwijs heeft geen specifiek taaldiploma. En
dat worden er meer. (HLN)
>> Het moet gemakkelijker worden voor Nederlandse incestslachtoffers om hun achternaam te
wijzigen. (NOS)
>> (Onder anderen) de ‘erudiete gentleman’ en boekhistoricus Ludo Simons krijgt de VisserNeerlandiaprijs. (ANV)
>> Waarom praten mensen zo hard als ze telefoneren? (De Standaard)
>> Stem op jouw favoriete ’taalvoutje’ uit 2019. (Taalvoutjes)

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taalweetje
Het is vandaag Nationale
Frikandellendag in Nederland!

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Op de website van Onze Taal lees je
meer over frikandel en frikadel:
www.onzetaal.nl/frikandel.

Onze Taal op Twitter:
voor taaltips, taalnieuws
en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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