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Woordpost: flegmatiek 
 

  

Het zijn roerige tijden bij Forum voor Democratie: ook de volgens een bericht in Trouw “altijd 

flegmatieke Hiddema” liet deze week van zich horen. Wat flegmatiek is en wat het met een fluim 

te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Natuurgeweld. (Jack Hoeksema) 

  >> Prikvertikker. (Taalbank) 

 >> Spookkeuken. (Team Taaladvies) 
  

 

 Zeesluis IJmuiden 
 

  >> De nieuwe zeesluis in IJmuiden heet ‘Zeesluis IJmuiden’. (AD) 

 >> De bedenkster van de naam ‘Zeesluis IJmuiden’ is verbaasd over alle ophef. (AD) 

  

>> “Het is alleen al verfrissend dat er nu eens iets níét naar een lid van het Koninklijk Huis wordt 

genoemd.” (Pieter Derks in Nieuws & Co) 

  >> Een IJmuidense wethouder noemt zijn pasgeboren baby ‘Pasgeboren Baby’. (De Speld) 
  

  

 

Genderneutraal/genderinclusief Frans 
 

  

In het Frans bestaan de volgende manieren om het woord voor ‘student’ op een genderinclusieve of 

genderneutrale manier te schrijven: étudiant·e·s, étudiant.e.s, étudiants et étudiantes, 

étudiant(e)s, étudiant-e-s, étudiantEs, étudiant/e/s, étudiant--e—s. 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flegmatiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flegmatiek
http://www.let.rug.nl/hoeksema/wvdw-1.html
https://www.taalbank.nl/2020/11/23/prikvertikker/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/spookkeuken
https://www.ad.nl/binnenland/en-de-naam-van-de-nieuwe-sluis-bij-ijmuiden-wordt-zeesluis-ijmuiden~a7376952/
https://www.ad.nl/noord-holland/bedenker-zeesluis-ijmuiden-verbaasd-door-alle-aandacht~acc373f3/
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/68422-2020-11-25-druktemaker-pieter-derks-zeesluis-ijmuiden
https://speld.nl/2020/11/24/ijmuidense-wethouder-noemt-pasgeboren-baby-pasgeboren-baby/
https://onzetaal.nl/


 

In een onlinelezing (in het Engels) liet de Canadese taalkundige Heather Burnett eerder deze week 

zien dat al die verschillende vormen in Frankrijk zijn gaan functioneren als een manier om te laten 

zien waar je precies staat in een heel ingewikkeld politiek debat. 
  

 

 
De lezing bekijken 

  

 

 

  

 

Onderzoek 
 

  >> Een Hongaarse taalkundige ontleedt extreem-rechtse propaganda op internet. (Seven Days) 

  >> Taal is politiek, en niet alleen op de Balkan. (Washington Post) 

 >> Wereldwijd stijgt de kwaliteit van het Engels. (VOA Learning English) 
  

 

 Woordenboeken 
 

  >> Er is een geheel nieuwe editie van het Rijmwoordenboek. (Trouw) 

 >> Van Dale organiseert een verkiezing voor het woord van het jaar. (Van Dale) 

  >> Het ‘Duitse dwarsdenkerswoordenboek’. (Der Postillon) 
  

  

 

En verder 
 

  >> De invloed van emoji’s op onze taal en communicatie. (Klara) 

  >> In Twente is de taal der liefde een taal van weinig woorden. (Tubantia) 

  >> Waarom zou je secretaresse willen worden als je lerares Frans bent? (de Volkskrant) 

  

>> In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat onrust over het aangekondigde nieuwe taalbeleid 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (ScienceGuide) 
  

 

https://sms.cam.ac.uk/media/3337036
https://sms.cam.ac.uk/media/3337036
https://www.sevendaysvt.com/vermont/a-hungarian-linguist-at-norwich-university-dissects-online-far-right-propaganda/Content?oid=31681529
https://www.washingtonpost.com/business/language-is-politics-and-not-just-in-the-balkans/2020/11/19/55ab94c0-2a3d-11eb-9c21-3cc501d0981f_story.html
https://learningenglish.voanews.com/a/the-more-people-use-english-the-more-useful-it-becomes/5669452.html
https://www.trouw.nl/cultuur-media/een-nieuwe-rijmbijbel-hij-voelt-cheap-maar-is-al-met-al-ontzettend-inspirerend~b352ca54/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://woordvanhetjaar.vandale.nl/nl
https://www.der-postillon.com/2020/11/woerterbuch-deutsch-querdenkerisch.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/25/taal-interpretatie/
https://www.tubantia.nl/enschede/de-taal-der-liefde-is-er-in-twente-een-van-weinig-woorden~adaaaa21/
https://www.volkskrant.nl/werken/van-docent-naar-secretaresse-ik-heb-twee-masters-maar-werd-steeds-afgewezen~b33d0164/
https://www.scienceguide.nl/2020/11/verzet-in-het-hoger-onderwijs-tegen-nieuw-taalbeleid-van-ocw/


 

 

  

  

(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, met bijzondere verhalen over 

vijftig doodgewone woorden, zoals 

slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en 

leerzaam (ook voor volwassenen!).  

 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-

webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van 

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

 

 

Ja, dat lijkt me nou 
een leuk boek! 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

‘Ik ben geboren in Apeldoorn’ of 

‘Ik werd geboren in Apeldoorn’: 

het is allebei goed, maar er is ook 

een verschil. Op onze website lees 

je er meer over – en ook over de 

herkomst van dat woord ‘geboren’: 

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

worden-zijn/ 

 

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://onzetaal.nl/taaladvies/geboren-worden-zijn/
https://onzetaal.nl/taaladvies/geboren-worden-zijn/
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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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: Ik hoorde dat je ziek was / bent 
 

  

Zowel ‘Ik hoorde dat je ziek was’ als ‘Ik hoorde dat je ziek bent’ is juist. 

 

Bij een hoofdzin in de verleden tijd (‘ik hoorde’) staat een bijbehorende ‘dat’-bijzin vaak ook in de 

verleden tijd. Was past zich dan aan hoorde aan en drukt dus niet per se uit dat iemand inmiddels 

niet meer ziek is. Je kunt dus zeggen: ‘Ik hoorde net van je moeder dat je ziek was. Wat scheelt 

eraan?’ 

 

‘Ik hoorde dat je ziek was’ kán ook betekenen dat de ziekte al voorbij is; dat zal uit de context 

moeten blijken. Met ‘Ik hoorde dat je ziek bent’ wordt benadrukt dat iemand nu nog ziek is. 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Martine Tanghe 
 

  

>> VRT-nieuwslezeres en voormalig Onze Taal-bestuurslid Martine Tanghe is gisteren 65 geworden 

en gaat met pensioen. (Het Laatste Nieuws) 

  >> “Afscheid van een ankerpunt.” (De Lage Landen) 

 >> “Stuur de Martine Tanghes van deze wereld niet verplicht met pensioen.” (VRT NWS) 

 >> Reacties van Humo-lezers op het vertrek van Martine Tanghe. (Humo) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/bijzin-in-verleden-tijd-geldt-die-nog
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hln.be/tv/martine-tanghe-blaast-65-kaarsjes-uit~a97fa927/
https://www.de-lage-landen.com/article/afscheid-van-een-ankerpunt-bij-het-pensioen-van-martine-tanghe
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/23/martine-tanghe-verplicht-op-pensioen-op-65-deze-overheid-weet-n/
https://www.humo.be/meningen/bedankt-martine-uw-reacties-op-het-afscheid-van-martine-tanghe~b57ac957/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  

(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, met bijzondere verhalen over 

vijftig doodgewone woorden, zoals 

slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en 

leerzaam (ook voor volwassenen!).  

 

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 

  

 

 

  

  

 

#teamPepernoot 
 

  

Het is een eeuwige strijd, die ook dezer dagen weer oplaait: heten die bruine koekbolletjes 

nu pepernoten of kruidnoten?  

 

Een groep die voorstander is van de eerste term, heeft nu een website aan de materie gewijd. 

Belangrijkste argument: alle sinterklaasliedjes gaan over pepernoten. 
  

  

 

  

 

Taalprof 
 

  >> ‘Een kinderwagen kwalificeert als vervoermiddel’: klopt die zin? (Trouw) 

 >> Hoe speel je het grammaticaspelletje WoordSlang? (video – YouTube-kanaal De Taalprof) 

  >> Kun je besluiten om iets niet te willen? (Trouw) 
  

  

 Lichtpuntjes van het Nederlands 
 

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://www.teampepernoot.nl/
https://www.trouw.nl/rubrieken/kwalificeren-of-gekwalificeerd-worden-dat-is-de-kwestie~bdbfff83/
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=bT3PJaYm-xk&app=desktop
https://www.trouw.nl/cultuur-media/kun-je-besluiten-om-iets-niet-te-willen~bed76e84/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679


  

In de donkere decembermaand brengt de neerlandistiek enig licht in de duisternis. 

 

Vanaf volgende week organiseert de Nederlandse Taalunie steeds op dinsdag, woensdag en 

donderdag een gratis webinar van een half uur over de Nederlandse taal en literatuur, 

gepresenteerd door deskundigen uit binnen- en buitenland. Wint het Nederlands terrein bij jongeren 

in Suriname? Hoe weten we hoeveel middeleeuwse ridderromans er verloren zijn gegaan? Hoeveel 

poëzie is er in Nederland buiten de bundels? 

 

Op al deze vragen (en meer) krijgt u antwoord in de reeks Lichtpuntjes van het Nederlands. 
  

  

 

  

 

Taalgrens 
 

  

>> De Belgische staatssecretaris Mathieu Michel wordt belachelijk gemaakt om zijn belabberde 

Nederlands. (RTL INFO) 

  >> Een filmpje van Michel doet de ronde op internet. (De Standaard) 

 >> Het Frans van Vlaamse leraren in spe is vaak onder de maat. (De Standaard) 

 >> Zo werkt live-ondertiteling op de Vlaamse tv. (video – YouTube-kanaal VRT) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Er zijn misschien te veel coronawoorden om er een uit te pikken als woord van het jaar. (New 

York Times) 

  >> Het verschil tussen Vlaamse en Nederlandse toetsenborden. (Onze Taal) 

  >> Zes schrijftips van George Orwell en Ionica Smeets. (de Volkskrant) 

  >> Taaldocent en schrijver Said El Haji zag de verbindende kracht van taal. (de Volkskrant) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

#taaltip 

‘Wanneer kunnen we weer uit( )eten?’ 

Dat vraagt iedereen zich af. Maar we 

krijgen soms ook de vraag: is het ‘uit 

eten’ of ‘uiteten’? Op onze site leggen 

we het uit: www.onzetaal.nl/uiteten. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

https://www.neerlandistiek.nl/lichtpuntjes/
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/mathieu-michel-revient-sur-son-niveau-de-neerlandais-vous-etes-un-peu-le-mister-bean-belge-lui-assene-une-journaliste-flamande-1260465.aspx
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201120_95685654?&articlehash=0679CDEB053C14A8311AE8D3F9085F45BDC3646C9BEE312B58175B9D2D84F3669BEBFA94A7B7C7FE7E7E45F1B3A0DC8B3CC19B1B8F2EED8CAC5B881DD6FE6360
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201122_97756528?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=4EECAC7A3E700D38DD90588AA54F100F15840EC0CD68993E2D07CE737402B80E8FEDE249FA6232D2A48F5C51ABA5534F507CE018C404584AEA6FCD705443A578
https://www.youtube.com/watch?v=jhd7yxcA7Vw&feature=youtu.be
https://www.nytimes.com/2020/11/22/arts/oxford-word-of-the-year-coronavirus.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes
https://www.nytimes.com/2020/11/22/arts/oxford-word-of-the-year-coronavirus.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ludo-permentier-azerty-versus-qwerty
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-eindigde-mijn-college-met-de-zes-schrijfregels-van-george-orwell-de-zesde-is-de-allerbelangrijkste~bbbee63d/?referrer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/mensen/schrijver-said-el-haji-zag-als-taaldocent-uit-eerste-hand-de-verbindende-kracht-van-taal~bc32907f/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/hashtag/taaltip?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/taaltip?src=hashtag_click
https://onzetaal.nl/taaladvies/uiteten/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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Woordpost: resomeren 
 

  

Deze week werd bekend dat de Nederlandse regering resomeren wil toestaan naast bijvoorbeeld 

cremeren en begraven. Wat gebeurt er bij resomeren en wat is het voor woord? Op de website van 

Onze Taal is daar meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Thuiswerkblaas. (AD) 

  >> Roetveeg-Nederlands. (NRC – voor sommige lezers met betaalmuur) 

 >> Doordraafdrift. (INT) 

 >> Hunnoloog. (Neerlandistiek) 

 >> Fleet. (De Standaard) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De Nederlandse Dataprijs gaat naar een project waarbij een zeventiende-eeuwse verzameling 

kranten door honderden vrijwilligers is getranscribeerd. De kranten zijn te doorzoeken via 

Delpher.nl. (INT) 

 >> Schrijfassistent Nederlands: een nieuwe gratis digitale schrijfhulp voor anderstaligen. (VRT 

NWS) 

  

>> Enquête: bent u leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs of op het mbo in Nederland, geef 

dan uw mening over schrijfonderwijs. (Universiteit Utrecht) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/resomeren
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/resomeren
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/resomeren
https://www.ad.nl/werk/heb-jij-ook-een-thuiswerkblaas-uroloog-legt-uit-waarom-je-tijdens-de-lockdown-vaker-moet-plassen~a0903a16
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/18/roetveeg-nederlands-en-superlosers-a4020403
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2685-doordraafdrift
https://www.neerlandistiek.nl/2020/11/blaast-hun-de-aftocht/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201117_98091042?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://ivdnt.org/nieuws/2687-de-nederlandse-dataprijs-gaat-naar-17e-eeuwse-krantenset
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/vrt-ku-leuven-wablieft-lanceren-schrijfhulp-voor-anderstaligen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/vrt-ku-leuven-wablieft-lanceren-schrijfhulp-voor-anderstaligen/
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_bm84yd6rWbJXx3v
https://onzetaal.nl/


 

Leeslust 
 

  

>> De Taalunie wil het leesbegrip en de leesmotivatie bij kinderen en jongeren verhogen. (De Lage 

Landen) 

  >> Handan Ekizkuyu uit Almelo is ambassadrice voor het lezen. (Tubantia) 

 >> De Engelse voetballer Marcus Rashford lanceert een boekenclub om kinderen meer te laten 

lezen. (The Guardian) 

 >> Dolly Parton’s Imagination Library heeft sinds 1995 al meer dan 147 miljoen boeken aan 

kinderen geschonken. (Imagination Library) 
  

 

 

Leestips 
 

  >> Bespreking van ‘De taal van het nieuwe normaal’ van Ton den Boon. (VRT NWS) 

  

>> Interview met Ronald Snijders, co-auteur van ‘De AlfabetBeter’, opvolger van ‘De Alfabetweter’. 

(Het Parool) 

  >> Bespreking van ‘O’, een boekje over O-antifonen, van Esther Maria Magnis. (Trouw) 
  

 

 Moderubriek 
 

  >> Kledinglijn met West-Friese uitdrukkingen. (NH Nieuws) 

  

>> T-shirts met een talige knipoog naar Brussel en deelgemeenten zoals Elsene, Vorst, Jette en 

Schaarbeek. (shirts.brussels) 
  

  
 

  

 Prijsvraag 
 

  

Het boek Alles begint met A van Diedrik 

van der Wal is een levendige rondreis door 

het alfabet. We mogen er vijf exemplaren 

van weggeven. 

 

Wilt u voor een van deze exemplaren in 

aanmerking komen? Beantwoord dan de 

volgende vraag. Alles begint met A, ook 

de feestelijke presentatie van dit boek. 

Wat was daarmee aan de hand? 

 

Klik op de knop hieronder om uw 

antwoord in te sturen. 

 

  

 
Ik weet het! 

  

 

https://de-lage-landen.com/article/leesambitie-is-een-zaak-van-iedereen
https://de-lage-landen.com/article/leesambitie-is-een-zaak-van-iedereen
https://www.tubantia.nl/almelo/ambassadrice-voor-het-lezen-handan-ekizkuyu-uit-almelo-een-klein-turks-meisje-dat-verslingerd-raakte-aan-boeken~a9fb5e819/
https://www.theguardian.com/football/2020/nov/17/marcus-rashford-launches-book-club-so-every-child-can-experience-escapism
https://imaginationlibrary.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/kuchschermen-en-afstandsdopen-corona-leidt-tot-grote-taalcr/
https://www.parool.nl/ps/ronald-snijders-het-is-gek-als-iemand-zegt-ik-ben-normaal~b7a1ed84/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-vroom-niemendalletje-maar-ook-een-mooi-kleinood-voor-de-adventtijd~b4340c68/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276286/van-rompertjes-tot-t-shirts-kledinglijn-met-west-friese-uitdrukkingen-gelanceerd
https://shirts.brussels/
https://www.allesbegintmeta.nl/
https://m12.mailplus.nl/wpspFTFtkecC-2981-31200444-test-%7bencId%7d


  
 

 

 

  

 

Wie zijn toch die 
taaladviseurs? 

 

  

De Taaladviesdienst van Onze Taal 

beantwoordt vele duizenden taalvragen 

per jaar. Deze ‘Wegenwacht van de taal’ 

bestaat nu 35 jaar. 

 

Ter gelegenheid daarvan geven de 

taaladviseurs deze week een kijkje achter 

de schermen op de website van Onze 

Taal. Gisteren en vandaag zijn ook de 

bijdragen van Jaco de Kraker en Lydeke 

van Os toegevoegd; Roos de Bruyn maakt 

het vijftal morgen compleet. 

 

Het Onze Taal-artikel dat Marc van 

Oostendorp over de dienst schreef, is ook 

online te lezen (als pdf-bestand). 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Na twee dagen op een bed 

vastgebonden te hebben gelegen 

viel een arrestatieteam van de 

politie de woning binnen 

en werd de student bevrijd.” 

 

(Bron: Dagblad van het Noorden) 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

én taalkronkels 

 

  

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/35-jaar-taaladviesdienst-jaco
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/35-jaar-taaladviesdienst-lydeke
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/35-jaar-taaladviesdienst-lydeke
https://onzetaal.nl/uploads/editor/taaladviesdienst_35jaar.pdf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar/
https://twitter.com/onzetaal


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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: litteken / lidteken 
 

  

De juiste spelling is litteken. 

 

Het woord litteken is enkele eeuwen geleden ontstaan uit lic-teken. Daarin is lic een voorloper van 

het hedendaagse woord lijk, dat onder meer ‘lijf, vlees, spierweefsel’ kon betekenen. Een licteken 

was dus oorspronkelijk ‘een teken (van een wond) in het weefsel’. De k-klank veranderde 

gaandeweg in een t, onder invloed van de erop volgende klank. 

 

Meer uitleg vindt u op de website van Onze Taal.  
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Het is zover: automatisch gegenereerde Candlelight-gedichten. (Spreekbuis) 

 >> Het onderzoek ‘Hoe lezen tweetalige kinderen in Friesland?’ is de winnaar van de vijfde Klokhuis 

Wetenschapsprijs. (Het Klokhuis) 

  

>> Interview met Imme Lammertink over haar onderzoeken op het gebied van kinderen met 

taalproblemen. (Taalmuseum) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/litteken-lidteken/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.spreekbuis.nl/xs2radio-maakt-automatisch-gegenereerde-candlelight-gedichten-mogelijk/
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Wetenschapsprijs
https://taalmuseum.nl/nl/pagina/het-taalonderzoek-van-imme-lammertink
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Wie zijn toch die 
taaladviseurs? 

 

  

De Taaladviesdienst van Onze Taal 

beantwoordt vele duizenden taalvragen 

per jaar. Deze ‘Wegenwacht van de taal’ 

bestaat nu 35 jaar. 

 

Ter gelegenheid daarvan geven de 

taaladviseurs deze week een kijkje achter 

de schermen op de website van Onze 

Taal. De bijdragen van Rutger Kiezebrink 

en Tamara Mewe staan inmiddels online; 

de andere drie volgen later deze week. 

 

Het Onze Taal-artikel dat Marc van 

Oostendorp over de dienst schreef, is ook 

online te lezen (als pdf-bestand). 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

  

 

Nieuws uit de rechtbank 
 

  

>> Een man die verdacht wordt van fraude met taalscholen zegt niets te verbergen te hebben. (de 

Volkskrant) 

  

>> Een farmaceutisch bedrijf uit Antwerpen moet achttien maanden brutoloon betalen aan een 

dove vrouw vanwege discriminatie. (De Standaard) 

 >> ‘Domme nare gans’, ‘intens crimineel gespuis’, ‘circusartiesten’: de rechtbank Gelderland mag 

een gemachtigde weigeren die in processtukken voortdurend schuttingtaal gebruikte. (Mr. Online) 
  

 

 Nieuws uit de bioscoop 
 

  

>> In de documentaire ‘Secrets of the Saqqara Tomb’ komen vertalers van hiëroglifische teksten 

voor een raadsel te staan: ‘Ik ruik de geur van samenzwering in deze tombe.’ (de Lagarde en 

Netflix) 

 >> Breizhvod, een website met online films in het Bretons, heeft zich voor zijn nieuwe versie laten 

inspireren door Netflix. (Le Télégramme en Breizhvod) 

  

>> Ieren ergeren zich aan het accent van de Hollywoodacteurs in de nieuwe film ‘Wild Mountain 

Thyme’, die zich in Ierland afspeelt. (BBC News) 

  

>> ‘Emily in Paris’: alleen als je hem laat rijmen, spreek je die filmtitel goed uit. (Het Laatste 

Nieuws) 
  

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/35-jaar-taaladviesdienst-rutger/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/35-jaar-taaladviesdienst-tamara/
https://onzetaal.nl/uploads/editor/taaladviesdienst_35jaar.pdf
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hij-ontving-15-miljoen-subsidie-voor-zijn-taalscholen-nu-wordt-hij-van-fraude-verdacht-ik-heb-niks-te-verbergen~bdfad6b1
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hij-ontving-15-miljoen-subsidie-voor-zijn-taalscholen-nu-wordt-hij-van-fraude-verdacht-ik-heb-niks-te-verbergen~bdfad6b1
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201115_98030113?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.mr-online.nl/rechtbank-mocht-scheldende-gemachtigde-weigeren/
https://delagarde.nl/secrets-of-the-saqqara-tomb-verborgen-schatten-van-onschatbare-waarde
https://www.youtube.com/watch?v=77_UeHKMB-I&feature=emb_logo
https://www.letelegramme.fr/bretagne/breizhvod-la-langue-bretonne-a-la-demande-11-11-2020-12655021.php
https://www.breizhvod.com/
https://www.bbc.com/news/54904034
https://www.hln.be/tv/we-spreken-emily-in-paris-allemaal-verkeerd-uit-br-br~a09eecb1/
https://www.hln.be/tv/we-spreken-emily-in-paris-allemaal-verkeerd-uit-br-br~a09eecb1/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar/


 

Ook dat bestaat 
 

  >> Tilly en Kieran zijn onlangs getrouwd. Ze vormen nu het echtpaar White-Christmas. (BBC) 

  >> In Catalonië hebben ze stiltewagons tegen corona. (VRT NWS) 

  

>> Onderzoek: gokverslaafden maken weinig gebruik van de toekomende tijd en wisselen 

voortdurend tussen actieve en passieve zinnen. (Casino Online) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Nieuwe boeken 

van Onze Taal 

  

  

Behalve via het tijdschrift, de website en 

sociale media 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 (en één keer per 

week taalkronkels). Dé kalender voor 

taalliefhebbers! 

 

Nieuw: Waarom een zeemeermin geen 

zeemeerman heet – toegankelijke 

tekstjes over de ongewone herkomst van 

doodgewone woorden. Voor kinderen én 

volwassenen. Met vrolijke en fantasievolle 

illustraties. 

Terug van weg geweest weggeweest en 

vernieuwt verniewd vernieuwd: Meer dan 

5000 venijnige dicteewoorden. Hèt Hét 

hulpmiddel bij uw voorbereiding op een 

dictee. 

 

In onze webwinkel vindt u meer informatie 

over deze uitgaven. 
  

 

 

Naar de webwinkel 
van Onze Taal 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

#taalweetje 

Nieuw op onze website: waar komt het 

woord ‘wenkbrauw’ vandaan? En wat 

https://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-54822289
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/12/stiltewagons-catalonie/
https://www.casinoonline.de/nachrichten/studie-erforscht-zusammenhang-zwischen-sprache-und-spielsucht-47539/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2021
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://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
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/homepage-uitgelicht/


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

heeft ‘wimper’ ermee te maken? Zie 

www.onzetaal.nl/wenkbrauw. 

 

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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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://onzetaal.nl/taaladvies/wenkbrauw/
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: ruraal 
 

  

In rurale gebieden verspreidt het coronavirus zich gewoonlijk minder snel dan op andere plaatsen, 

aldus het RIVM. Over het woord ruraal is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  >> Mascne. (Taalbank) 

  >> Wandelsollicitatie. (Team Taaladvies) 

 >> Zonnebloemkapitalisme. (INT) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ruraal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ruraal
https://www.taalbank.nl/2020/11/05/mascne/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2682-zonnebloemkapitalism
https://onzetaal.nl/


  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Na al dat thuiswerken en videobellen even lekker 

met een tijdschrift op de bank zitten? Onze Taal is 

hét blad voor de taalliefhebber. Als lid van Onze Taal 

krijgt u het tien keer per jaar thuisgestuurd. Ook 

krijgt u korting op uitgaven van Onze Taal. En 

natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 14 december lid wordt (*), profiteert u 

van 15 procent korting op de lidmaatschapsprijs. 

De korting geldt voor jaar-, halfjaar- en student-

lidmaatschappen, en ook als u iemand een 

lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt in de week van 30 

november verstuurd. Zie voor de voorwaarden en meer 

informatie onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

  

 

  

 
  

  

 Woordennieuws 
 

  >> ‘Mensen van kleur’ werd in het Nederlands al in de achttiende eeuw gebruikt. (Trouw) 

 >> Waarom verdwijnt het woord aalmoes uit de Bijbel? (Kennislink) 

  

>> Er is een naamgebaar voor Joe Biden voorgesteld in de Amerikaanse gebarentaal, maar dat lijkt 

volgens sommigen op een herkenningsteken van een criminele bende. (LA Times) 

  

>> Lockdown is door de Britse woordenboekmaker Collins Dictionary verkozen tot het woord van 

het jaar. (Nu.nl) 
  

  

 

Taal van migranten 
 

  

>> Vluchtelingenwerk heeft scherpe kritiek op de aangescherpte taaleisen voor vluchtelingen. 

(Trouw) 

  >> Wat gebeurde er met de taal van Italianen die naar Amerika trokken? (Huffington Post Italia) 

 >> Voorstel voor nieuw EU-beleid: strenge eisen aan migranten om ‘islamisering’ te voorkomen. 

(The Guardian) 
  

 

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/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.trouw.nl/buitenland/hoe-het-engels-mensen-van-kleur-wakker-kuste~be5a16e9/
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/waarom-verdween-aalmoes-uit-de-bijbel/
https://www.latimes.com/california/story/2020-11-10/bidens-popular-new-asl-moniker-looks-like-a-gang-sign-deaf-influencers-warn
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6089432/lockdown-door-britse-woordenboekuitgever-verkozen-tot-woord-van-het-jaar.html
https://www.trouw.nl/binnenland/kritiek-op-verscherpte-taaleis-voor-vluchtelingen-nederlanderschap-is-voor-een-grote-groep-straks-onmogelijk~b1c51770/
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-patrimonio-linguistico-degli-italiani-in-america-di-r-dalessandro_it_5faa7570c5b67c3259b2cb60
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/eu-draft-declaration-sets-out-stricter-rules-on-migrant-integration
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

Taaladviesdienst 35 jaar 
 

  

Sinds 1985 beantwoordt de Taaladviesdienst van Onze Taal taalvragen van leden en anderen. 

Vroeger gebeurde dat vooral per brief, tegenwoordig komen de vragen via allerlei 

kanalen: telefoon, e-mail, Twitter, Instagram en WhatsApp (klik hier voor de 

mogelijkheden). De taaladviseurs van nu zijn dus van alle markten thuis (ze doen 

ook de eindredactie van Taalpost, om maar wat te noemen). 

 

Volgende week stellen zij zich op een speciale pagina op de website van Onze 

Taal aan u voor. Op die pagina vindt u nu al het artikel dat Marc van Oostendorp 

voor het novembernummer van Onze Taal heeft geschreven over de dienst en over de mensen die 

er gebruik van maken (pdf). 
  

  

 

  

 

En verder 
 

  >> Zes taalboeken aanbevolen voor de feestdagen. (NRC) 

  >> Hoe spreekt u covid uit? (Neerlandistiek) 

  

>> 13-15 november: gratis internationaal taalevenement voor liefhebbers van talen. (Language 

Show Live) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

‘Wil je weten wat ik opzoek in de krant? 

Ik ben op zoek naar leuke vacatures.’ 

In ‘op zoek zijn/gaan’ schrijf je ‘op zoek’ 

met een spatie. Zie voor meer info: 

www.onzetaal.nl/opzoek 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor 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). 
  

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/vraag/
https://onzetaal.nl/taaladvies/vraag/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taaladviesdienst-onze-taal-35-jaar
https://onzetaal.nl/uploads/editor/taaladviesdienst_35jaar.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/11/zoommoe-zes-taalboeken-aanbevolen-a4019526
https://www.neerlandistiek.nl/2020/11/koffit/
https://languageshowlive.co.uk/talks/
https://languageshowlive.co.uk/talks/
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.onzetaal.nl/opzoek
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: ‘Ook de jongste generatie wil 
dat er naar haar/hun stem geluisterd wordt’ 

 

  

Zowel haar als hun is mogelijk in een zin als ‘Ook de jongste generatie wil dat er naar haar/hun 

stem geluisterd wordt.’ 

  

Omdat generatie een enkelvoudig vrouwelijk woord is, is haar grammaticaal correct. De zin met hun 

is echter ook goed Nederlands, omdat bij een woord als generatie de gedachte aan meerdere 

personen zich sterk opdringt. Als het verwijswoord ver weg staat, ligt hun vaak zelfs meer voor de 

hand. Bijvoorbeeld: ‘De jongste generatie laat van zich horen en dat is goed nieuws; we zijn 

benieuwd naar hun ideeën.’ 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe websites 
 

  >> Een website laat geluidsfragmenten horen van 66 Aboriginaltalen uit Australië. (TimeOut)   

  

>> Een groep jonge taalkundigen is een drietalig (Nederlands/Engels/Duits) weblog begonnen aan 

het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. (MPI) 

 >> Those who wander: een promovenda doet verslag van haar onderzoek naar de geschiedenis van 

het Nederlands. (Those who wander) 
  

 

 

Oproep: water- en boswoorden 
 

  

Voor een internationaal kunstproject is kunstenaar en bioloog Arjen Mulder op zoek naar zoveel 

mogelijk woorden voor klanken en geluiden in de getijdenzone en het open water – en (ter 

vergelijking) het bos. 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/het-echtpaar-en-zijn-haar-hun-kind/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.timeout.com/sydney/news/this-new-website-lets-you-hear-66-first-nations-languages-spoken-aloud-110920
https://www.mpi-talkling.mpi.nl/?page_id=60&lang=nl
https://thosewhowander696054088.wordpress.com/
https://onzetaal.nl/


Hij hoopt dat er onder de lezers van Taalpost vissers of andere watermensen zijn die specifieke 

geluiden voor ritmes van water en wind gebruiken, of mensen die bijvoorbeeld in het bos wonen en 

eigen woorden hebben voor het ruisen van de bladeren of het kraken van de stammen (om er twee 

te noemen). 

 

U kunt Mulder met uw woorden verblijden via e-mail. 
  

  

 

  

 Zoetigheid 
 

  >> Pepernootjes is een beter woord voor de Duitse markt dan Pfeffernüsse. (De Ondernemer) 

 >> Is het nu speculoos of speculaas? (Taalverhalen) 

  

>> Nu mensen minder over Zwarte Piet discussiëren, kopen ze ook minder pepernoten. 

(Reformatorisch Dagblad) 
  

  

 

Taalnerds 
 

  

Walt en Claire – hun achternamen weten we niet – zijn twee twintigers die verslingerd zijn aan taal. 

Samen maken ze sinds een paar maanden een podcast die, toepasselijk, Taalnerds heet. Zonder 

gêne en zonder angst om de diepte in te gaan delen ze er hun liefde voor de taalkunde. 

 

Zij is afgestudeerd in de taalwetenschap, hij is journalist, en beiden spreken een heel modern soort 

Nederlands. Het plezier spat ervan af! Het duo is trouwens ook te vinden op Instagram. 
  

  

 

  

 Taalnieuws 
 

  >> Olav van Kessel en Jean-Marc van Tol winnen het Groot Dictee der Nederlandse Taal. (Trouw) 

 >> Een zakenman start een campagne om Amerikanen de naam Kamala Harris correct te laten 

zeggen. (LiveMint) 

  >> Gisteren was de dag van de Oekraïense taal. (112.International) 
  

  

 

Noordoost-Nederland 
 

  

>> Nieuw: een website over de ’Nysassiske skryvwyse’, een systeem om Nedersakische dialecten 

te schrijven. (Skryvwyse) 

  

>> Groningse taallessen in het voortgezet onderwijs: “De Groningse taal leeft enorm onder 

jongeren.” (RTV Noord) 

  

>> De Fryske Nasjonale Partij wil samen optrekken met Curaçao, Aruba en Sint-Maarten in een 

strijd voor opname van het Fries en het Papiaments in het Statuut van het Koninkrijk. (Curaçao.nu) 
  

 

mailto:muldera@xs4all.nl?subject=water-%20en%20boswoorden%20(oproep%20in%20Taalpost)
https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/ondernemer-oscar-de-lange-van-delft-biscuits-verovert-met-pepernoten-duitsland~2602166
https://taalverhalen.be/minionderzoekje/speculoos-of-speculaas/
https://www.rd.nl/meer-rd/consument/column-pepernotenpaniek-1.1711595
https://soundcloud.com/taalnerds
https://www.instagram.com/taalnerds.podcast/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/tekenaar-fokke-sukke-winnaar-groot-dictee-der-nederlandse-taal~b5c64f16/
https://www.livemint.com/news/india/as-kamala-harris-makes-history-anand-mahindra-wants-america-to-say-her-name-right-11604811630549.html
https://112.international/ukraine-top-news/day-of-ukrainian-writing-and-language-on-november-9-56314.html
https://skryvwyse.eu/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/758481/De-Groningse-taal-leeft-enorm-onder-jongeren
https://curacao.nu/papiaments-kan-meeliften-op-wens-friesland-voor-erkenning-taal/


 

  

 

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: Waarom een zeemeermin geen 

zeemeerman heet – toegankelijke 

tekstjes over de ongewone herkomst van 

doodgewone woorden. Voor kinderen én 

volwassenen. Met vrolijke en fantasievolle 

illustraties. 

Terug van weggeweest en vernieuwd: 

(Meer dan) 5000 venijnige 

dicteewoorden. Hét hulpmiddel bij uw 

voorbereiding op een 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 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

#spellingtip 

In het Groot Dictee der Nederlandse 

Taal van afgelopen zaterdag kwam 

onder andere ‘balkonnade’ voor. Op 

onze website lichten we dat woord toe: 

www.onzetaal.nl/balkonnade. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, -kronkels, 

-nieuws en -weetjes 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2021
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://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
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://onzetaal.nl/taaladvies/balkonnade-balkonade/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/
https://twitter.com/onzetaal


 

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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Woordpost: napperen 
 

  

In de Volkskrant wordt een ouderwets snackbarrige snackbar beschreven, waar de slaatjes 

“genappeerd worden met absurd veel mayonaise”. Over napperen is meer te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  >> Hagelslagbeleid. (Instituut voor de Nederlandse taal) 

  >> Doomscrolling. (De Standaard) 

 >> Agrivoltaïsch. (Taaltelefoon) 
  

 

 Taalevenementen 
 

  

>> Is het ‘Dat lijdt geen twijfel’ of ‘Dat leidt geen twijfel’? In ieder geval staat dit vast: Groot Dictee 

der Nederlandse Taal, zaterdag 7 november, tussen 11.00 en 13.00 uur in De Taalstaat. (NPO 

Radio 1) 

 >> Unbound, het International Spoken Word Festival, is op 8 november gratis te volgen via een 

livestream. (De Nieuwe Liefde) 

  >> De inschrijvingen voor de nieuwe Olympiade Nederlands zijn geopend. (Olympiade Nederlands) 
  

  

 

Taalnieuws 
 

  >> Hoeveel woorden telt het Russisch? (Russia Beyond) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/napperen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/napperen
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2681-hagelslagbeleid
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201102_93442269
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/agrivolta%C3%AFsch
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/27159-aftellen-tot-het-groot-dictee-ei-of-ij
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/27159-aftellen-tot-het-groot-dictee-ei-of-ij
https://denieuweliefde.com/agenda/unbound/
https://olympiadenederlands.org/index.php/inschrijvenstartpagina/
https://www.rbth.com/education/332943-how-many-words-russian-language
https://onzetaal.nl/


  

>> Taalkundige Floris Roelofsen, vader van een doof kind, over het belang van gebarentaal. 

(Universiteit van Amsterdam) 
  

 

 Boeken lezen 
 

  >> Elke dag een boekzin. (Boekzin) 

 >> Als je elke dag 15 minuten voorleest, leert je kind per jaar duizend nieuwe woorden. (AD) 

  

>> Coalitie van hoogleraren Nederlands en onderwijsdeskundigen: ‘Om het leesonderwijs te 

verbeteren moet de overheid breken met een aantal hardnekkige gewoontes.’ (NRC) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Een Chinees aandeel waarvan de naam ongeveer hetzelfde klinkt als ‘Trump wint fors’ (in het 

Mandarijn), schiet hard omhoog op de beurs. (Business Insider) 

  >> Frankrijk bindt de strijd aan met de formulering ‘click and collect’. (Le Figaro) 

  >> De onlinecursus ‘West-Vlams voe behunners’ is voortvarend van start gegaan. (Focus-WTV) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Voor wie na al het videovergaderen en thuiswerken 

soms ook even lekker met een tijdschrift op de bank 

wil zitten: als lid van het Genootschap Onze Taal 

krijgt u tien keer per jaar het blad Onze Taal 

thuisgestuurd. Ook krijgt u korting op uitgaven van 

Onze Taal. En natuurlijk beantwoorden we graag uw 

taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 14 december lid wordt (*), profiteert u 

van 15 procent korting op de lidmaatschapsprijs. 

De korting geldt voor jaar-, halfjaar- en student-

lidmaatschappen, en ook als u iemand een 

lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt in de week van 30 

november verstuurd. Zie voor de voorwaarden en meer 

informatie onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

https://resources.illc.uva.nl/illc-blog/what-happens-if-you-grow-up-without-language/
https://boekzin.nl/
https://www.ad.nl/dossier-het-beste-van-ad/je-kind-meer-laten-lezen-geef-als-ouder-het-goede-voorbeeld~afbf04fa/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/geef-jongeren-leesonderwijs-waar-ze-recht-op-hebben-a4018552
https://www.businessinsider.nl/chinees-aandeel-naam-trump-wint/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/click-and-collect-un-anglicisme-sur-toutes-les-levres-20201104
https://www.focus-wtv.be/nieuws/online-west-vlams-voe-behunners
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/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Ben jij na een dag verkiezingsnieuws ook zo 
murw dat je zinnetjes ziet ontstaan in de 

afkortingen van de staten in Amerika? 

 

 

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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Taaltip: HAVO / Havo / havo 
 

  

De onderwijsvorm havo wordt met kleine letters geschreven. Het maakt daarbij niet uit of het gaat 

om de algemene aanduiding van het onderwijstype of om een concrete school: ‘Qua schoolkeuze 

twijfelt ze nog tussen vmbo en havo’, ‘We wonen tegenover de havo.’ 

  

Ook de voluit geschreven vorm heeft geen hoofdletters: hoger algemeen voortgezet onderwijs. 

  

Wat voor havo geldt, geldt voor alle schooltypen (afkortingen en gewone woorden). Ook met kleine 

letters zijn bijvoorbeeld tso, technisch secundair onderwijs, pabo en gymnasium. 

  

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> ‘Als’ in plaats van ‘of’ dringt het Nederlands binnen: ‘Hij vroeg als ik mee wilde.’ (De Stentor) 

 >> Straatnamen met ‘Almelo’ vind je ook in het buitenland. (In de buurt) 

  

>> Vertaalwedstrijd voor scholieren van een gedicht van Nobelprijswinnaar Louise Glück. (Leraren 

Nederlands) 
  

  

 

Taalberoepen 
 

  >> Hiphoponderzoeker. (video – FastFactsSciencetube) 

  >> Stadionstem bij FC Twente. (Tubantia) 

 >> Opleider van dove museumgidsen. (NH Nieuws) 

 >> Kunstenaar die campagne voert voor het woord ‘doodsreutel’. (de Volkskrant) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/pabo/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.destentor.nl/zwolle/zeg-jij-dat-ook-zo-hij-vroeg-as-ik-mee-wilde-taalfout-uit-oost-nederland-dringt-het-algemeen-beschaafd-nederlands-binnen~ab499215/
https://indebuurt.nl/almelo/genieten-van/mysteries/mysterie-opgelost-in-deze-steden-in-het-buitenland-kom-je-almelo-tegen~78965/
https://lerarennederlands.nl/vertaalwedstrijd/
https://lerarennederlands.nl/vertaalwedstrijd/
https://www.youtube.com/watch?v=rpM36XnAsEs&feature=youtu.be
https://www.tubantia.nl/fc-twente/de-stem-van-fc-twente-is-terug-het-was-zo-doods-en-stil-in-de-veste~a3f2ce2c/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275373/roos-leidt-dove-museumgidsen-op-om-kunst-toegankelijker-te-maken
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kunstenaar-vibeke-mascini-voert-campagne-voor-het-woord-doodsreutel~bab3a405/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

 

Novembernummer  

Onze Taal 
 

  

 

De Taaladviesdienst van Onze Taal bestaat 

deze maand 35 jaar. Wie zijn de 

taaladviseurs en waarom beantwoorden ze 

soms om middernacht nog taalvragen? 

U leest het in het nieuwe nummer van 

Onze Taal. 

 

Het novembernummer peilt ook de 

taalliefde van Freek de Jonge, besteedt 

aandacht aan het Woordenboek der 

Nederlandsche Taal als levenswerk van 

Matthias de Vries, gaat in op het gebruik 

van taboewoorden en gefoeter op andere 

volkeren, verklaart de uitdrukking ‘een 

steek onder water’ ... en nog veel meer. 

 

U kunt dit nummer ook los bestellen in de 

webwinkel van Onze Taal. 
 

 

 

 
Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 

Taal in de wereld 
 

  

>> Engelstalige juristen hebben in hun vaktaal vaak de neiging om het onderwerp van een zin zo 

laat mogelijk te laten verschijnen. (Mr.) 

  >> Nieuw interactief taalmuseum in de Verenigde Staten: Planet Word. (Forbes) 

  >> Amazon Zweden gaat van start met flink wat vertaalongelukken. (Daily Mail Online) 

  

>> De volgorde van de landen in de openingsparade van de Olympische Spelen in Tokio zal niet 

alfabetisch zijn, maar wordt ‘gebaseerd op de Japanse taal’. (Kyodo News) 
  

 

 Taalopinies 
 

  

>> Waarom de Vlaamse minister-president Jan Jambon het in een toespraak had over ‘flandriens’. 

(De Morgen) 

 >> Diverse protestantse predikanten zijn niet blij met de nieuwste Bijbelvertaling, want het 

godsbeeld en de taal zijn voor hen te mannelijk. (Trouw) 

  

>> Hélène Carrère d’Encausse, vaste secretaris van de Académie française, heeft in haar eentje 

doorgedrukt dat het ‘la Covid’ moet zijn en niet ‘le Covid’, hoewel dat laatste door bijna iedereen 

gebruikt wordt. (France Culture) 
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Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Voor wie na al het videovergaderen en thuiswerken 

soms ook even lekker met een tijdschrift op de bank 

wil zitten: als lid van het Genootschap Onze Taal 

krijgt u tien keer per jaar het blad Onze Taal 

thuisgestuurd. Ook krijgt u korting op uitgaven van 

Onze Taal. En natuurlijk beantwoorden we graag uw 

taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 14 december lid wordt (*), profiteert u 

van 15 procent korting op de lidmaatschapsprijs. 

De korting geldt voor jaar-, halfjaar- en student-

lidmaatschappen, en ook als u iemand een 

lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt in de week van 30 

november verstuurd. Zie voor de voorwaarden en meer 

informatie onze webwinkel. 

 

 
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 

  

 

 

#taaltip 

In de zin ‘Het regent continu’ hoort 

geen e achter ‘continu’; die schrijf 

je alleen als je hem ook uitspreekt. 

Zie www.onzetaal.nl/continu. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taaltips, 

taalnieuws, taalkronkels 

en taalweetjes 
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 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 
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