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Woordpost: cascade
Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen proberen kunstcellen te ontwikkelen die, net
als levende cellen, een cascade van reacties in gang kunnen zetten. Over het woord cascade is
meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Nieuwe woorden
>> Alcoflexen. (INT)
>> Plakeiwit. (Taalbank)
>> Shelfie. (Marie Claire)
>> Spookwedstrijd. (Taaltelefoon)

Tv
>> Nieuwe documentaire op Netflix: Spelling the Dream, over een Amerikaanse topspeller. (met
trailer; FilmTotaal)
>> De Antwerpse studente Maureen interviewt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT. (video;
Facebook)
>> Het ‘Irma-effect’: de interesse voor de studie gebarentolk is enorm gestegen sinds de optredens
van Irma Sluis bij de persconferenties van de regering. (met video; Hart van Nederland)

Lid worden van
Onze Taal: nu met
cadeauboekje
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt
u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op evenementen en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij
ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.
Actie
Als u nu lid wordt (€ 46,– *), krijgt u bovendien
‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een
luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van
alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals
kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt,
cocktail en op je hurken.
Meer informatie is te vinden in de
webwinkel van Onze Taal.

* prijs van een jaarabonnement voor Nederland,
België, Suriname en Caribische gebiedsdelen

Ja, ik word lid!

Taalverandering
>> Is taalverandering erg? Een videocollege door tekstschrijver Stan Verhaag. (Stan Verhaag /
YouTube)
>> Zo klonk het Nederlands duizend jaar geleden. (NRC)
>> Covid-19 verandert de taal van de marketing. (Forbes)

En verder
>> Quiz: wat weet u over Matthias de Vries? (Neerlandistiek)
>> In 2019 werden er meer Frenkies, Donny’s en Nouri’s geboren: het Ajax-effect. (AT5)
>> Hebreeuws leren in Israël, hoe gaat dat? (Joods.nl)
>> Japan wil niet óók slachtoffer worden van het Engels. (Foreign Policy)

?

Taalvraag?

Nieuw op onze website: ‘Die loopt met
molentjes!’ Wat betekent die uitdrukking

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

en waar komt ze vandaan?
Op onze website gaan we daarop in:

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

https://onzetaal.nl/taaladvies/metmolentjes-lopen.

Onze Taal op Twitter:
taaltips, taalnieuws,
taalweetjes en meer

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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Taaltip: Ik denk dat het niet nodig is / Ik denk
niet dat het nodig is
‘Ik denk dat het niet nodig is’ en ‘Ik denk niet dat het nodig is’ zijn allebei juist en betekenen vrijwel
hetzelfde. Beide formuleringen zijn een ontkenning van ‘Ik denk dat het nodig is.’
Bij werkwoorden als denken, vinden en hopen kan het woord niet uit de bijbehorende bijzin naar
voren gehaald worden en in de hoofdzin terechtkomen. Zo kun je naast ‘Ik hoop dat het niet lang
duurt’ ook prima zeggen: ‘Ik hoop niet dat het lang duurt.’
Iets meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

“Blijf in uw kot!”
“Hoe erg is dat eigenlijk, van een ‘kot’
spreken als je een huis bedoelt?”, vraagt
Ludo Permentier in zijn column in het
meinummer van Onze Taal. ”In
Vlaanderen minder erg dan in de rest van
ons taalgebied.” De columnist maakt zich
veel drukker om Twitter, “de riool
waarlangs de ‘vrije meningsuiting’ zó
krachtig kolkend wegstroomt dat
weldenkende mensen intussen hebben
besloten alleen nog meewarig het hoofd te
schudden”.
Meer van deze welluidende formuleringen
kunt u online vinden, want op de site van
Onze Taal is Permentiers column uit het
meinummer van Onze Taal te lezen. Wilt u
meer, neem dan onverwijld een
abonnement.

Naar de column

Taalnieuws
>> “De Chinese overheid is actief bezig om het Tibetaans om zeep te helpen.” (Post-Gazette)
>> Hoe komt het dat mensen veel meer brieven zijn gaan schrijven de laatste maanden? (BBC)
>> Taalscholen in Nederland declareren op grote schaal inburgeringscursussen die nooit hebben
plaatsgevonden. (de Volkskrant)

Irma Sluis
>> De eerste Nederlandse film die gedraaid is volgens de coronaregels kan ook worden bekeken
met een doventolk: Irma Sluis. (RTL Nieuws)
>> Lied: ‘Oh, Irma’. (Mooi Wark)
>> Lied: ‘Zonder jou’. (AD)

Taalportaal

Er bestaan nogal wat initiatieven om het taalonderwijs in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker
en uitdagender te maken. Het Nationaal Platform voor de Talen heeft daarom een overzicht
gemaakt van handige websites voor leerlingen en docenten. De belangrijkste talen die in Nederland
op de middelbare school worden onderwezen, komen aan bod.

Naar het Taalportaal

Uit de webwinkel van Onze Taal

Vaktaal

Wat hebben golfers met juristen gemeen?
En wetenschappers met zeilers? En
waarom tref je muziekliefhebbers aan in
de buurt van liefhebbers van
paardendressuur? Vaktaal geeft op deze
en tal van andere vragen een antwoord.
Het maakt de alomtegenwoordigheid en
noodzaak duidelijk van terminologie, van
vaktaal.
Vaktermen gebruiken we vaak, zij het
onbewust, omdat het nu eenmaal
onbegonnen werk is over dingen te praten
waarvoor je geen naam hebt. Daarom ook
is het belangrijk dat we op alle domeinen
en in alle situaties de dingen een naam
kunnen geven.
In Vaktaal lichten dertig bekende
Nederlanders en bekende Vlamingen,
onder wie Kristien Hemmerechts, Ionica
Smeets, Hans Dorrestijn en Jean Paul Van
Bendegem, op een onderhoudende wijze
hun relatie met vaktaal toe.
Prijs: € 14,99.

Bestel direct

Franse woorden
>> “Zeg geen podcast maar audio à la demande, geen timelapse maar hyperaccelleré”: nieuwe
(bindende) taaladviezen voor de Franse overheid. (France3)
>> Remontada wordt dan weer wel opgenomen in de nieuwe editie van woordenboek Larousse, die
volgend jaar verschijnt. (Le Point)
>> Quiz: 10 woorden die het Frans heeft geleend. (Le Figaro)

En verder
>> ‘België verlengt licentie voor het gebruik van de Nederlandse taal.’ (Nieuwspaal)
>> De cursus Fonologie (klankleer) die normaliter aan Nijmeegse studenten wordt aangeboden,
staat nu gratis online, inclusief boek en proeftentamen. (Neerlandistiek)
>> Waarom spreken slechteriken in tekenfilms met een accent? (The Atlantic)
>> Er zijn meer Duitsers die Nederlands leren dan Nederlanders die Duits leren. “Misschien zijn ze
slimmer dan wij.” (EenVandaag)

?

Taalvraag?

Hoe zat het ook weer met ‘videogebeld’
of ‘gevideobeld’? Op onze website gaan

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

we daarop in:
onzetaal.nl/taaladvies/videogebeld-

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

gevideobeld.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

Volg Onze Taal op de
sociale media

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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Taaltip: een ieder / eenieder
Eenieder in de betekenis ‘iedereen’ wordt als één woord geschreven. Bijvoorbeeld: ‘We rekenen op
de medewerking van eenieder’, ‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen.’ Er komen geen accenten
op de ee.
Eenieder is een wat plechtig alternatief voor iedereen; soms wordt het ook wel schertsend gebruikt.
Nog enkele voorbeeldzinnen staan op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Onze taal wordt ‘blauw’. (Trouw)
>> De winnaars van ‘Write Now!’ zijn bekend. (Write Now!)
>> Aan het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam moeten je oren even wennen. (Neerlandistiek
en Rijnmond)

Jargon
>> Het woord snooker was militair jargon voor ‘groentje’. (Sporza)
>> De Jargonbrigade heeft twee prijzen in het leven geroepen. (NPO Radio 1)
>> In Groot-Brittannië is ‘ramping up’ aan een steile klim bezig. (The Guardian)

Lid worden van Onze Taal:
nu met 15% korting!
Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook
even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten:
als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar het
blad Onze Taal thuisgestuurd.
Ook krijgt u korting op onze andere publicaties. En
natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent
korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt
voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en
ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft!
(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie
voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie

Lichaamstaal
>> Driedelig zonnepak: de trikini. (Taaltelefoon)
>> Door goed te articuleren vermijd je dat je stem oud klinkt. (Vice)
>> De ontwerper Subhelic schrijft een alfabet met eigen lichaamsdelen. (Linda)

Letters en tekens
>> In de Nederlandse spelling zit een slimmigheidje dat geen enkele andere taal heeft. (Gaston
Dorren)
>> Monotype, de eigenaar van enkele van ’s werelds bekendste lettertypes, neemt zijn Duitse
concurrent URW over. (De Tijd)
>> Een generatie jonge Engelstalige spellingfanaten is ontredderd, want voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog gaat de wedstrijd ‘Spelling Bee’ niet door. (Vice)

Knipoog
19 nieuwe spreekwoorden waar we over
100 jaar niet meer van snappen hoe ze
zijn ontstaan. (De Speld)

© De Speld

Geen Taalpost op donderdag 21 mei
Aanstaande donderdag (21 mei) verschijnt Taalpost niet vanwege Hemelvaartsdag.
De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 26 mei.

?

Taalvraag?

Ludo Permentier wijdt zijn column in Onze Taal deze
maand aan uitdrukkingen met kot, naar aanleiding
van de uitspraak “Blijf in uw kot”.

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Onze Taal op Instagram:
altijd leuk en leerzaam!

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: litanie
Sylvia Witteman reageert in de Volkskrant op een litanie over all-in-vakanties. Over het woord
litanie is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalcuriosa
>> Overzicht van niet-Nederlandstalige artiesten die in het Nederlands zingen. (Buitenlanders
zingen Nederlands)
>> 250 vakwoordenboeken in het Esperanto, over onder andere informatica, astronomie en wijn.
(Eventoj)
>> Mondkapjes met teksten in het Aalsters dialect. (HLN)
>> Papegaai James zegt ‘Blijf in uw kot’ in het West-Vlaams. (HLN)

Nieuwe woorden
>> Coco. (Taaltelefoon)
>> Kloofporno. (INT)
>> Meisop. (Taalbank)

Lid worden van Onze Taal:
nu met 15% korting!
Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook
even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten:
als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar het
blad Onze Taal thuisgestuurd.
Ook krijgt u korting op onze andere publicaties. En
natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent
korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt
voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en
ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft!
(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie
voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel.

Meer informatie

Frans
>> Overleeft het Frans de verengelsing waarmee de coronacrisis gepaard gaat? (La Libre)
>> Precies 28 jaar geleden kwam de Franse taal in artikel 1 van de Franse grondwet. Het doel:
strijd tegen het Engels; het gevolg: strijd tegen streektalen. (L’Express)
>> De Académie française komt terug op een eerder besluit over het woordgeslacht van
Covid. (RTBF)
>> Vijf ‘onweerstaanbare’ zeldzame Franse werkwoorden. (Le Figaro)

En verder
>> In een songfestival voor door computers geschreven liedjes komt het Nederlandse team met de
tekst “kill the government”. (AG Connect)
>> ‘Nederlanders spreken inmiddels beter gebarentaal dan Duits’. (De Speld)
>> Luisteren kun je leren. (de Volkskrant)
>> Hoe klonk het Turks 1300 jaar geleden? (video; Atash the Linguist)
>> Nijmeegse studenten Nederlands dwalen over een lege campus en hun docenten geven heel
korte proefcolleges. (video; YouTube)

Aangeboden: 34 jaargangen Onze Taal
Een van onze lezers biedt in verband met ruimtegebrek de jaargangen 1986 t/m 2019 van Onze
Taal aan. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Marum (Groningen).
Neem voor meer informatie contact op met N.J.I. Mars via e-mail (door op deze link te klikken).

?

Taalvraag?

Nieuw op onze website: kijk je
reikhalzend of halsreikend naar iets uit?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

En wat is de geschiedenis daarvan?
Je leest het hier:

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

www.onzetaal.nl/halsreik.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
taaltips en taalkronkels

Volg Onze Taal op de
sociale media

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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Taaltip: Ik ben/heb de naam vergeten
Ik ben de naam vergeten heeft de voorkeur.
In de betekenis ‘iets niet meer weten, je iets niet meer herinneren’ wordt vergeten bij voorkeur
vervoegd met het hulpwerkwoord zijn: ‘Ik ben haar naam vergeten’, ‘Hij was even de regels
vergeten.’
Als vergeten ‘niet bij zich hebben’ of ‘verzuimen iets te doen’ betekent, zijn hebben en zijn allebei
goed mogelijk: ‘Ik heb/ben mijn sleutels vergeten’, ‘Hij had/was even vergeten zich aan de regels te
houden.’
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Stadstaal
>> De stad Ninove bereidt zich voor op versoepeling van de lockdown met stickers in het Ninoofs.
(HLN)
>> Waarom de Catharinastraat in Breda vroeger de Katerstraat heette. (In de buurt)
>> Een Javaan van Java zou het Javaans van Paramaribo niet zomaar kunnen verstaan. (Dagblad
Suriname)

Nadenken over het eindexamen Nederlands
Ieder jaar is er in Nederland rond deze tijd felle discussie over het eindexamen Nederlands. Omdat
het centraal eindexamen voor het vwo gisteren vanwege COVID-19 niet doorging, vroeg de redactie
van het online tijdschrift Neerlandistiek een aantal mensen eens na te denken over wat nu eigenlijk
het beste eindexamen zou zijn. Er kwamen antwoorden op de vraag van onder anderen Huub van
den Bergh, jaren verantwoordelijk voor het centraal eindexamen, Schrijfwijzer-auteur Jan
Renkema, Onze Taal-columnist Peter-Arno Coppen en tal van leraren en andere betrokkenen.

Alle reacties staan op Neerlandistiek.nl.

Naar Neerlandistiek

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

Coronataal internationaal
>> Hoe maken we nieuwe woorden voor nieuwe ervaringen? En wat kunnen we wat dat betreft
leren van schrijfsters uit het verleden? (BBC)
>> Hoe taal werkt in crisistijd. (WDR)
>> Hopelijk niet meer nodig: woorden voor slechte kapsels. (Doetietsmettaal)
>> Wat voor gevolgen hebben mondkapjes voor doven en slechthorenden? (NEMO Kennislink)
>> Coronamaatregelen in alle (streek)talen van Fryslân. (Fryslân)

Taalkundelezingen
online
De Braziliaanse vereniging voor
taalwetenschap Abralin heeft de
quarantaine aangegrepen om een
gigantische, maanden durende, online
conferentie te organiseren, waarbij zo
ongeveer alle beroemde taalkundigen ter
wereld wel een keer een lezing komen
geven. Deze zijn gratis online te volgen,
maar ook later na te zien via YouTube.
De conferentie is geopend door de
Amerikaan Noam Chomsky (zie
afbeelding) en de Brit David Crystal. Het
programma staat hier.

Bekijk de lezingen

En verder
>> 10 auto’s met ‘heerlijke namen’. (Autoscout)
>> Twee eerstejaarsstudenten Nederlands in Nijmegen leiden je rond over een stille campus, met
herinneringen aan hun colleges. (Nederlands in Nijmegen)
>> “We kenden al de taalnazi en de taalpurist, maar welke soorten zijn er nog meer?” (De Speld)

?

Deze flauwe grap kun je vanaf nu weer horen.

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Onze Taal op Instagram:
altijd 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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Woordpost: defaitisme
De Leidse hoogleraar Ben Telders riep aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op om
neerslachtigheid niet “in defaitisme voor de toekomst” te laten ontaarden. Wat defaitisme voor
woord is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
>> In Alkmaar is de vermoedelijk oudste Nederlandse geluidsopname gevonden. (NOS)
>> De pasgeboren zoon van Elon Musk luistert naar de voornaam X Æ A-12. (Manners)
>> Twitter test een methode om schofferende taal te voorkomen. (AG Connect)

Woorden
>> Het langste Franse woord (erkend door de Académie française) luidt sinds kort
‘intergouvernementalisations’. (L.frii)
>> Nederlandse coronawoorden halen de Amerikaanse pers. (CNN)
>> Het gebruik van het woord ‘intelligent’ door een NOS-correspondent komt niet goed aan bij de
Spaanse minister van volksgezondheid. (AD)

De nieuwe
Onze Taal
Vorige week las u in Taalpost over de
kaart met ‘exotische’ bestemmingen die in
het nieuwe nummer van Onze Taal staat.
Andere artikelen gaan over koninklijke
toespraken in coronatijd, over
taalverrijking ‘in tijden van corona’, over
de kijk op taal van schrijver Abdelkader
Benali, over weerstand tegen
taalaanpassing, over taalcreativiteit op
protestborden en over ‘Blijf in uw kot’.
De volledige inhoudsopgave van het
meinummer vindt u op de website van
Onze Taal.
Nog geen lid? Als u voor 22 mei een
lidmaatschap aanvraagt, krijgt u 15%
korting.

.

Onderzoek
>> Een vragenlijst over het gebruik van Nederlands en Sranantongo en hoe deze talen worden
ervaren. (Meertens Instituut)
>> Hoe gingen Engelse kolonisten met inheemse Amerikaanse talen om? (Quora)
>> Een interview met een Britse onderzoekster over verschillen in woordaccenten in het Engels.
(ABC)

En ook dit
>> Nieuwe instroom voor logopedisten blijft uit. (RTV Noord)
>> ‘Verduitste’ Sylvie Meis heeft moeite met het Nederlands. (AD)
>> In Den Haag staat een wensboom. (In de buurt)

Spellingtraining nu tijdelijk gratis

Schrijf je korte termijnbeleid, korte termijn-beleid of kortetermijnbeleid? Is het Facebookgebruiker,
Facebook-gebruiker of Facebook gebruiker? En hoe combineer je lockdown en maatregelen?
Spijker uw kennis over het aan elkaar of los schrijven van woorden bij met de online spellingtraining
van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Tijdelijk helemaal gratis te volgen via Studytube!

Naar Studytube

?

Taalvraag?

Wat betekent ‘Het is bijltjesdag’ en waar
komt deze uitdrukking vandaan? Op

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

onze website gaan we daarop in:
www.onzetaal.nl/bijltjesdag.

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

#woordweetje #uitdrukking

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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