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Taaltip: groente/groentes/groenten 
 

 

De vorm groente (zonder meervoudsuitgang) ligt het meest voor de hand in een zin als ‘Eet veel 

groente en fruit.’ Groente is dan – net als fruit – een verzamelbegrip, dat alleen in het enkelvoud 

gebruikt wordt. 

 

‘Eet veel groenten’ en ‘Eet veel groentes’ zijn ook correcte zinnen. Dat komt doordat groente ook als 

telbaar begrip gebruikt kan worden, in de concrete betekenis ‘bepaald soort groente’, en dan kan 

het wél in het meervoud staan. Er zijn twee meervoudsvormen mogelijk: groenten en groentes. 

 

Meer uitleg en voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> “De overheidscommunicatie over corona is voor veel mensen moeilijk te begrijpen.” (NRC)  

  >> “In tegenstelling tot geld kun je taal straffeloos bijdrukken.” (Trouw) 

 >> “Dat jongeren zo weinig en slecht lezen, komt door ‘begrijpend lezen’.” (video – Zondag met 

Lubach) 

 >> Zondag met Lubach verdeelt docenten Nederlands. (Tzum) 

 >> “Twitter bevordert leescultuur.” (De Standaard) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/groente/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/28/moeilijke-taal-is-rem-op-effectieve-coronabestrijding-a4013821
https://www.trouw.nl/wetenschap/van-een-negatieve-rente-heeft-taal-geen-last~b6924305/
https://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo
https://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo
https://www.tzum.info/2020/09/nieuws-item-over-leesonderwijs-van-arjen-lubach-verdeelt-leraren-nederlands/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200927_97557097?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=AE59079F68534FBD518953FAA761B3AEB88DBE83771FF4BC2426DC4CC4EF6CA755DC017ED7131114D3B7982DF5879D77286C2C94FA4419062EF71E855F9BBB82
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Cursus Riffijns Berber 
 

  

Taalkundige Khalid Mourigh heeft zich 

gespecialiseerd in het Berber – de taal van 

de meeste Marokkanen in Nederland – en 

in het bijzonder in het dialect van de Rif. 

 

Hij is onlangs op YouTube begonnen met 

een originele cursus Riffijns Berber voor 

Nederlandstaligen. Hij laat steeds een 

Marokkaans muziekfragment horen, en legt 

aan de hand daarvan van alles uit over de 

taal. 

 

Al eerder wijdde Mourigh een serie 

beschouwingen aan straattaal. 
  

 

 
Naar de cursus 

  

 

 

 

 Nederlands leren 
 

  

>> Een Rotterdamse docent schrijft een boek over de problemen die zijn cursisten hebben bij het 

leren van Nederlands als vreemde taal. (Trouw) 

 >> Het taleninstituut van de Universiteit Antwerpen heeft een opvallende toeloop van anderstalige 

studenten die dit jaar Nederlands willen leren. (HLN) 

  >> Vanwege corona onderwijzen Noordwijkse vrijwilligers hun taal nu al wandelend. (West) 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FitOlngTUvE&feature=youtu.be
https://khalidmourigh.nl/straattaal/
https://www.youtube.com/watch?v=FitOlngTUvE&feature=youtu.be
https://www.trouw.nl/cultuur-media/een-tweede-taal-leren-is-moeilijk-zeker-als-die-taal-lastige-regels-heeft~b06d2b20/
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/uantwerpen-noteert-opvallende-stijging-van-anderstaligen-die-nederlands-willen-leren~af8d2f65/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4109833/Wandelend-Nederlands-leren-Dit-is-super-want-buiten-kan-veel-meer-dan-binnen
http://www.youtube.com/watch?v=FitOlngTUvE&feature=youtu.be


 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 

2020 
 

  

 

Er zijn zes boeken genomineerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door 

Onze Taal, het Algemeen-Nederlands 

Verbond en Trouw. 

 

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 

 

Vandaag de vierde kandidaat: de 

essaybundel De handen van Cicero, met 

bijdragen van onder anderen Bas Heijne, 

Liesbeth Zegveld, Arnon Grunberg en Jan 

Kuitenbrouwer. “Veertien scherpe en 

verhelderende visies op de rol van retorica 

in tijden van grote mondigheid”, aldus de 

nominatiejury. 
 

 

 

 

Meer over 
De handen van Cicero 

  

 

 

 

 

Levend Latijn 
 

 

De Amerikaanse piloot Luke Amadeus Ranieri heeft een opmerkelijke hobby: hij spreekt vloeiend 

Latijn en Grieks. Hij maakt podcasts in die talen, bijvoorbeeld hier. 

 

Op zijn YouTube-kanaal ScorpioMartianus geeft hij les in Latijn en Grieks alsof het levende talen 

zijn. Ook is hij te zien in een quiz waarin hij test hoe goed sprekers van Romaanse talen Latijn 

verstaan. 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Als we dyslexie beter begrijpen, kunnen we het menselijk brein beter begrijpen. (Scientific 

American) 

  

>> Verschenen: een encyclopedie over Van Kooten en De Bie, ereleden van Onze Taal (en nog veel 

meer). (Het Parool) 

  >> Esther uit Zwolle is uitvaartschrijver. (De Stentor) 

  

>> Het gebruik van geaspireerde medeklinkers versterkt mogelijk de verspreiding van covid-19. 

(Medical Hypotheses) 

  

>> Premier Wilmès krijgt kritiek op haar Nederlands: ze heeft het steeds over ‘de virus’. 

(Nieuwsblad) 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-handen-van-cicero
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-handen-van-cicero
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-handen-van-cicero
https://www.youtube.com/channel/UCUeClIVhvZ_HjSfRiv92u5w
https://www.youtube.com/c/ScorpioMartianus/featured
https://www.youtube.com/watch?v=C77anb2DJGk
https://www.scientificamerican.com/article/how-decoding-dyslexia-can-help-decode-the-mind/
https://www.scientificamerican.com/article/how-decoding-dyslexia-can-help-decode-the-mind/
https://www.parool.nl/kunst-media/de-koot-bie-encyclopedie-de-vieze-man-was-uniek~b74f3548/
https://www.destentor.nl/zwolle/esther-uit-zwolle-is-uitvaartschrijver-ik-geef-woorden-aan-het-gevoel~a74fee35/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720309208?fbclid=IwAR089kuHfPqqbN-xdt75LjzFvZAaBT1kEMCRxUr8-EclHr2CRXIbFJckkbA
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200924_95679199
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-handen-van-cicero


 

 

  

 

Advertentie 

Taalboeken van 
Onze Taal 

  

  

Behalve via taaladviezen en het tijdschrift 

verspreidt Onze Taal ook op andere 

manieren taalkennis en taalplezier – onder 

meer met boeken. 

 

Al jaren een bestseller: de Taalkalender, 

een scheurkalender met elke dag leuke en 

verrassende taalweetjes, samengesteld en 

geschreven door specialisten. Dé kalender 

voor taalliefhebbers! 

 

Nieuw in ons assortiment: Waarom een 

zeemeermin geen zeemeerman heet: 

toegankelijk geschreven tekstjes over de 

ongewone herkomst van doodgewone 

woorden. Met vrolijke en fantasievolle 

illustraties. 

Terug van weggeweest en vernieuwd: 

(Meer dan) 5000 venijnige 

dicteewoorden. Hét naslagwerk om u 

voor te bereiden op het Groot Dictee. 

 

In onze webwinkel vindt u meer informatie 

over deze uitgaven. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

#taalkronkel  

 

“Let op!! 

Fietsendief actief!! 

Zet hem goed op slot en 

vast aan iets!!” 

 

(briefje bij een Action-filiaal) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/hashtag/taalkronkel?src=hashtag_click
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/


 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, taaltips 

en taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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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Woordpost: malicieus 
 

  

Mark Rutte zegt in een reactie op nieuwe richtlijnen van het Nederlandse kennis- en 

onderzoeksinstituut RIVM dat hij niet de indruk heeft “dat daar een malicieus motief onder ligt”. 

Over het woord malicieus is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Wat rijmt er op herfst? (Onze Taal) 

  >> Heibel over een wug. (Neerlandistiek) 

 >> Huidvrees, tactiele variant van het woord aanrakingsvrees. (Taalbank) 

 >> Catfishing is een digitaal fenomeen waarvan de naam uit de visserij komt. (Taaltelefoon) 
  

 

 Taal is overal 
 

  

>> Op het schoolplein: de kennis van woorden testen met een ‘ren-dictee’. (Noordhollands 

Dagblad) 

 >> In de bioscoop: Buladó, een Nederlandse film in het Papiaments. (NPO Radio 1) 

  >> Op LinkedIn: tenenkrommend nederige taal. (NRC) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/malicieus/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/malicieus/
https://onzetaal.nl/taaladvies/wat-rijmt-er-op-herfst/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/de-taalkundige-volksaard/
https://www.taalbank.nl/2020/09/22/huidvrees/
https://www.taaltelefoon.be/catfish
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_93272679/de-klas-uit-en-het-schoolplein-op-want-buiten-leer-je-beter-weten-ze-bij-de-sint-nicolaasschool-in-nibbixwoud
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_93272679/de-klas-uit-en-het-schoolplein-op-want-buiten-leer-je-beter-weten-ze-bij-de-sint-nicolaasschool-in-nibbixwoud
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/26591-een-film-in-papiaments-zo-zie-je-hoe-de-wereld-kan-veranderen
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/stop-eens-met-dat-nederige-opscheppen-op-linkedin-a4013161
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 

 

  

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken voor de 

Taalboekenprijs 2020 een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. 

 

Vandaag de derde kandidaat: De geniale 

eenvoud van taal van Hedde Zeijlstra, 

hoogleraar taalkunde aan de universiteit 

van Göttingen. “Een helder, informatief en 

prettig leesbaar boek over hoe taal werkt, 

en wat we daar wel en nog niet van 

weten”, aldus de nominatiejury. Zie 

bovendien de aanbeveling in dit filmpje. 

 

Er zijn in totaal zes boeken genomineerd 

voor de Taalboekenprijs 2020, 

uitgeschreven door Onze Taal, het 

Algemeen-Nederlands Verbond 

en Trouw. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 
 

 

 

 

Meer over De geniale eenvoud 

van taal 

  

 

 

 

 

Podcasts in Duits, Frans en Engels 
 

  >> Woordenboekenmaker Duden belicht verschillende aspecten van de Duitse taal. (Duden) 

  

>> De Franse taalkundige Laélia Véron onderwijst niet alleen in een gevangenis, maar maakt ook 

‘Parler comme jamais’. (Binge) 

 >> Historicus Kevin Stroud graaft in het taalverleden van het Engels. (The History of English) 
  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://youtu.be/T-s84Nd7aNQ
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal
https://www.duden.de/digitales/podcast
https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais
https://historyofenglishpodcast.com/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-de-geniale-eenvoud-van-taal


 

  

 Wedstrijd Schoem of 

De voarende 
Zoltkamper 

 

  

 

Schoem of De voarende Zoltkamper is de 

eerste Groningstalige roman van Ingeborg 

Nienhuis. We mogen één exemplaar van 

het boek weggeven. 

 

Wilt u kans maken op dit boek? Neem 

Google erbij en stuur ons het antwoord op 

deze vraag: ‘Waar kun je in het dorp 

Zoutkamp met onwaarheden terecht?’ 
 

 

 

 
Ik weet het! 

  

 

 

 

 

Ook dat nog 
 

  >> De nieuwe naam van rijstmerk Uncle Ben’s is bekend. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> In de Engelse versie van de televisieserie Undercover is een vertaalfoutje geslopen: ‘Roos 

Trouwens’. (RTL Nieuws) 

  

>> De Uruguayaanse voetballer Luis Suárez slaagt met vlag en wimpel voor een Italiaanse taaltest, 

maar hij kende de vragen en antwoorden vooraf. (NOS) 
  

 

 

https://m12.mailplus.nl/wpzJmH78GSSv-2923-31200444-test-%7bencId%7d
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/rijstmerk-uncle-ben-s-krijgt-nieuwe-naam-en-logo~a0156130/
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5185325/ongemakkelijk-vertaalfoutje-gespot-undercover
https://nos.nl/artikel/2349525-suarez-fraudeert-bij-italiaanse-taaltoets-het-is-bijna-lachwekkend-toch.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679


 

  

  

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk: 

Josje van Koppen) 
 

 

Advertentie 

Boek: Waarom een 
zeemeermin geen 
zeemeerman heet 

  

  

September, alfabet, groenteburger ... 

zulke gewone woorden dat je je niet snel 

afvraagt waar ze vandaan komen. Als je 

dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel 

bijzonder verhaal over te vertellen is. 

Bijvoorbeeld over de zeemeermin die 

eigenlijk ooit een zeemeerman was. 

 

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van 

Onze Taal, vol opmerkelijke en gekke 

verhalen over vijftig heel gewone 

woorden, zoals slachtoffer, drop, kiwi en 

pyjama. Leuk en leerzaam! 

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

 

? 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! 

 

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
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://www.instagram.com/p/CFeup9-KiaF/
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). 
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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/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: komma voor en 
 

  

Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord en nooit een komma mag staan, maar dat 

klopt niet. Een komma voor en is inderdaad lang niet altijd nodig, maar soms is het beter om er wél 

een te schrijven. In zinnen als deze is zo’n komma wenselijk: 

• Het wordt bewolkt, vooral in het westen, en er is kans op een bui. 

• Ik hoorde dat hier is ingebroken, en dat op klaarlichte dag! 

Hier ligt een pauze voor en (of beter gezegd: na westen en na ingebroken). De komma geeft dat 

rustpunt weer. 

  

Meer uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Meer taalvragen 
 

  >> Hoe spreek je de naam van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar uit? (Forvo) 

  >> Waar komt het woord ‘quarantaine’ vandaan? (Libelle) 

 >> ‘The Dutch’, wie zijn dat eigenlijk? (Historiek) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Veel alfabetten dreigen te verdwijnen. (BBC) 

 >> Vragen over de reikwijdte van de woorden ‘Fratelli tutti’ in de titel van een nieuwe pauselijke 

encycliek. (National Catholic Reporter) 

  >> Is het voor een verdachte voordelig of nadelig om te zwijgen tijdens een rechtszaak? (Tubantia) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-voor-en/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://nl.forvo.com/word/tadej_poga%C4%8Dar/
https://www.libelle.nl/mensen/libelle-legt-uit-waar-komt-het-woord-quarantaine-vandaan/
https://historiek.net/the-dutch-wie-zijn-dat-eigenlijk/137310/
https://www.bbc.com/future/article/20200121-the-alphabets-at-risk-of-extinction
https://www.ncronline.org/news/opinion/just-catholic/fratelli-tutti-does-not-include-women-and-neither-does-fraternity
https://www.tubantia.nl/enschede/spreken-is-goud-zwijgen-is-zilver-is-dit-voordelig-of-nadelig-voor-een-verdachte~aed4ce7c/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 

 

  

Er zijn zes boeken genomineerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door 

Onze Taal, het Algemeen-Nederlands 

Verbond en Trouw. 

 

Op de website van Onze Taal worden de 

genomineerde boeken een voor een aan u 

voorgesteld, met een bespreking en een 

aanbeveling. Op 10 oktober wordt de 

winnaar bekendgemaakt. 

 

Vandaag de tweede kandidaat: 

Cruijffiaans van Rob Siekmann – “een 

grondige en waarschijnlijk definitieve 

inventarisatie en analyse van (bijna) alles 

wat Cruijff ooit in interviews gezegd 

heeft”, aldus de nominatiejury. 
 

 

 

 
Meer over Cruijffiaans 

  

 

 

 

  

 

Lid worden van Onze 
Taal: nu met boekje 

  

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! 

   

  

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
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://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-cruijffiaans
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


  

 Brieven 
 

  >> Er staan veel meer brieven van mannen dan van vrouwen in de krant. (de Volkskrant) 

 >> Taalalgoritmes gaan op zoek: wie is de ware auteur van de liefdesbrieven tussen Héloïse en 

Abélard? (VRT Taal) 

  

>> Laaggeletterde mensen in de negentiende eeuw vonden tóch manieren om een brief te 

schrijven in een gepaste taal, ook al was dat aartsmoeilijk. (Eos Wetenschap) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> “Er is een opvallend tekort aan gedichten over neuzen in de Nederlandstalige poëzie.” 

(Neerlandistiek) 

  >> Podcast over de oudste tekst geschreven in het Twents: ‘Et öldste twentsk?’ (Wearldspråke) 

  >> De papegaaien in Puerto Rico begrijpen elkaar niet meer. (St Kitts & Nevis Observer) 
  

 

  

 

Advertentie 

Taalboeken van 
Onze Taal 

  

  

Behalve via taaladviezen en het tijdschrift 

verspreidt Onze Taal ook op andere 

manieren taalkennis en taalplezier – onder 

meer met boeken. 

 

Al jaren een bestseller: de Taalkalender, 

een scheurkalender met elke dag leuke en 

verrassende taalweetjes, samengesteld en 

geschreven door specialisten. Dé kalender 

voor taalliefhebbers! 

 

Nieuw in ons assortiment: Waarom een 

zeemeermin geen zeemeerman heet: 

toegankelijk geschreven tekstjes over de 

ongewone herkomst van doodgewone 

woorden. Met vrolijke en fantasievolle 

illustraties. 

Terug van weggeweest en vernieuwd: 

(Meer dan) 5000 venijnige 

dicteewoorden. Hét naslagwerk om u 

voor te bereiden op het Groot Dictee. 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-staan-er-veel-meer-brieven-van-mannen-dan-van-vrouwen-in-de-krant~b3edd62a/
https://vrttaal.net/nieuws/hoe-taalalgoritmes-een-middeleeuwse-liefdesaffaire-bekoelden
https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/als-schrijven-levensnoodzakelijk
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/er-is-een-opvallend-tekort-aan-gedichten-over-neuzen-in-de-nederlandstalige-poezie/
https://www.youtube.com/watch?v=2XAtMfctgso&feature=emb_logo
https://www.thestkittsnevisobserver.com/can-you-repeat-that-polly-puerto-rican-parrots-have-dialect-problem-need-remedial-languagetutors/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/


 

In onze webwinkel vindt u meer informatie 

over deze uitgaven. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 

Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Je kunt tranen met tuiten huilen. Maar 

wat zijn ‘tuiten’ eigenlijk? Dat leggen we 

uit op onze website: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/tranen-

met-tuiten-huilen/ 

#uitdrukking 

#woordweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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Tijdschrift 

Webwinkel 
  

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
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Woordpost: schragen 
 

  

Koning Willem-Alexander stelde in de Troonrede vast dat “goede mobiliteit de economie schraagt”. 

Het klinkt mooi, maar wat betekent schragen? Daarover is meer te lezen op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Woorden 
 

  >> Brouwerijdarm. (Taalbank) 

 >> Mondkapjesdag. (INT) 

  >> Mondmaskerpauze. (Taaltelefoon) 

  >> 115 nieuwe woorden in de Troonrede. (Pointer) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/schragen/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/schragen/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/schragen/
https://www.taalbank.nl/2020/09/15/brouwerijdarm/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2663-mondkapjesdag
https://www.taaltelefoon.be/mondmaskerpauze
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/coronavirus-online-zorgpersoneel-en-115-andere-woorden-die-nieuw-zijn-in-deze-troonrede
https://onzetaal.nl/


  

 

 

Advertentie 

DRONGO talenfestival: 

¿LEZEN! 
   

  

Het DRONGO talenfestival is een gratis 

festival over het belang van taal. Het 

brengt dit jaar het brede landschap van 

lezen overzichtelijk en toegankelijk bijeen. 

 

Het festival is dé ontmoetingsplek waar 

professionals die met taal en lezen bezig 

zijn, elkaar kunnen informeren en 

inspireren. Met bijdragen van onder 

anderen Paulien Cornelissen, Adriaan van 

Dis, Özcan Akyol en Lidewijde Paris. 

 

Dit jaar vindt het festival online plaats, 

op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 

Registratie vooraf wordt op prijs gesteld. 

 

Kijk voor het volledige programma (en 

registratiemogelijkheden) op: 

www.drongotalenfestival.nl. 
  

 

 
Meer informatie  

  

 

 

  

  

 

Regionaal taalnieuws 
 

  >> ‘West-Vlaming pak beter te verstaan sinds hij mondmasker draagt.’ (Het Beleg van Antwerpen) 

  >> Er komt een oplossing voor het tekort aan Friese tolken in de rechtbank. (Omrop Fryslân) 

 >> Een Drentse leus op containers moet het Drents zichtbaarder maken. (RTV 1) 

 >> ‘Frisisten aller landen, verenigt u!’ (Neerlandistiek) 
  

 

http://www.drongotalenfestival.nl/
http://www.drongotalenfestival.nl/
https://www.drongotalenfestival.nl/
https://www.drongotalenfestival.nl/
https://www.hetbelegvanantwerpen.com/2020/09/14/west-vlaming-pak-beter-te-verstaan-sinds-hij-mondmasker-draagt/
https://www.omropfryslan.nl/nijs/991185-oplossing-foar-tekoart-oan-fryske-tolken-yn-de-rjochtbank
https://rtveen.nl/2020/09/15/drentse-leus-op-container-moet-het-drents-zichtbaarder-maken-op-straat/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/frisisten-aller-landen-verenigt-u/
http://www.drongotalenfestival.nl/


 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 
 

  

 

Zes boeken zijn er gekandideerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, die is uitgeschreven 

door het Genootschap Onze Taal en het 

Algemeen-Nederlands Verbond. 

 

De komende weken stelt de redactie van 

Onze Taal ze aan u voor, met 

besprekingen en aanbevelingen. 

 

Vandaag de eerste kandidaat: 15 eeuwen 

Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs 

– een glasheldere beschrijving van alles 

wat er de afgelopen tijd met het 

Nederlands is gebeurd. 
 

 

 

 

Lees en bekijk meer over  
15 eeuwen Nederlandse taal 

  

 

 

 

 Duits 
 

  >> Hoe staat het Duits ervoor? (NDR) 

 >> Wedstrijd: vertaal een gedicht naar of van het Duits. (Neerlandistiek) 

 >> Ter gelegenheid van 30 jaar Duitse eenheid verschijnt er een boek over de taal van de DDR. 

(inSüdthüringen) 

  >> Hoe goed is jouw Duits? (Dagblad van het Noorden) 
  

  

 

Trampolinetje en Mihoentje 
 

  

“Hierbij”, schrijft Ronald Snijders in zijn column in het nieuwe nummer van Onze Taal, “mag ik op 

deze plaats de nieuwe namen bekendmaken die ik vannacht heb bedacht.” Waarna hij laat zien wat 

er gebeurt als je gewone woorden ineens als naam gebruikt: Dilemma van Eldijk en Tampon 

Wiegersma komen voorbij, maar ook Trampoline Kuipers en Mihoen Krabbé. 

 

De column is nu ook online te lezen.  
  

 

 
Naar de column 

  

 

 

  

 

En voorts 
 

  >> Het Nederlands keert terug op het Nationaal Taleninstituut van Luxemburg. (Paper Jam)  

  >> ‘Beschamende’ spelfout op Brits wegdek. (Manchester Evening News) 

http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-15-eeuwen-nederlandse-taal
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-15-eeuwen-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-15-eeuwen-nederlandse-taal
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Wie-steht-es-um-die-deutsche-Sprache,nordmagazin77488.html
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/week-van-het-nederlands-vertaalwedstrijd-gedichten-gedichte/
https://www.insuedthueringen.de/region/feuilleton/Alltag-mit-Plaste-und-Poliklinik-Buch-ueber-Sprache-der-DDR;art83476,7389587
https://www.dvhn.nl/extra/Vandaag-is-het-de-Dag-van-de-Duitse-Taal.-Hoe-goed-is-jouw-Duits-26013588.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-woorden-die-namen-hadden-kunnen-zijn
https://paperjam.lu/article/neerlandais-signe-son-retour-a
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/the-council-should-know-better-18906549
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-2020-15-eeuwen-nederlandse-taal


  >> De acteur Samuel L. Jackson biedt vloeklessen aan. (Panorama) 

  >> Alles over de pratende hond die een hit werd op YouTube. (EOS Wetenschap) 

  

>> Klassenpost: schoolklassen sturen elkaar handgeschreven brieven in het kader van het 

taalonderwijs. (Klassenpost) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel  

”2.000 Nederlanders lopen dágelijks 

voedselvergiftiging op.”  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalkronkels, 

taaltips 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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Taaltip: Prinsjesdag / prinsjesdag 
 

  

Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat het in Nederland als een officiële feestdag 

geldt. Daarmee staat Prinsjesdag op één lijn met bijvoorbeeld Koningsdag, Moederdag, 

Werelddierendag en Hemelvaartsdag. 

 

Prinsjesdag wordt soms wel schertsend hoedjesdag genoemd, naar de hoeden die vrouwelijke 

Kamerleden en vrouwelijke partners van Kamerleden dragen. Zo’n informele bijnaam krijgt geen 

hoofdletter. 

 

Meer informatie en voorbeelden van feest- en gedenkdagen zijn te vinden op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuw op internet 
 

  

>> De onlangs overleden taaljournaliste Liesbeth Koenen liet een onvoltooid manuscript na met 

spannende taalverhalen. Dit staat nu als pdf online met als titel Liesbeths 

Onaffe. (liesbethkoenen.nl) 

  

>> Alle edities van de tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief voor neerlandici Neder-L uit de jaren 1992-

2010 staan nu online. (Neerlandistiek) 

 >> Lees een verhaal op uw mobiele telefoon en help de wetenschap. (Radboud Universiteit) 
  

 

 Taalontwikkelingen 
 

  >> Ann De Craemer over de opmars van eigenlijk. (VRT Taal) 

 >> Dankzij de lockdown zijn sommige kinderen meer in de taal van hun ouders gaan spreken. (NY 

Times) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen/
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https://www.liesbethkoenen.nl/liesbeths-onaffe/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/nieuwsbrievenarchief-neder-l-opgenomen-in-neerlandistiek/
https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3XeoyTWzyK270QB
https://vrttaal.net/column/eigenlijk-feitelijk
https://www.nytimes.com/2020/09/10/parenting/family-second-language-coronavirus.html?smid=fb-share
https://www.nytimes.com/2020/09/10/parenting/family-second-language-coronavirus.html?smid=fb-share
https://onzetaal.nl/


  >> Met zoveel orkanen raken de orkaannamen snel op. (NOS) 

  >> Het Frans krijgt een nieuwe impuls in Suriname. (DWT Online) 

  >> De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt Friese plaatsnamen. (Omrop Fryslân) 

  >> Leer spreken als een (Britse) ‘modesnob’. (Esquire) 
  

  
 

 

  

  
 

 

Het laatste poppetje 
in de matroesjka 

 

  

Hoewel het boek een paar literaire prijzen 

misliep, was iedereen het erover eens: 

Vallen is als vliegen van Manon Uphoff 

was het literaire boek waar het afgelopen 

jaar het meest aan te genieten viel voor 

de taalliefhebber. De schrijfster heeft nu 

de Tzum-prijs voor de mooiste 

zin gekregen, en wel voor de volgende 

parel: 

 

“En hier ben ik, kruipend naar die plek die 

tot vandaag zijn angstparfum van gele 

orchidee, passiebloem en mest uitwasemt, 

in een poging te aanschouwen wat ik daar 

geweest ben: het laatste poppetje in de 

matroesjka, met de scheef geschilderde 

kommaoogjes, het poppetje dat je niet 

kan openen.” 
 

 

 

En verder 
 

  

>> Mongolen protesteren tegen de achterstelling van het Mongools in vergelijking met het Chinees. 

(De Standaard) 

  

>> Ooit won Ingeborg Nienhuis uit Vierhuizen een wedstrijd van Taalpost; nu heeft ze een roman 

geschreven in het Gronings. (RTV Noord) 

  

>> Rob Nieuwpoort leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Onlangs kreeg hij een 

‘taalheldenprijs’. (RN7) 

  

>> Nieuw: een Zweeds woordenboek met alle scheldwoorden van kapitein Haddock (uit Kuifje). 

(SVT Nyheter) 

  >> De keus tussen Belarus en Wit-Rusland is niet alleen taalkundig. (NRC) 

  

>> Een lang interview van de beroemde Italiaanse taalkundige Andrea Moro met de nog 

beroemdere Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. (Festivaletteratura) 
  

 

https://nos.nl/artikel/2348008-orkaannamen-raken-op-sally-18de-storm-van-het-seizoen.html
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/10/hernieuwde-impuls-franse-taal-in-suriname/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/990383-noardeast-fryslan-voert-friese-plaatsnamen-historische-gebeurtenis
https://www.esquire.com/uk/style/a33979632/esquire-style-dictionary-2020/
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https://rn7.nl/nieuws/winnaar-taalheldenprijs-je-hebt-taal-gewoon-overal-nodig
https://www.svt.se/kultur/kapten-haddocks-svordomar-far-eget-lexikon
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/12/keus-tussen-belarus-en-wit-rusland-is-niet-alleen-taalkundig-a4011772
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Pc9VURRZ3ZU&feature=emb_logo
https://www.tzum.info/2020/09/nieuws-manon-uphoff-wint-tzum-prijs-met-zin-over-het-laatste-poppetje-in-de-matroesjka/


 

 

  

  

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk: 

Josje van Koppen) 
 

 

Advertentie 

Boek: Waarom een 
zeemeermin geen 
zeemeerman heet 

  

  

September, alfabet, groenteburger ... 

zulke gewone woorden dat je je niet snel 

afvraagt waar ze vandaan komen. Als je 

dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel 

bijzonder verhaal over te vertellen is. 

Bijvoorbeeld over de zeemeermin die 

eigenlijk ooit een zeemeerman was. 

 

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van 

Onze Taal, vol opmerkelijke en gekke 

verhalen over vijftig heel gewone 

woorden, zoals slachtoffer, drop, kiwi en 

pyjama. Leuk en leerzaam! 

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden. 
 

 

 

 

Naar de webwinkel van Onze 

Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Het is ‘de verwachte hitte’ zonder n, 

maar ‘de te verwachten hitte’ mét een 

n. Hier leggen we uit hoe dat zit: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/de-te-

verwachte-verwachten-groei/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
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/search?q=%23taaltip
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-te-verwachte-verwachten-groei/
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-te-verwachte-verwachten-groei/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://twitter.com/onzetaal


 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: zeel 
 

  

In een artikel over de IJzerbedevaart wordt de uitdrukking ‘aan hetzelfde zeel trekken’ gebruikt. 

Wat betekent zeel, waar komt het vandaan en wat is het verband met abseilen? Dat wordt uitgelegd 

op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> De Nederlandse Taalunie bestaat 40 jaar. (Taalunie) 

  >> Jonge kinderen gebruiken beide hersenhelften voor taalverwerking. (BNR) 

 >> Een coronaveilige editie van ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in 75 Vlaamse bibliotheken. 

(Plus Magazine) 

 >> De startshow van de Week van het Nederlands zal online te volgen zijn. (deBuren) 
  

 

 Opinies 
 

  

>> Schrijf een opiniestuk van 500 woorden. Die opdracht kreeg tekstrobot GPT-3. (Villamedia en 

The Guardian) 

 

>> Maar hoe vertolkt een mens een opinie? Geert Van Istendael zet de toon: “(...) gekibbel en 

gekift en gekrakeel en geruzie en gekissebis en gehassebas en gehaspel en bisbilles en geheibei en 

gehakketak en kijvage en geharrewar en nog veel meer van dattum, de woordenschat van onze 

wonderbaarlijke Nederlandse taal is op dat punt schier onuitputtelijk (...).” (MO) 

  

>> Ondertussen droomt wetenschapsfilosoof Sylvia Wenmackers van een nieuw woord dat 

wetenschap en kunst overvleugelt. (EOS Wetenschap) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/zeel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/zeel
https://taalunie.org/actueel/167/40-jaar-taalunie?utm_medium=email
https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10420396/jonge-kinderen-gebruiken-beide-hersenhelften-voor-taalverwerking
https://plusmagazine.knack.be/vrijetijd/coronaproof-editie-van-het-groot-dictee-heruitgevonden-in-75-vlaamse-bibliotheken/article-normal-1639187.html
https://deburen.eu/programma/5093/startshow-week-van-het-nederlands-de-nederlandse-taal-centraal
https://www.villamedia.nl/artikel/kunstmatige-intelligentie-produceert-opiniestuk-voor-the-guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
https://www.mo.be/column/kom-mij-niet-vertellen-jeugd-tegenwoordig-niet-ge%C3%ABngageerd-is
https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/de-brede-betekenis-van-wetenschap-moet-behouden-worden
https://onzetaal.nl/


 

Week van Lezen en Schrijven 
 

  >> Brievenwasserette in de bibliotheek. (Houtens Nieuws) 

  >> Goed-op-weg-map voor aanvraag schuldhulpverlening. (Schie online) 

  >> Voorleesboekje over het vinden van een huis. (Weblog Zwolle) 

  >> Praatplaat voor het bespreken van ongezonde stress door schulden. (Platform31) 

  >> Direct Duidelijk-deal voor gemeente Dongen. (Dongen.Nieuws) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalkalender 2021 

 

 

  

Ook in 2021 is hij er: de Taalkalender van 

Onze Taal! Een heel jaar lang kunt u weer 

elke dag leren over, lachen om, spelen 

met en u verbazen over taal in het 

algemeen, en het Nederlands in het 

bijzonder. 

 

Afwisselend gaat het over uitdrukkingen 

en spreekwoorden, nieuwe en vergeten 

woorden, vertalen, taaltips en taalquizjes, 

en dieren in de taal. En natuurlijk 

ontbreken de taalkronkels niet! 

 

De Taalkalender is nu al te bestellen 

in de Onze Taal-webwinkel. Prijs: € 12,49 

voor leden van Onze Taal, € 14,99 voor 

niet-leden. 
 

 

 

 

Naar de webwinkel van Onze 

Taal 

  

 

 

  

  

https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/maatschappelijk/360788/brievenwasserette-brieven-kunnen-duidelijker
https://schie.nu/nieuws/8257/stroomopwaarts-lanceert-goed-op-weg-map-voor-aanvraag-schuldhulpverlening
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/88449/voorleesboekje-geschreven-en-geillustreerd-door-medewerkers-deltawonen.html
https://www.platform31.nl/nieuws/praatplaat-voor-bespreken-van-ongezonde-stress-door-schulden
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20200908/gemeente-dongen-ondertekent-direct-duidelijk-deal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2021-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021


 

? 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! 

 

 

 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://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/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/p/CEoVGUIgN1R/
https://www.instagram.com/onze_taal/
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https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: continu / continue 
 

  

De spelling continue (met een e na de u) is alleen juist als die slot-e ook te horen is in de uitspraak. 

Juist is dus: de continue veranderingen, het continue proces, een continue stroom van geruchten.  

  

Als je in de uitspraak ‘kon-tie-nuu’ hoort (zonder slot-e), wordt het woord geschreven als continu, 

bijvoorbeeld in een continu proces en ergens continu mee bezig zijn. 

  

Meer informatie is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Zes boeken zijn genomineerd voor de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs 2020. (Onze Taal) 

  

>> De Britse koningin Elizabeth steekt een stokje voor het gebruik van de benaming ’Royal Butler’. 

(De Telegraaf) 

 >> Een Amerikaanse hoogleraar communicatie heeft in een online cursus een Chinees woord 

gebruikt dat in het Engels racistisch klinkt. (the Blaze) 

 >> Een Engels artikel over de invloed van het Frans op het Duits. (The Local) 

 >> Gegevens van vroeg-twintigste-eeuws onderzoek op het gebied van Franse en Franco-

Provençaalse dialecten in Zwitserland zijn eindelijk gedigitaliseerd. (TPPSR)  
  

 

 

Genderneutrale voornaamwoorden 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/continu-continue/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/genomineerde-boeken-onze-taal-anv-taalboekenprijs-2020/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/208320545/queen-elizabeth-steekt-stokje-voor-gebruik-naam-royal-butler
https://www.theblaze.com/news/usc-communications-prof-booted-from-class-for-uttering-chinese-word-that-the-woke-mob-says-sounds-like-racial-slur-in-english
https://www.thelocal.de/20200904/this-is-how-french-has-influenced-the-german-language
https://tppsr.clld.org/?fbclid=IwAR3boHQcIORFM9nkkwAseALxMS4UfgE8GGDz_5W-bf4TRleQUM3LfWoNMmQ
https://onzetaal.nl/


  

 

“Daar loopt die.”  

 

Mensen die zich noch man 

noch vrouw voelen, gebruiken 

voor zichzelf liever het woord 

die dan hij of zij, blijkt uit een 

inventarisatie van een paar 

jaar geleden.  

 

Hoe ervaart u dit? U kunt 

uw mening doorgeven via 

de website van Onze Taal.  

  

 

 
Naar de website 

  

 

 

  

 

Vier keer Vlaams 
 

  >> Enkele Noord-Franse gemeenten willen het ‘Vlemsch’ onderwijzen. (VRT NWS) 

  

>> Hoe klinkt de streektaal in Frans-Vlaanderen vandaag? Beluister en bekijk recente opnames. 

(Mark Ingelaere op YouTube) 

  

>> De Limburgse actrice Sanne Samina Hanssen leerde Zeeuws-Vlaams voor de serie ‘Undercover’, 

die zowel op Netflix als op Eén te zien is. (BN De Stem en Eén) 

  >> De zomerhit ‘Jerusalema’ in het West-Vlaams: ‘Ik ga naar de Hema’. (video; Supercontent) 
  

 

 

 

 

Advertentie 

DRONGO talenfestival 

in het teken van lezen 
   

  

Het DRONGO talenfestival is een gratis 

tweedaags festival over het belang van 

taal. Dit jaar heeft het festival een online 

karakter: het hele programma is live te 

volgen via internet.  

 

Het festival brengt dit jaar het brede 

landschap van lezen overzichtelijk en 

toegankelijk bijeen. Het festival is dé 

ontmoetingsplek waar professionals die 

met taal en lezen bezig zijn elkaar kunnen 

informeren en inspireren. 

 

Data: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/die-als-woord-voor-mensen-die-zich-man-noch-vrouw-voelen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/die-als-woord-voor-mensen-die-zich-man-noch-vrouw-voelen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/die-als-woord-voor-mensen-die-zich-man-noch-vrouw-voelen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/04/vijf-noord-franse-gemeenten-willen-onderwijs-in-het-vlaams/
https://www.youtube.com/channel/UCdrj4xaIvZ3ekOmmM5dD8uQ
https://www.bndestem.nl/zeeland/sanne-leert-zeeuws-vlaams-voor-netflix-serie-undercover-het-is-als-een-muziekstuk-instuderen~a7840bb9/
https://www.een.be/undercover
https://www.youtube.com/watch?v=v5cbhkw3hIE
http://www.drongotalenfestival.nl/
http://www.drongotalenfestival.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/die-als-woord-voor-mensen-die-zich-man-noch-vrouw-voelen
http://www.drongotalenfestival.nl/


 

Registratie vooraf wordt op prijs gesteld. 

 

Kijk voor het volledige programma (en 

registratiemogelijkheden) op: 

www.drongotalenfestival.nl. 
  

 

 
Meer informatie  

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Het strand van Cala Fuili: loop je 

de zee in, dan zie je de vissen 

zelfs zonder snorkel zwemmen.” 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en taalkronkels 
 

  

 

 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://twitter.com/onzetaal
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https://twitter.com/onzetaal
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Spellingsite 
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Woordpost: meticuleus 
 

  

In een recensie van een film van Ai Weiwei is sprake van “een meticuleus georkestreerd ritueel”. 

Wat meticuleus betekent en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Dwarreldeeltje. (Taalbank) 

  >> Kipmobiel. (INT) 

 >> Stierkikker. (Taaltelefoon) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  >> Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, groeit gestaag. (Leeuwarder Courant) 

 >> De universiteit van Aberdeen organiseert cursussen in de regionale versies van het Schots. (The 

Press and Journal) 

  >> Een actiegroep lanceert ‘Duits werkt!’ op de Dag van de Duitse taal. (Neerlandistiek) 

  >> Nieuwe quiz over taal en communicatie: ‘Veel Tamtam’. (Mudoo) 

  >> Er komt een nieuw taalmuseum in Florence. (Artribune) 
  

  

 

Taalmail 20 jaar 
 

  

Taalmail is de oudste taalnieuwsbrief van Nederland en Vlaanderen, en waarschijnlijk inmiddels een 

van de oudste nog altijd verstuurde e-mailnieuwsbrieven over willekeurig welk onderwerp in ons 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/meticuleus
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/meticuleus
https://www.taalbank.nl/2020/08/31/dwarreldeeltje/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2656-kipmobiel
https://www.taaltelefoon.be/stierkikker
https://www.lc.nl/friesland/Het-gaat-goed-met-de-Friese-taal.-Mear-ynwenners-kinne-Frysk-l%C3%AAze-en-skriuwe-25977276.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Ftoestemming.ndcmediagroep.nl%2F%3Ftoken%3D13a8a9b6-9ad8-44ad-a98e-cc0858531105
https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/2448118/aberdeen-university-launches-new-undergraduate-class-in-doric-and-north-east-scots/
https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/2448118/aberdeen-university-launches-new-undergraduate-class-in-doric-and-north-east-scots/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/09/actiegroep-lanceert-duits-werkt-op-de-dag-van-de-duitse-taal/
https://www.mudoo.be/jonas-van-geel-zorgt-voor-spraakverwarring-in-humoristische-panelquiz-veel-tamtam/
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2020/09/nuovo-museo-lingua-italiana-firenze-intervista-luca-serianni/
https://onzetaal.nl/


taalgebied. 20 jaar geleden begon de VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx de nieuwsbrief, en hij 

verstuurt hem nog steeds aan meer 

dan 20.000 abonnees. 

 

De redactie van Taalpost feliciteert 

collega Hendrickx van harte met 

dit resultaat, net als columnist 

Benedikte Van Eeghem. 

(Abonneren op Taalmail kan via 

het formuliertje onderaan de 

laatstgenoemde pagina.)  
  

  
 

  

 Gebarentaal 
 

  >> De Tweede Kamer steunt het voorstel tot erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. (NOS) 

 >> Wat is het nut van deze erkenning? (RTL Nieuws) 

  >> ‘Gelukkig, onze taal is geen apentaal.’ (RTL Nieuws) 

  

>> Gebarentaal is belangrijk voor alle dove baby’s, ook als ze een cochleair implantaat hebben. 

(The Conversation) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Franse woorden die van geslacht zijn veranderd. (Le Figaro) 

  >> Over het belang van taal in de strijd voor dierenrechten. (Sustainability Times) 

  

>> Een Vlaming heeft achttien jaar lang aan een gigantisch woordenboek Esperanto-Nederlands 

gewerkt. (Esperanto Nederland) 
  

 

https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/08/31/taalmail-van-ruud-hendrickx-bestaat-20-jaar/
https://vrttaal.net/in-de-kijker/hoera-voor-ons-taalgezeur?deliveryName=DM64026
https://vrttaal.net/in-de-kijker/hoera-voor-ons-taalgezeur?deliveryName=DM64026
https://nos.nl/artikel/2346338-steun-in-kamer-voor-officiele-erkenning-gebarentaal-we-zijn-er-nog-niet-na-irma.html
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5180932/gebarentaal-officiele-taal-wat-nut
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5180676/gebarentaal-officieel-erkend-mijn-taal-geen-apetaal
https://theconversation.com/why-sign-language-is-vital-for-all-deaf-babies-regardless-of-cochlear-implant-plans-142956
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/ces-mots-de-la-langue-francaise-qui-ont-change-de-sens-20200901
https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/mind-your-language-animals-may-suffer-if-you-dont/
https://www.esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php#250


 

 

  

  

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk: 

Josje van Koppen) 
 

 

Advertentie 

Boek: Waarom een 
zeemeermin geen 
zeemeerman heet 

  

  

September, alfabet, groenteburger ... 

zulke gewone woorden dat je je niet snel 

afvraagt waar ze vandaan komen. Als je 

dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel 

bijzonder verhaal over te vertellen is. 

Bijvoorbeeld over de zeemeermin die 

eigenlijk ooit een zeemeerman was. 

 

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van 

Onze Taal, vol opmerkelijke en gekke 

verhalen over vijftig heel gewone 

woorden, zoals slachtoffer, drop, kiwi en 

pyjama. Leuk en leerzaam! 

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden. 
 

 

 

 

Naar de webwinkel van Onze 

Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Juffrouw is een verbastering van 

jonkvrouw. Het is geen samenstelling 

van juf en vrouw, en de spelling 

jufvrouw is dan ook niet juist. 

(Juf is zelf een verkorting van juffrouw.) 

Meer uitleg: http://onzetaal.nl/juffrouw 

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, taalweetjes en 

taalkronkels 
 

  

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
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https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
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https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/hashtag/taalweetje?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/taalweetje?src=hashtag_click
https://t.co/gXcQvnyVl9?amp=1
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://twitter.com/onzetaal


 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: benijdde / beneed 
 

  

De verleden tijd van benijden is benijdde. Bijvoorbeeld: ‘Ik benijdde hem niet om zijn vervelende 

situatie.’ Benijden heeft dus een zwakke vervoeging: benijden – benijdde – benijd. 

 

Dat je soms de vorm beneed tegenkomt, is niet zo vreemd. Veel vergelijkbare werkwoorden met 

een ij worden wel sterk vervoegd, met ee in de verleden tijd. Het is bijvoorbeeld (be)lijden – 

(be)leed, snijden – sneed en rijden – reed. Het werkwoord benijden wijkt af van dit patroon, net als 

bijvoorbeeld bevrijden en (in)wijden. 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De overheid moet een campagne starten om meer scholieren ertoe te bewegen een talenstudie 

te kiezen, vindt het Vlaams Talenplatform. (De Standaard) 

  

>> ‘Er is tot op mijn niveau nooit geen enkel, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest’, zei 

de Vlaamse premier Jambon onlangs. Nooit geen? (De Standaard) 

 >> Vanmiddag, om kwart voor vijf, discussieert het Nederlandse parlement over de mogelijke 

erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. (Doof) 

 >> De tv-journaals Tagesschau en heute-Nachrichten zijn uitgeroepen tot de ‘Sprachpanscher’ 

(taalknoeiers) van 2020 vanwege hun gebruik van het Engels. (LifePR) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/benijden-benijdde-beneed-verleden-tijd/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200830_97679154?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=D0753F33AB36215AA9BA1880B75486E02CEE16A7B2D2942141998436EF3B01E1F2D97181B2F996863BC30EC3CC1278810878A16D1D09C60B1C0F691BCAC780D0
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200830_97673629?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=377F282E3EBA9130975601BFC811DEB7F8832107EE8885E5DF6A64397876584B425120FF1CA1F3D8F05536F8274AC9318CC568CF459DBED48B914D4A0D6D8576
https://www.doof.nl/agenda/plenair-debat-erkenning-van-de-nederlandse-gebarentaal/
https://www.lifepr.de/inaktiv/verein-deutsche-sprache-ev/Tagesschau-und-heute-Nachrichten-sind-die-Sprachpanscher-2020/boxid/812735
https://onzetaal.nl/
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Hoe we dieren lokken 

of juist wegjagen 
 

  

 

Ook dieren lokken en wegjagen doen we 

met taal – of in ieder geval met klanken 

die uit onze mond komen. Wat zijn dat 

voor klanken? En wat vertellen ze ons 

over taal? Vergezochte vragen? 

 

Taalkundigen kunnen er heel interessante 

dingen over zeggen, blijkt uit een artikel 

van Erica Renckens in het nieuwe nummer 

van Onze Taal. Waarom zouden 

bijvoorbeeld lokroepen voor kippen zo 

vaak herhalingen bevatten? 

 

 

Het artikel staat nu gratis online op 

de website van Onze Taal. 
 

 

  
 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Het beteugelen van het Mongoolse taalonderwijs leidde tot grote protesten in China. (The New 

York Times) 

 >> Vandaag gaan alle scholen in Oekraïne over op onderwijs in het Oekraïens – Russischtalig 

onderwijs is niet langer toegestaan. (TASS) 

  >> Catalanen proberen het Catalaans erkend te krijgen als officiële taal van de EU. (France 3) 
  

  

 

Vertalen 
 

  

>> In de Franse vertaling van Agatha Christie zal geen sprake meer zijn van nègres. (De 

Standaard) 

  

>> In de bekroonde Engelse vertaling van De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld zijn 

sommige Nederlandse woorden onvertaald gebleven. (de Volkskrant) 

 >> De verhalen van Pippi Langkous verschijnen in het Fries. (Omrop Fryslân) 
  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ksst-het-lokken-en-wegjagen-van-dieren#close
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/asia/china-protest-mongolian-language-schools.html
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/asia/china-protest-mongolian-language-schools.html
https://tass.com/politics/1195507
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/catalogne-si-catalan-etait-reconnue-langue-officielle-union-europeenne-1867112.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200826_97599870?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=1AA424D43F3E57D0C56C70AD3985B78FD64D96B05F170EFA26A82B8C4E0B15D36CFE1F4FE0BBA44D3408E299A6880CEDC5872C9F61FFAAF3DCA852A69A5F7937
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200826_97599870?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=1AA424D43F3E57D0C56C70AD3985B78FD64D96B05F170EFA26A82B8C4E0B15D36CFE1F4FE0BBA44D3408E299A6880CEDC5872C9F61FFAAF3DCA852A69A5F7937
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoofdpersoon-jas-heet-ook-in-het-engels-gewoon-jas~b0f6b791/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/988472-verhalen-van-pippi-langkous-verschijnen-het-fries
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ksst-het-lokken-en-wegjagen-van-dieren


 

Groot Dicté der Nederlandsche Taal 
 

  

Op 16 september aanstaande houdt het Instituut voor de Nederlandse Taal het Groot Dicté der 

Nederlandsche Taal. Hoe goed is uw kennis van de spelling van 1863? U kunt ter plekke in Gent 

meedoen of een en ander volgen via een livestream; meer informatie staat hier. 

 

Op de website Neerlandistiek kunt u oefenen.  
  

  

 

En verder 
 

  

>> Ook het Engels kent natuurlijk verzamelwoorden: a gaggle of geese of an exaltation of larks. 

Wie bepaalt wat de juiste verzamelwoorden zijn? (BBC) 

  

>> Hoe krijgen we jongeren weer aan het lezen? Niet met leesplicht of leesplezier, maar met 

leeskracht. (Neerlandistiek)  
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met grammaticaboekje!  

  

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u tien 

keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook krijgt u 

korting op bijeenkomsten en uitgaven van Onze Taal. 

En natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 21 september lid wordt (*) via onze 

webwinkel, krijgt u het boek ‘Grammatica’ 

cadeau. Deze praktische gids behandelt 150 

grammaticale begrippen, met duidelijke voorbeelden 

van het gebruik ervan. Nuttig voor leerlingen die zinnen 

moeten ontleden, maar ook voor wie zelf zijn kennis wil 

opfrissen. 

 

(*) Geldt voor een doorlopend abonnement. Zie voor de 

voorwaarden de informatie in onze webwinkel.  

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

  

https://evenementen.ivdnt.org/events/dicte/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/08/groot-dicte-der-nederlandsche-taal/
https://www.bbc.com/reel/video/p08pptbc/the-strange-world-of-collective-nouns
https://www.neerlandistiek.nl/2020/08/leeskracht/
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https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/boeken/grammatica-150-begrippen-verklaard-en-toegelicht
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

? 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! 

 

 

 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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