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 3 liedjes uit Vlaanderen 
 

  >> Zolang je maar van het virus geniet. (video – Supercontent) 

  >> We zullen doorgaan. (video – Daan) 

  >> Susa Nina. (video – Connie Neefs & Hannelore) 
  

 3 podcast-afleveringen over taal 
 

  >> Taalfouten, een grote ergernis. (Achter de Klacht) 

  >> Waar komt het woord podcast vandaan? (INT) 

  >> Welke Franse woorden houden we over aan deze coronacrisis? (Plan B) 
  

 3 keer de beste boektitels 
 

  >> De vijfentwintig beste boektitels volgens het radioprogramma Nieuwe Feiten. (Radio 1) 

  >> De vijftig beste boektitels aller tijden. (Neerlandistiek) 

  >> De ‘echte’ lijst van vijftig beste boektitels volgens weblog Tzum. (Tzum) 
  

  
 

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=COmttACu_ow
https://www.youtube.com/watch?v=X_LR0LBWjwk
https://www.youtube.com/watch?v=NNVTWbHpWt4
https://anchor.fm/margo-smit/episodes/Episode-2-2-Taalfouten--een-grote-ergernis-en1os5
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xMzQ0NTgzLnJzcw/episode/QnV6enNwcm91dC02MjcyNDM0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjwqqb4_NLtAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0cy52cnQuYmUvdjEvcHJvZ3JhbS0xZTA5MmFhZS05OGNmLTQ3YzgtOGY3YS1lZjYzODJkYmM0ZTE/episode/YnJvYWRjYXN0LWNhNDIyZDRkLTE2MzgtNDkzZS04NzViLTBlZmFhYjVjMWJiZg?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwigrO2Z_NLtAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://radio1.be/de-helaasheid-der-dingen-de-beste-nederlandstalige-boekentitel-aller-tijden
https://www.neerlandistiek.nl/2020/12/de-50-beste-boektitels-aller-tijden/
https://www.tzum.info/2020/12/column-coen-peppelenbos-de-50-beste-nederlandstalige-boektitels-aller-tijden-de-echte-lijst/
https://onzetaal.nl/


 

 3 taalmakers 
 

  

>> Kris Van de Poel werd de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Televisiekijkers juichten om de comeback van Irma Sluis bij een persconferentie over corona. 

(RTL Boulevard) 

  >> Arjen Lubach lette ook op de punten en de komma’s. (NOS) 
  

 3 keer taal van het jaar 
 

  >> De slechtste slogans. (Slechte Slogans) 

  >> De beste krantenkoppen. (Villamedia) 

  >> De beste taalboeken. (Onze Taal) 
  

 3 naamsveranderingen 
 

  >> ‘Zigeunersaus’ werd ‘Paprikasaus op Hongaarse wijze’. (de Volkskrant) 

  >> ‘Speculoos’ werd ‘Biscoff’. (VRT) 

  >> ‘Witte de With’ werd ‘Melly’. (Rijnmond) 
  

  
 

 

 3 keer taaltelevisie uit vervlogen tijden 
 

  >> ‘Hier spreekt men Nederlands’ – 23 september 1965. (video – VRT Taal) 

  >> ‘De Groenteman en de Turk’ – 1984. (video – Het officiële Koot&Bie-kanaal) 

  >> ‘Tien voor taal’ – 7 juli 1991. (video – Tv en radio DB) 
  

https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/kris-van-de-poel-nieuwe-algemeen-secretaris-taalunie/
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5202008/kijkers-juichen-om-comeback-irma-sluis-bij-persconferentie
https://nos.nl/artikel/2346413-zondag-met-lubach-maakt-bijna-3-ton-over-naar-rode-kruis.html
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://www.villamedia.nl/artikel/de-beste-kop-stond-op-nu-burgemeesters-bij-illegale-feesten-treden-wij-op
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalboekenprijs-voor-nicoline-van-der-sijs/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zigeunersaus-heet-nu-paprikasaus-op-hongaarse-wijze~bd7ed7b0/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/31/lotus-zal-geen-speculoos-meer-verkopen-wel-biscoffs/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/199685/Zo-gaat-het-Witte-de-With-voortaan-heten
https://vrttaal.net/nieuws/hier-spreekt-men-nederlands-23-september-1965
https://www.youtube.com/watch?v=BELNmsxSajM&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=HTwHcEuOQzY
http://www.groene.nl/winterkorting


 3 verse video’s 
 

  

>> Lichtpuntjes van het Nederlands: 10 korte lezingen over de Nederlandse taal en literatuur door 

wetenschappers van over de hele wereld. (Taalunie) 

  >> Nederlandse literatuurgeschiedenis tot 1901 in 131 korte filmpjes. (Bas Jongenelen) 

  >> Wat zegt de wetenschap over taal? In 41 korte video’s. (Marc van Oostendorp) 
  

 3 keer klinkende taal 
 

  >> Hoe klonk het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam? (video – Archeologie Rotterdam) 

  

>> Dick Annegarn zingt in het Frans over zijn geboortestad Den Haag: ‘Né à la Haye’. (video – Dick 

Annegarn) 

  >> ‘Patricia in de P-Taal’ door Maud Vanhauwaert. (video – Taalhelden) 
  

  
 

 

 

 3 keer leesvoer 
 

  >> Een boek van de dit jaar overleden taaljournaliste Liesbeth Koenen. (Liesbeths onaffe) 

  >> De zes beste artikelen uit Onze Taal volgens de redactie. (Onze Taal) 

  >> Twintig artikelen uit Neerlandistiek. (Neerlandistiek) 
  

 3 liedjes uit Nederland 
 

  >> Ik kan je dromen. (video – Harrie Jekkers) 

  >> Groter dan ik. (video – Froukje) 

  >> De liefde is de eerste wet. (video – Broeder Dieleman) 
  

https://taalunie.org/actueel/188/lichtpuntjes-van-het-nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=SxCd42E0TCo&list=PL0vqnuEthW51OMerbtqQYZjaOO5Orhj9W
https://www.youtube.com/watch?v=vdwsX999nWo&list=PLz0pyI6uSUgIrTCuBnk3kOzvGHMiVEMqc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0hVdz9gyGX4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZdxYqClHzVM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdxYqClHzVM
https://taalhelden.org/bericht/patricia-de-p-taal
https://www.liesbethkoenen.nl/liesbeths-onaffe/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-beste-artikelen-volgens-de-redactie-van-onze-taal/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/12/20-stukken-uit-2020-om-nog-eens-te-lezen/
https://youtu.be/6ZWR1FdEMrQ
https://www.youtube.com/watch?v=IUGFn7wQSlM
https://www.youtube.com/watch?v=SiZjC4DYVRo
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks


  
 

 

 95.199 abonnees 
 

  

Dit jaar vonden 5.653 nieuwe abonnees hun weg naar Taalpost. Bereiken we volgend jaar het getal 

100.000? Alleen de sterren zullen ons dat kunnen vertellen. 
  

  
 

 

 

  

 

 

 

Steunt u Onze Taal 
met een donatie?  

  

  

Dit is de laatste Taalpost van 2020; de 

eerstvolgende editie verschijnt op dinsdag 

5 januari 2021. 

We hopen dat u hebt genoten van 

de negentig afleveringen die we dit jaar 

hebben gemaakt. 

 

Taalpost is gratis en dat willen we 

graag zo houden.  

Wilt u ons steunen door een eenmalige en 

vrijblijvende donatie te doen aan Onze 

Taal? 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. We wensen u 

prettige feestdagen en alle goeds voor 

2021! 
 

 

 

 

Ja, ik steun Onze Taal  

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip 

Wanneer schrijf je ‘nieuwjaar’, wanneer 

‘nieuw jaar’ en wanneer ‘Nieuwjaar’? 

Op onze website leggen we het uit: 

www.onzetaal.nl/nieuwjaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=L55OiGJ_9wY
http://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
http://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren/
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.onzetaal.nl/nieuwjaar
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ Sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

elke dag taalnieuws, 

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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

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://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: flamboyant 
 

  

Deze week overleed de flamboyant acterende Barbara Windsor. Over het woord flamboyant is 

meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Flacon of flesje? (Neerlandistiek) 

  >> Rare snoeshaan. (Historiek) 

 >> Alphens woord van het jaar 2020: liftgate. (Alphens.nl) 
  

 

 

Woordenboeken 
 

  >> Het popculturele woordenboek van 2020. (Focus Knack) 

 >> Woordenboeken konden de taal dit jaar niet bijbenen. (Forward) 

  >> Hoe we het woordenboek herschrijven met de pen van de hoop. (MO*) 
  

  

 Taalnieuws 
 

  

>> Ellen Peters sprak zelf geen Twents en schreef toen maar ‘Twents voor Dummies’. (Huis aan 

Huis) 

  

>> Greenpeace houdt een lokale klimaatactie in verschillende Limburgse dialecten. (Het Belang van 

Limburg) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flamboyant
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/flamboyant
https://www.neerlandistiek.nl/2020/12/flacon-flesje/
https://historiek.net/rare-snoeshaan-betekenis-herkomst/139131/
https://www.alphens.nl/nieuws/dit-is-het-alphens-woord-van-het-jaar-2020.html
https://focus.knack.be/entertainment/muziek/het-popculturele-woordenboek-van-2020-nee-quarantwijnen-heeft-de-selectie-niet-gehaald/article-normal-1677153.html
https://forward.com/culture/460332/even-dictionaries-couldnt-keep-up-with-language-in-2020/
https://www.mo.be/commentaar/hoe-we-het-woordenboek-herschrijven-met-de-pen-van-de-hoop
https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/algemeen/1032088/-twents-voor-dummies-nieuw-boek-voor-wie-twents-wil-leren
https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/algemeen/1032088/-twents-voor-dummies-nieuw-boek-voor-wie-twents-wil-leren
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201216_93745604
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201216_93745604
https://onzetaal.nl/


  

>> In elke familie wordt wel een woord gebruikt dat alleen binnen die familie bekend is en in geen 

enkel woordenboek voorkomt, zelfs niet in het dialect. (De Standaard) 
  

 

 

Internationaal taalnieuws 
 

  

>> Het Tsakonisch, een van de oudste levende talen in Europa, wordt met uitsterven bedreigd. 

(BBC) 

  >> In de Italiaanse stad Florence wordt volgend jaar een taalmuseum geopend. (adnkronos) 

  >> Veel mensen leren een nieuwe taal om zich voor te bereiden op betere tijden. (Capital) 

  

>> Neurowetenschappers onderzoeken de relatie tussen taal en cognitieve functies. (News Medical 

Life Sciences) 
  

 

 

  

 

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 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 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Voor onze Instagram-volgers:  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201215_97939030?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.bbc.com/travel/story/20201215-the-last-speakers-of-ancient-sparta
https://www.adnkronos.com/cultura/2020/12/11/nasce-firenze-museo-della-lingua-italiana_tYq1GZoXgoo0LJNgohkcmI.html
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/warum-viele-menschen-in-der-pandemie-sprachen-lernen
https://www.news-medical.net/news/20201216/Neuroscientists-investigate-the-relationship-between-language-and-cognitive-functions.aspx
https://www.news-medical.net/news/20201216/Neuroscientists-investigate-the-relationship-between-language-and-cognitive-functions.aspx
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2021-ledenprijs
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/boeken-24/diversen/taalkalender-2021
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Praat mee met 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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Taaladvies 

Spellingsite 
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https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: ‘Ik heb veel van hen/ze geleerd’ 
 

  

Zowel ‘Ik heb veel van hen geleerd’ als ‘Ik heb veel van ze geleerd’ is juist. Het woord ze is een 

niet-benadrukte vorm van de persoonlijke voornaamwoorden hen, hun en zij. Nog enkele 

voorbeelden: 

• Ik heb hen/ze goed gekend. 

• Hoe doen zij/ze dat toch allemaal? 

• Het is hun/ze gegund. 

 

Bij nadruk is ze niet mogelijk: 

• Van hen heb ik veel geleerd. 

• Waarom zij wel en ik niet? 

• Juist hun gun ik het zo. 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. Ook is op de website te lezen waarom in de 

zinnen met gunnen/gegund de vorm hun beter is dan hen. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Er vallen vaak vervelende stiltes in videogesprekken doordat je gesprekspartner je pas na 

ongeveer 100 milliseconden hoort. (Neerlandistiek) 

 >> Op de lange termijn kan migratie tot gevolg hebben dat talen tot in hun vezels veranderen; ook 

het Nederlands. (Algemeen-Nederlands Verbond) 

  

>> Een Belg, een Amerikaan en een Australiër ontcijferen een van de codes die de mysterieuze 

‘Zodiac Killer’ vijftig jaar geleden stuurde. (Het Laatste Nieuws) 
  

  

 

Woordverkiezingen 
 

  

>> Woorden van het jaar bij Van Dale: ‘anderhalvemetersamenleving’ wint in Nederland, 

‘knuffelcontact’ in Vlaanderen. (Van Dale) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ze-hen-hun/
https://onzetaal.nl/taaladvies/hun-hen/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/12/waarom-is-stilte-in-zoom-zo-vervelend/
https://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2020-4/maakt-migratie-de-taal-eenvoudiger/
https://www.hln.be/buitenland/ik-ben-niet-bang-voor-de-gaskamer-belg-helpt-bericht-van-mysterieuze-zodiac-killer-mee-ontcijferen~aaf6532c/
https://www.vandale.nl/woord-van-het-jaar-2020
https://onzetaal.nl/


  >> ‘Ewa drerrie’ en ‘simp’ zijn in Vlaanderen het kinder- en tienerwoord van het jaar. (VRT NWS) 

 >> Kanshebbers voor het mooiste Drentse woord van het jaar: ‘dommiet’, ‘prugeltie’, 

‘mieghummel’, ‘fedusie’ en ‘kladde’. (RTV Drenthe) 
  

 

 

  

 

Iets taligs op uw 

gezicht? 
 

  

Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers 

noemt, we zijn er voorlopig nog niet van 

af. En daarom mag er best meer taal aan 

te pas komen – vond Onze Taal tenminste. 

 

Vandaar deze talige mondkapjes: de 

stoplap en het voorzetsel! Ze zijn bedacht 

door onze volgers Ed Belt en Hester Swart 

en ontworpen door Studio Het Mes. 

 

Ze zijn te bestellen in onze webwinkel. (U 

vindt daar ook meer informatie over de 

werking ervan.) Leden van Onze Taal 

krijgen korting. 
 

 

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

 

 

Opinies 
 

  >> ‘Je bent een topper: dat voelt als een belediging.’ (Tubantia) 

  >> Een ‘innovatief’ (of ‘innoverend’) biertje? Zeg gewoon een ‘nieuw’ biertje. (Geert Van Lierde) 

  >> ‘Behoren d/t-fouten binnenkort definitief tot het verleden? Wellicht niet.’ (Knack) 
  

 

 

Wablieft-prijs voor viroloog 
 

  

Wablieft is een Vlaams centrum dat zich inzet voor het gebruik van duidelijke taal. Elk jaar reikt het 

een prijs uit aan een persoon of organisatie uit Vlaanderen die duidelijke taal gebruikt of die 

anderen aanspoort dat te doen. 

 

Dit jaar is de Wablieft-prijs toegekend aan viroloog Steven Van Gucht, voor zijn heldere uitleg over 

de coronacrisis. Hij kreeg de prijs thuis – en vanaf een veilige afstand – overhandigd. 

(video – Wablieft) 
  

 

 
Naar de video 

  

 

 

  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/14/ewa-drerrie-en-simp-kinder-en-tienerwoord-van-het-jaar/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165790/Wat-is-volgens-jou-het-mooiste-Drentse-woord-van-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-mondkapje-mondmasker-ledenprijs-2-stuks
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-mondkapje-mondmasker-2-stuks
https://www.tubantia.nl/nathalie-baartman/je-bent-een-topper-dat-voelt-als-een-belediging~aaa9accc/
https://geertvanlierde.be/innoverend-of-gewoon-nieuw/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/behoren-dt-fouten-binnenkort-definitief-tot-het-verleden-wellicht-niet/article-opinion-1677295.html
https://www.wablieft.be/nl
https://www.youtube.com/watch?v=TKCWLa72W5M
https://www.youtube.com/watch?v=TKCWLa72W5M
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020


 Nieuwsbrief over straattaal 
 

  

Als u zich inschrijft voor de StraattaalNieuwsbrief, krijgt u gratis het e-book ‘Straattaal: structuur en 

gebruik in het onderwijs’. (Khalid Mourigh) 
  

  

 

Gratis aangeboden: 20 jaargangen Onze Taal 
 

  

Een van onze lezers biedt in verband met ruimtegebrek de jaargangen 1999 t/m 2018 van Onze 

Taal aan. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Ede (Gelderland). 

 

Neem voor meer informatie contact op met J. Soeting via e-mail (door op deze link te klikken). 

  
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

Een oplossing die voor de lange termijn 

bedoeld is, is een langetermijnoplossing. 

Dat is dus één woord, al mag je voor de 

leesbaarheid wel een of twee streepjes 

toevoegen. Meer uitleg: 

www.onzetaal.nl/langeafstand. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalweetjes, 

taaltips 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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://khalidmourigh.nl/
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https://onzetaalwebwinkel.nl/
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https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
http://www.onzetaal.nl/langeafstand
https://twitter.com/onzetaal
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Woordpost: epigoon 
 

  

Een tv-programma roept associaties op met jaren-90-scènes zonder dat het om epigonen gaat. 

Epigonen? Over dat woord is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Avocadoletsel. (Taalbank) 

  >> Eskalieren. (Duden) 

 >> Knaldrang. (INT) 

 >> Oogsteffect. (Team Taaladvies) 
  

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> De officiële ‘reisbewijzen’ die in Frankrijk nodig zijn tijdens de lockdown, bestaan nu ook in het 

Bretons, Occitaans en andere regionale talen. (Le Figaro) 

 >> Is het einde van het Standaardnederlands nabij in Vlaanderen? (video – YouTube-kanaal 

Lichtpuntjes van het Nederlands) 

  >> Het Nederlandse parlement maakt meer geld vrij voor de studie van het Nederlands. (DUB) 
  

  

 Jaaroverzichten 
 

  >> De meestgebruikte hashtags op Twitter in 2020: #coronavirus en #blacklivesmatter. (Nu.nl) 

  >> Kies de onjuiste spatie van het jaar. (SOS) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epigoon
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/epigoon
https://www.taalbank.nl/2020/12/08/avocadoletsel/
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Das-Verb-%E2%80%9Eeskalieren%E2%80%9C
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/knaldrang/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/oogsteffect
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/les-regions-lancent-des-attestations-de-deplacement-dans-leur-langue-20201210
https://www.youtube.com/watch?v=Gfbm8gKdEoY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Gfbm8gKdEoY&t=7s
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/kamer-schuift-neerlandistiek-meer-geld-toe
https://www.nu.nl/tech/6095192/coronavirus-en-blacklivesmatter-meest-gebruikte-hashtags-op-twitter.html?redirect=1
https://www.spatiegebruik.nl/verkiezing/
https://onzetaal.nl/


  >> De beste Onze Taal-artikelen van 2020, volgens de redactie. (Onze Taal) 

  >> Een paar boeken waarin taal een belangrijke rol speelt. (Omroep Flevoland) 
  

 

 

  

 

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 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 

  

 

 

  

  

 

Talen leren 
 

  >> Hoe leer je Chinees? (Omroep Flevoland) 

  >> Vlaamse leraren Spaans zijn niet te spreken over de opmars van het Duits. (Knack) 

 >> Wobbe Cazemier (80) geeft nog altijd Nederlandse taalles aan anderstaligen. (IJmuider 

Courant) 
  

 

 Wetenschap 
 

  

>> Een wetenschappelijk rapport over hoe moderne computers met taal omgaan, heeft geleid tot 

het ontslag van de auteur bij Google. (AG Connect)  

 >> Helpt het bij online communicatie als je de toon waarop iets wordt gezegd uitschrijft? (New York 

Times) 

  >> Honden kunnen slechts een paar woorden van elkaar onderscheiden. (Metro) 

  >> Mensen die veel lezen, kennen de grammaticale regels beter. (VOX) 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-beste-artikelen-volgens-de-redactie-van-onze-taal
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/207860/miriam-mikkers-over-taal-in-boeken
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2021-ledenprijs
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/boeken-24/diversen/taalkalender-2021
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/207715/van-a-tot-z-hoe-leer-je-chinees?id=207715
https://www.knack.be/nieuws/belgie/leraren-spaans-niet-te-spreken-over-opmars-van-duits/article-news-1674451.html
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20201209_71230892?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20201209_71230892?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.agconnect.nl/artikel/kritische-ai-studie-leidt-tot-heftig-conflict-bij-google
https://www.nytimes.com/2020/12/09/style/tone-indicators-online.html
https://www.nytimes.com/2020/12/09/style/tone-indicators-online.html
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/opvallend/2020/12/honden-horen-slechts-een-paar-woorden/
https://www.voxweb.nl/nieuws/mensen-die-veel-lezen-kennen-de-grammaticale-regels-beter
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021


  

 

En verder 
 

  

>> De tweede persoon die in Engeland gevaccineerd werd, heette William Shakespeare. Genoeg 

aanleiding tot woordspelingen! (BBC) 

  >> Zwart is geen scheldwoord. (De Standaard) 

  >> De vijftig beste boektitels aller tijden. (Neerlandistiek) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Wie ‘op zijn qui-vive is’, is op zijn hoede. 

Maar waar komt die #uitdrukking 

vandaan en hoe is ze ontstaan? Dat 

vertellen we op een nieuwe pagina op 

onze website: www.onzetaal.nl/quivive. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter: 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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 

https://www.bbc.com/news/uk-55233021
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Taaltip: de/het soort kaas die/dat je lekker vindt 
 

  

Juist zijn ‘Kies het soort kaas dat je lekker vindt’ en ‘Kies de soort kaas die je lekker vindt.’ 

 

Soort kan zowel een de-woord als een het-woord zijn. Naar ‘de soort’ wordt met die verwezen, naar 

‘het soort’ met dat. Of het woord dat achter soort staat een de-woord is (zoals kaas) of een het-

woord (zoals hout), maakt niet uit. Je kunt dus ook zowel zeggen ‘Kies de soort hout die je mooi 

vindt’ als ‘Kies het soort hout dat je mooi vindt.’ 

 

Meer informatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

‘Oh la la’-taal 
 

  >> Oxford Dictionary schrapt de term Essex girl (‘meisje dat bereid is tot seks’). (Daily Mail) 

  

>> De slechtste slogan van het jaar: ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’ (over 

sterilisatie van katten). (Sloganverkiezing) 

 >> Finland wil het ongewenst toesturen van ongepaste, seksueel getinte teksten even strafbaar 

stellen als aanranding. (Joop) 
  

 

 Taalvariatie 
 

  >> ‘Een goede dokter moet dialect spreken!’ (Medisch Contact) 

 >> Eindelijk wetenschappelijke erkenning voor het Riffijns, de taal van de meeste eerste-generatie-

Marokkanen in Nederland en Vlaanderen. (NRC) 

  >> De maanavonturen van Kuifje zijn vertaald in zeven Spaanse (streek)talen. (Spanje Vandaag) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-soort/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9020305/Farewell-Essex-girl-Phrase-REMOVED-dictionary.html
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/finland-wil-ongewenste-sexting-net-zo-strafbaar-maken-als-aanranding
https://www.medischcontact.nl/opinie/lezers-schrijven/lezersverhalen/lezersverhaal/contact-in-dialect.htm
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/04/eindelijk-het-geminachte-riffijns-bestaat-nu-echt-a4022586
https://www.spanjevandaag.com/02/12/2020/kuifjes-maan-avonturen-vertaald-in-7-spaanse-talen-dialecten/
https://onzetaal.nl/


 

Fries 
 

  

>> Pippi Langkous, De grutte freonlike reus, It libben fan in labbekak: in het Fries vertaalde 

kinderboeken zijn een succes. (Trouw)  

  >> De Fryske Akademy heeft een nieuwe directeur: Nelleke IJssennagger. (Omrop Fryslân) 

  >> ‘Vorming van een nieuw overlegorgaan van het Fries is geen goed idee.’ (Friesch Dagblad) 

  >> Friese Kinderen voor Kinderen-kinderen zongen solo’s met een rollende r. (Neerlandistiek) 
  

 

 

  

 

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 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 

  

 

 

  

  

 

Taalnieuws 
 

  

>> Bij de communicatie over het coronavaccin worden (in vergelijking met eerdere corona-

communicatie) opvallend weinig metaforen gebruikt. (Neerlandistiek) 

  

>> De spraakherkenner van Google wil het woord gay wel uitschrijven, maar lesbienne niet. 

(Numerama) 

 >> Covid-19 bedreigt ook inheemse talen. (National Geographic) 
  

 

 Woordgeschiedenis 
 

  >> Waarom heet een boterham boterham? (video – YouTube-kanaal De Vlogmannen) 

https://www.trouw.nl/binnenland/pippi-langkous-giet-nei-fryslan-het-onverwachte-succes-van-de-friese-kinderboekvertaling~b6155538/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1014404-nelleke-ijssennagger-nieuwe-directeur-fryske-akademy
https://frieschdagblad.nl/2020/12/3/opinie-vorming-van-nieuw-kennisberaad-voor-het-fries-is-geen-goed-idee?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.neerlandistiek.nl/2020/12/friese-kinderen-voor-kinderen-kinderen-zongen-solos-met-rollende-r/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2021-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2021-ledenprijs
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https://www.numerama.com/politique/673844-lesbienne-masturbation-et-penis-ces-mots-que-loutil-de-diction-de-microsoft-word-ne-veut-pas-ecrire.html
https://www.nationalgeographic.com/history/2020/11/losing-elders-to-covid-19-endangers-indigenous-languages/
https://www.youtube.com/watch?v=fIYqy0psOBM&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2021


 >> Het Frans kent het woord star al ruim anderhalve eeuw. (Le Figaro) 

  >> Waar komt het Engelse woord prison vandaan? (OUP) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Duitsland wil af van nazi-invloeden in het telefoonalfabet. (NOS) 

  >> ‘Een zin die mij even verkneukelde.’ (Taaljournalist) 

  >> Afkortingen op sociale media: een lijstje voor ouders. (Kidsweek) 

  >> Hoe schrijf ik een academisch stuk (in het Engels)? (video – YouTube-kanaal Florian Schneider) 

  

>> Het Max Planck Instituut in Nijmegen zoekt mensen (volwassenen en kinderen) die af en toe 

mee willen doen aan taalonderzoek. (MPI) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Nieuw op onze website: ‘Het boek 

beschrijft deze ontwikkelingen’, is dat 

een goede zin? En wanneer kun je zo’n 

constructie wel en niet gebruiken? Meer 

info: https://onzetaal.nl/taaladvies/het-

boek-beschrijft. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, 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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Woordpost: ongenaakbaar 
 

  

Zanger Stef Bos noemt de Duitse taal ongenaakbaar en de teksten van Herbert Grönemeyer 

eveneens. Over de betekenisnuances van dit woord is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Prins Bernhard is zelf niet blij met de term ‘prinsbernhardbelasting’. (Taalbank) 

  >> Geen ‘Teslaquila’ voor Elon Musk. (Business Insider) 

 >> Wat rijmt er op ‘covid’ en ‘covid-19’? (RTL Nieuws) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> ‘Lezen in het digitale tijdperk’: het wetenschappelijk congres van de Stichting Lezen vindt online 

plaats op 10 december. (Stichting Lezen) 

 
>> Vrienden van de taalkundige Jan Blommaert vragen uw steun voor het project ‘Woord X Macht 

X Strijd’, een webdocumentaire over de rol van taal in het organiseren van ongelijkheid. (Jan 

Blommaert-documentaire) 

  

>> Een Amsterdamse taalwetenschapper pleit bij de minister van Binnenlandse Zaken voor meer 

aandacht voor dove kinderen en hun ouders. (NH Nieuws) 
  

  

 

Taalpret 
 

  >> Coronawoordenquiz. (AD) 

  >> ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek is er nu ook in een Engelse versie. (video – Todd Rundgren) 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ongenaakbaar/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/ongenaakbaar
https://www.taalbank.nl/2020/11/30/prinsbernhardbelasting/
https://www.businessinsider.nl/elon-musk-teslaquila-mexico/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5200647/wat-rijmt-er-op-corona-sinterklaasgedicht
https://www.lezen.nl/nl/de-nieuwe-lezer-lezen-in-het-digitale-tijdperk
https://www.janblommaert-documentaire.be/
https://www.janblommaert-documentaire.be/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276944/taalwetenschapper-pleit-bij-ministerie-voor-meer-aandacht-voor-dove-kinderen-en-hun-ouders
https://www.ad.nl/binnenland/weet-jij-wat-deze-coronawoorden-betekenen-speel-de-quiz~a1fcd5e2/
https://www.youtube.com/watch?v=CCfcpsIssNE&feature=youtu.be
https://onzetaal.nl/


  

>> Een duo vertolkt ‘Billie Jean’ van Michael Jackson met alleen maar Franse woorden voor 

etenswaren. (GaccioB) 
  

 

 

  

 

Sinterklaasliedjes-
etymologiequiz 

 

  

Wat weet u van de etymologie van 

woorden uit bekende sinterklaasliedjes? 

Doe de quiz: als u de tien vragen hebt 

beantwoord, krijgt u de uitslag te zien en 

meer informatie over de herkomst van de 

woorden. 
 

 

 

 
Quizzen maar 

  

 

 

 

 

Kies het beste Onze Taal-omslag van 2020 
 

  

Van het tijdschrift Onze Taal zijn in 2020 tien nummers verschenen. Welk omslag vindt u het 

beste? Breng nu uw stem uit. 

 

De winnende illustrator wint een taart met zijn eigen ontwerp. En onder degenen die een reactie 

achterlaten met een motivatie van hun stem, wordt een boek verloot. 
  

 

 
Stem nu 

  

 

 

  

 Winnaars Alles begint met A-prijsvraag 
 

  

In Taalpost 2246 vroegen we wat er aan de hand was met de feestelijke presentatie van het boek 

‘Alles begint met A’ van Diedrik van der Wal. Het antwoord begint ook met een ‘a’: afgelast. 

 

We wensen de vijf winnaars veel leesplezier: Frouke Welling, Hiskia Peters, Erik de Jong, Marianne 

Vekemans en Joke Jaspers. 
  

  

https://twitter.com/GaccioB/status/1333834251364687873
https://www.onlineexambuilder.com/nl/sint-etymologiequiz/exam-411960
https://www.onlineexambuilder.com/nl/sint-etymologiequiz/exam-411960
https://www.onlineexambuilder.com/nl/sint-etymologiequiz/exam-411960
https://www.onlineexambuilder.com/nl/sint-etymologiequiz/exam-411960
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wat-was-het-beste-omslag-van-het-jaar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wat-was-het-beste-omslag-van-het-jaar
https://www.allesbegintmeta.nl/
https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/feestelijkepresentatievanallesbegintmeta.html
https://www.onlineexambuilder.com/nl/sint-etymologiequiz/exam-411960


  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Na al dat telewerken of op de kleinkinderen passen 

even lekker met een tijdschrift op de bank zitten? 

Onze Taal is hét blad voor taalliefhebbers. 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 januari verstuurd. Zie 

voor 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 

  

 

 

Wat betekent ‘veel poeha maken’ en 

waar komt deze #uitdrukking vandaan? 

Je leest het op onze website: 

www.onzetaal.nl/poeha 

#taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

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://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/hashtag/uitdrukking?src=hashtag_click
http://www.onzetaal.nl/poeha
https://twitter.com/hashtag/taalweetje?src=hashtag_click
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 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/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


#2249 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

1 
DEC 
2020 

  

  

 

Taaltip: een fiscale / fiscaal jurist 
 

  

Een juridisch specialist op fiscaal gebied is een fiscaal jurist. Het bijvoeglijk naamwoord fiscaal krijgt 

geen e aan het einde (het wordt niet verbogen). Op die manier wordt uitgedrukt dat fiscaal jurist in 

zijn geheel als vaste combinatie een specifieke functie aanduidt. In een fiscale jurist, met buigings-

e, zou fiscale eerder een ‘toevallige’ toevoeging bij jurist zijn. 

  

Enkele vergelijkbare functies waarbij het bijvoeglijk naamwoord meestal onverbogen blijft, zijn 

algemeen secretaris, buitengewoon hoogleraar en literair vertaler. 

  

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

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden van het jaar 
 

  >> ‘Corona-Pandemie’ is Duits woord van het jaar. (Gesellschaft für deutsche Sprache) 

  

>> ‘Rona’ wint in Australië; ‘iso’ en ‘quazza’ zijn ook leuk. Australiërs houden van verkortingen. 

(The Conversation) 

 >> De Amerikaanse woordenboekenmaker Merriam-Webster houdt het bij ‘pandemic’ (‘pandemie’) 

(Merriam-Webster) 

 >> Een online collega is het daarmee eens en geeft uitgebreide toelichting. (Dictionary.com) 

 >> En u? Stuur uw kandidaten voor het Woord van het Jaar in. (Onze Taal) 
  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-muzikaal-muzikale-leider/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://gfds.de/wort-des-jahres-2020-1/
https://theconversation.com/rona-iso-quazza-words-of-the-year-speak-to-our-australian-take-on-covid-150949
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/30/2136448/0/en/Merriam-Webster-Announces-Pandemic-as-2020-Word-of-the-Year.html
https://www.dictionary.com/e/word-of-the-year/
https://m12.mailplus.nl/wp9b8ecx46Kh-2971-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/


 

  

 

De nieuwe 

Onze Taal 
 

  

 

Onze Taal blikt terug op een bewogen 

(taal)jaar. 

 

Opvallend: onderzoek bij lezers van het 

tijdschrift laat een aardverschuiving zien in 

de gevoeligheid rondom woorden. 

 

Alomtegenwoordig: coronataal in de 

politiek in Nederland en Vlaanderen. 

 

Spraakmakend: taalgebruikers signaleren 

wat hun het afgelopen taaljaar opviel. 

 

En overvloedig: losse Twitter-zinnetjes, 

een taalmachine die goed schrijft maar er 

weinig van begrijpt, een woord voor 

iemand die een broer of zus verloren heeft, 

en nog veel meer artikelen.   

 

 

 
Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 

Opinies 
 

  

>> “De digitale vergadering heeft de kloof tussen praters en zwijgers niet verkleind, maar 

vergroot.” (De Tijd) 

  >> “Wees niet te bescheiden en provinciaals met de aanpak van het Fries.” (Leeuwarder Courant) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Martine Tanghe krijgt de taalonderscheiding ‘Grote Prijs Jan Wauters’ en mag op bezoek bij 

koning Filip. (VRT, VRT en Onze Taal) 

 >> Welke werkwoordstijd wordt er gebruikt bij ‘nadat’: voltooid of onvoltooid? (Doet iets met taal) 

  

>> Burgerwetenschappers gezocht voor onderzoek over alledaagse leefcultuur en taalgebruik. 

(Meertens Panel) 

  >> Discriminatie op grond van een accent is binnenkort in Frankrijk niet meer toegestaan. (BBC) 
  

  

 

Spelen met taal 
 

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/december-2020-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/december-2020-onze-taal
https://www.tijd.be/opinie/column/de-babbelhypothese/10267566.html
https://www.e-pages.dk/lc/4337/article/1255074/5/1/render/?token=c0cc36e9ef4ebfdec5dbdabd09707ddd
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/30/winnaar-grote-prijs-jan-wauters/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/30/martine-tanghe-op-bezoek-bij-koning-filip-ik-ben-blij-en-trots/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/martine-tanghe-afscheid-van-een-taalicoon
https://doetietsmettaal.nl/2020/11/werkwoordstijd-bij-nadat-voltooid-of-onvoltooid/?utm_campaign=doetietsmettaal-revue&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://meertenspanel.meertens.knaw.nl/
https://www.bbc.com/news/world-europe-55069048
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020


  

>> Test uw kennis of waag een gokje: waar komt welke voornaam in Nederland het meest voor? 

(NTR) 

  >> Tien onderdelen van een ‘otto’ in het Gents dialect. (Het Nieuwsblad) 
  

 

 

Gezocht: redacteur 
 

  

Gezocht: een vrijwilliger om mijn manuscript te redigeren. 

 

Meer informatie: K. Bodha, via k.bodha@hotmail.com of 06 – 84 41 35 04. 

  

  

 

 

  

  

(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 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

#taalweetje  

Wat heeft de #uitdrukking ‘een rare 

snoeshaan’ of ‘een vreemde snoeshaan’ 
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https://twitter.com/hashtag/taalweetje?src=hashtag_click
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https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

met een kalkoen te maken? Dat leggen 

we uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/snoeshaan. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalnieuws, taalkronkels 

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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