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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Kerstnummer  

Tijdens de komende kerstperiode verschijnt Taalpost niet. Vandaag krijgt u daarom een 
speciale aflevering, met onze selectie van interessante links. Daarbij zijn de eigen 
internetactiviteiten van Onze Taal en van de Taalpost-redacteuren natuurlijk niet 
meegeteld. 

Taalpost 1513 verschijnt op 3 januari. De redactie wenst u prettige dagen en een 
voorspoedig nieuw (taal)jaar. 

3 keer 'Schrijver zkt. zanger'  

In het inmiddels ter ziele gegane radioprogramma Joos op Radio 1 van de VRT sloegen 
schrijvers en zangers dit jaar de handen ineen om nieuwe Nederlandstalige liedjes te 
maken. Drie mooie resultaten: 

 Herman Koch en Ozark Henry: Kom ga met mij kom 
 Herman Brusselmans en De Mens: Angst 
 P.F. Thomése en Henny Vrienten: Tilburg, Texas 

Nog te koop in de meeste boekwinkels én bij Onze Taal: de Taalkalender 
2014. 

3 weblogs  

Weblogs over taal hebben de neiging te komen en te gaan. Hier zijn er drie die we in 2013 
vaak lazen en waarvan we hopen dat ze in 2014 blijven.  

 De Taalprof: al jarenlang een begrip in de Nederlandsetaalblogwereld. 
 Vernoeming: rijk, veelzijdig, goedgeschreven weblog over namen door Maarten 

van der Meer. 
 Milfje Meulskens: opstandig, geleerd en leesbaar weblog over taal, door de 

Amsterdamse promovenda Sterre Leufkens en de Leidse student Marten van der 
Meulen. 

3 Facebook-pagina's  

Facebook-pagina's hebben het nadeel dat ze vaak alleen goed kunnen worden bekeken 
door mensen met een account bij Facebook. Maar wie zo'n account aanmaakt, treedt wel 
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een wereld binnen met een bloeiend sociaal taalleven, waar de gebruikers soms even 
druk meepraten als de beheerders.  

 Taalvoutjes: beleefde dit jaar zijn grote doorbraak met dagelijkse foto's van 
grappige taalmissers. Inmiddels zijn er bijna 300.000 mensen die de pagina 
volgen, is er een Taalvoutjes-app en een Taalvoutjes-boek.  

 Vereniging ter bevordering van het gebruik van het bedreigde NL woord: deze 
groep verzamelt "archaïsch, belegen, deplorabel, tanend, zeldzaam en zieltogend 
Nederlands taalgebruik teneinde dit voor teloorgang te behoeden", en heeft 
inmiddels meer dan 20.000 volgers. 

 Jan's talenpagina: een pagina die korter geleden begonnen is, en die vooral veel 
links plaatst die interessant kunnen zijn voor talenliefhebbers. Die links kunnen 
overal vandaan komen en gaan niet alleen over het Nederlands. 

3 twitteraars  

Twitter is nog wat korter en sneller dan Facebook. Het is voor Onze Taal zelf inmiddels 
het meest gevolgde medium (@onzetaal had gisteren 44.444 volgers). Maar er gebeurt 
nog veel meer!  

 Taaljournalist: Gaston Dorren is de koning van de Nederlandse taaltwitteraars. 
Meerdere keren per dag komt hij met interessante observaties en links over 
allerlei talen. Onmisbaar voor de liefhebber. 

 Taalcanon: de redactie van de populair-wetenschappelijke website Taalcanon 
publiceert regelmatig links naar artikelen uit de Taalcanon die als achtergrond 
dienen bij de actualiteit. 

 Wim Daniëls: een van de bekendste taalbeschouwers van dit moment is pas sinds 
kort écht actief op Twitter, maar heeft terecht al heel veel volgers. 

3 keer een goed jaar voor de crisis  

De crisis verwarde u dit jaar misschien met een tweesprong in uw leven, verrijkte zeker 
uw woordenschat en verraste u met humor: Bob Dylan moest 2000 arbeiders ontslaan in 
zijn liedjesschrijffabriek.  
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Frits Spits start op zaterdag 4 januari 2014 op Radio 1 met het nieuwe radioprogramma De 

Taalstaat. 

(Bron: Radio.nl) 

 

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken is gekozen tot Taaltalent van 2013. 

(Bron: De Telegraaf) 

 

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie presenteert een jaaroverzicht van 2013 aan de 

hand van neologismen. 

(Bron: INL) 

Hoe is het dictee beleefd?  

MENINGEN. Het Groot Dictee, geschreven door Onze Taal-erelid Kees van Kooten, is niet 

onbesproken gebleven. Schoot het zijn doel voorbij? Was de tekst goed fout of een sadistisch 

taalexperiment? Uit de peiling die afgelopen dagen werd gehouden op de website van Onze 

Taal, blijkt dat tweederde van de stemmers vindt dat de nieuwe opzet voor herhaling vatbaar 

is. 

Uw spellingkennis opfrissen en verdiepen? Begin het nieuwe jaar 
goed en schrijf u in voor de spellingtraining van Onze Taal op 20 
januari in Utrecht! 

Zin en ritme  

WINNAARS. In Taalpost 1504 stond wat sluikreclame voor Heb je nou je zin?! van 

Taalpostbode Marc van Oostendorp. Uit alle inzenders van lievelingszinnen haalden we drie 

winnaars: Anne Kirsten Steinhäuser-Stoel, Lisa Koers en Niek Ederveen. Zij krijgen een 

gesigneerd exemplaar van het boek. 

LEZING. Op woensdag 15 januari 2014 geeft diezelfde Marc van Oostendorp in de Koninklijke 

Bibliotheek in Den Haag een lezing over zijn onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten.  
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Taalvoutjes  

VIJF KWARTETTEN. We mogen vijf exemplaren weggeven van het kwartetspel van 

Taalvoutjes. Wilt u in aanmerking komen? Stuur voor het eind van dit jaar een mail met uw 

adresgegevens naar de redactie van Taalpost. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door 

Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Kees van Kooten heeft in het Groot Dictee der Nederlandse Taal rariteiten en contaminaties 

opgenomen. En daar is presentator Philip Freriks enthousiast over.  

(Bron: Nu.nl) 

 

Misschien bent u geen bronstige hertenimitator. Maar dat mag u er niet van weerhouden deel 

te nemen aan de verkiezing van de onjuiste spatie van 2013. 

(Bron: SOS) 

 

Had de vertaaldienst van de Europese Unie het Engelse woord engage verkeerd vertaald met 

bindend? 

(Bron: NRC) 

Awkwaaaaaaaard!  

ANGLICISME. Ongemakkelijk? Een beetje raar? Of gewoonweg gênant? Nee, het Engelse 

woord awkward is het allemaal tegelijk en nog veel meer. Dat vindt taalblogster Milfje 

Meulskens over het anglicisme van het jaar. Ze geeft verschillende voorbeelden en laat zien 

dat awkward ook in andere talen voorkomt. 

Oefening baart spellingkunst  

DICTEESTRESS. Bereid u voor op het Groot Dictee van vanavond met de spellingquiz van de 

Taaladviesdienst van Onze Taal, en het opgepoetste oefendictee uit 2007 (en de oplossing). 

Draagt u Onze Taal een warm hart toe? Steun de vereniging (extra)! 

Onze Taal-omslag  

PROFICIAT. Het winnende Onze Taal-omslag van 2013 is gemaakt door Matthijs Sluiter. Hij 

maakte voor het januarinummer een illustratie over 'Het geheim van goed voorlezen'. 

  

http://www.taalpost.nl/archief/1510.html
http://www.taalpost.nl/archief/1510.pdf
http://www.nu.nl/media/3655504/philip-freriks-enthousiast-taalfouten-in-groot-dictee.html
http://www.spatiegebruik.nl/despatievan2013.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/16/rutte-steunt-toch-bindende-afspraken-over-macht-naar-brussel/
http://milfje.blogspot.nl/2013/12/anglicisme-van-het-jaar-2013-awkward.html
http://www.onlinequizcreator.com/nl/spellingquiz/quiz-7349
http://www.youtube.com/watch?v=OP3aGgQhgZc
https://onzetaal.nl/weblog/oefendictee-met-henny-stoel
https://onzetaal.nl/steun
https://onzetaal.nl/weblog/winnaar-onze-taal-omslag-van-2013


Uw mening over taal  

OPROEP. Wat vindt u van taal? Gaat ze achteruit, was het vroeger beter en hebt u het gevoel 

dat er te veel verandert? Of bent u een heel andere mening toegedaan? Robin De Veen, 

student aan de KU Leuven, onderzoekt voor zijn masterproef wat moedertaalsprekers uit 

Nederland en België over taal vinden. Hebt u tien minuten tijd, doe dan mee aan de enquête. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Twee Russische politici dienen een wetsvoorstel in om de Russische taal te beschermen. 
Het document omvat zeven pagina's – en bevat twaalf spelfouten. 
(Bron: Spits) 
 
Welke woorden gebruik je in de krant wel en welke niet om mensen te karakteriseren? 
De opinie van een ombudsman. 
(Bron: NRC) 
 
De Facebook-groep 'Linguistica in pillole' serveert dagelijks een portie taalwetenschap in 
het Italiaans. 
(Bron: Linguistica in pillole) 

Taaltip: 'alweer het 24ste Groot Dictee'  

PRAKTISCH. Alweer betekent niet altijd 'opnieuw, nog een keer'. Het kan ook gebruikt 
worden in zinnen als 'Woensdag wordt alweer het 24ste Groot Dictee gehouden' en 'Jos 
woont alweer tien jaar in Antwerpen.' De gedachte die het toevoegen van alweer hier 
opwekt, is iets als: wat gaat de tijd toch snel.  

In de zin 'Ben je daar alweer?' bepaalt de intonatie de betekenis. Wie zegt: 'Bén je daar 
alweer?', bedoelt zoveel als: dat is snel; ik had je nog niet verwacht. Maar in 'Ben je daar 
alwéér?' betekent alweer 'opnieuw'. In deze laatste zin is alweer een versterking van weer, 
net als in 'Ze is alweer haar sleutels kwijt.'  

Meer uitleg en voorbeelden vindt u op de website van Onze Taal.  

Op zoek naar een kerstcadeau? Geef iemand een half of een heel jaar een 
abonnement op het tijdschrift Onze Taal! 

Resultaten Groot Nationaal Onderzoek Taal  

ONDERZOEK. De Universiteit Gent heeft de resultaten van het Groot Nationaal 
Onderzoek Taal bekendgemaakt. 400.000 Nederlanders en Vlamingen deden in totaal 
600.000 keer mee aan de onlinetest over woordenschat. Daarmee is het wereldwijd de 
grootste taaltest aller tijden. De belangrijkste conclusies:  
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 De woordenschat van Nederlanders is iets groter dan die van Vlamingen; alleen 
inwoners van Flevoland scoren onder de maat. 

 De woordenschat groeit een heel leven lang, in elk geval tot je tachtigste. Wel 
blijven vooral oudere Vlamingen enigszins achter bij Nederlanders. 

 Hoe meer talen iemand spreekt, hoe groter zijn of haar Nederlandse 
woordenschat is. 

Vandaag op de televisie  

KIJKEN EN LEZEN. Gisteren werden de resultaten van het hierboven genoemde 
onderzoek bekendgemaakt in het televisieprogramma Labyrint. Vandaag kunt u het 
bekijken op Canvas, om 19.30 uur.  

Onderzoeker Marc Brysbaert gaf interviews over de test aan Over taal en Humo. En 
waarom kennen Nederlanders volgens de test meer woorden dan Vlamingen? Brysbaert 
nuanceert deze uitkomst in De Morgen. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus 

gedropt door Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Top-3 van mooiste dialectgezegdes van 2013 bekendgemaakt. Internetgebruikers 

mogen stemmen. 

(Bron: Plein 5) 

 

Er is nu een speciaal symbool voor de Russische roebel: een P met een streepje 

erdoor. 

(Bron: NRC Handelsblad) 

 

Op basis van tekstanalyse door de computer van artikelen uit het blad Time 

Magazine, voorspelde een groep computerdeskundigen dat Obama de man van het 

jaar zou worden. Het werd paus Franciscus.  

(Bron: Engineers online) 

Kees van Kooten over taal  

TV. Eerder deze week werd Kees van Kooten geïnterviewd in het tv-programma 

DWDD. Van Kooten schreef dit jaar de tekst van het Groot Dictee (dat volgende week 

wordt uitgezonden), en het gesprek gaat dan ook voor een groot deel over 

woordgebruik, taal en taalgebruikers. De gelauwerde Nederlandse komiek en 

schrijver laat ook nog even zijn favoriete blad zien. 

Nog gauw even de laatste 'oude' Onze Taal meepikken, en in januari 
genieten van het vernieuwde tijdschrift. Word nu lid of neem een 
proefabonnement! 

Tongbrekers  

RADIO. De moeilijkste tongbreker van het Engels is het woordrijtje 'Pad kid poured 

curd pulled cold'. Dat beweerden Amerikaanse onderzoekers onlangs (zie Taalpost 

1505). Het radioprogramma Nieuwe feiten besteedt aandacht aan tongbrekers: wat 

maakt ze zo lastig?  
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Mooiste omslag  

OPINIEPEILING. Elke maand zetten illustratoren en fotografen zich in om Onze Taal 

een mooi omslag te geven. Op de website van Onze Taal zijn alle omslagen van 2013 

te bekijken en kunt u stemmen op het omslag dat u het mooist vindt. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Participatiesamenleving is het vaagste woord van 2013. Dat meldt de website 
Vaagtaal.nl na een internetverkiezing met 1200 deelnemers. 
(Bron: Vaagtaal) 
 
Doven uit de hele wereld hebben verontwaardigd gereageerd op het optreden van een 
'nep'-doventolk bij de begrafenis van Nelson Mandela gisteren. De man zou onder meer 
tijdens de toespraak van president Obama zelf gebaren hebben bedacht. 
(Bron: SBS Australia) 
 
De 'soap' rond taaltesten Engels voor hoogleraren aan Vlaamse universiteiten blijft 
maar voortduren. Elisabeth Meuleman van de partij Groen: "Het Nederlands moet als 
onderwijstaal behouden blijven, maar het Engels is ook belangrijk. We mogen geen rem 
zetten op het Engels."  
(Bron: Veto) 

Het 'weerwoord' van 2013  

VERKIEZING. Een van de opvallendste woordverkiezingen aan het eind van het jaar is 
wel die voor het 'weerwoord' van 2013, georganiseerd door Meteo Consult en Omroep 
Gelderland. Over het weer wordt altijd veel gepraat en dat levert kennelijk steeds nieuwe 
woorden op. Dit jaar zijn onder andere 50-tinten-grijs-weer, wolkenwak, vergietbewolking 
en hittestress kandidaat. U kunt nog tot maandag 16 december stemmen.  

Volgende week wordt het Groot Dictee der Nederlandse Taal 
gehouden. Nog snel goed oefenen? Dat kan met 5000 venijnige 
dicteewoorden!  

De dood van e  

E. In 1998 werd de letter e nog gekozen als het 'woord van het jaar' door de American 
Dialect Society, vanwege de opkomst van e-mail en e-commerce. Dit jaar ziet het 
tijdschrift Wired juist reden om het overlijden van de letter aan te kondigen. Steeds meer 
populaire Amerikaanse websites hebben namelijk namen waarin de letter gemeden wordt, 
zoals Flickr en Tumblr.  
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).  

Taalnieuws  

De taal van Moldavië gaat Roemeens heten in plaats van Moldavisch. Dat is 'het leukste 
cadeau in jaren' volgens president Traian Basescu van buurland Roemenië. 
(Bron: Metro) 
 
42 procent van de Europese spreekwoorden komt uit het Latijn. Dat beweert althans de 
Duitse krant Bild, helaas zonder uit te leggen wat 'Europese spreekwoorden' zijn. 
(Bron: Bild) 
 
De belangrijkste talen van Luxemburg zijn Frans, Engels, Duits, Luxemburgs, 
Portugees, Nederlands, Italiaans en Spaans. Luxemburg heeft ongeveer 500.000 
inwoners.  
(Bron: Les Frontaliers) 

Taaltip: overreed, overreden en overgereden  

PRAKTISCH. Het is altijd even uitkijken met de werkwoorden overreden en overrijden. In 
bijvoorbeeld 'Het bestuur heeft de penningmeester overreed nog een jaar te blijven' is 
overreed juist. Overreed is namelijk het voltooid deelwoord van overreden ('overhalen, 
overtuigen'); de verleden tijd is overreedde ('Het bestuur overreedde de penningmeester').  

Daarnaast bestaat het werkwoord overrijden, dat op twee manieren kan worden 
uitgesproken. In de betekenis 'over iets heen rijden' ligt de klemtoon op rij-; de verleden 
tijd is dan overreed en het voltooid deelwoord overreden. Bijvoorbeeld: 'Mijn mobieltje is 
gevallen en is toen overreden door een auto.'  

Maar overrijden kan ook 'nog eens rijden' betekenen; de klemtoon ligt dan op over-, en het 
voltooid deelwoord is overgereden. Zoals in deze zin: 'De schaatser werd gehinderd op de 
kruising en heeft zijn race later overgereden.'  

Pas dus op met een zin als 'Ik overreed de penningmeester': die betekent in de verleden 
tijd iets anders dan in de tegenwoordige tijd.  

Taaladviezen, taalkronkels en de eigenaardigheden van spreektaal: 
een paar van de thema's op de Taalkalender 2014 van Onze Taal. 
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Afscheidscollege Jan Renkema online  

VIDEO. Het afscheidscollege dat taalkundige Jan Renkema, auteur van onder meer de 
populaire Schrijfwijzer, op 29 november hield aan de Universiteit van Tilburg, staat nu 
online op Renkema's website. In dat college gaat Renkema in op een aantal actuele 
taalkwesties, zoals de tekst van het Koningslied. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Een man uit Utrecht fietst van Eupen naar Hasselt om een wond te laten verzorgen. 
Volgens hem omdat hij de Franse taal haat. 
(Bron: Het Laatste Nieuws) 
 
De Britse premier David Cameron geeft studenten de raad geen Frans en Duits meer te 
leren: 'Chinees is de taal van de toekomst.' 
(Bron: NOS) 
 
'Pad kid poured curd pulled cold' zou de moeilijkste tongbreker in het Engels zijn. 
(Bron: Huffington Post) 

Nooit meer in 2014  

NOMINATIES. Welk woord wilt u in 2014 nooit meer horen? Het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL) heeft een selectie gemaakt uit de inzendingen voor 'Weg 
met dat woord!' Tien woorden zijn genomineerd: absoluut, confederalisme, crisis, 
dagdagelijks, kids, papadag, participatiesamenleving, selfie, swag en yolo. U kunt u nu 
ergeren én stemmen.  

Taaladviezen, taalkronkels, spreektaal en verwantschap 
Nederlands-Engels: een paar van de thema's op de Taalkalender 
2014 van Onze Taal. 

Linguee nu ook in het Nederlands  

NIEUW. Linguee bestond al in andere talen, maar nu is er ook een Nederlandse versie. 
Deze combinatie van een Nederlands-Engels onlinewoordenboek en een zoekmachine 
voor vertalingen geeft iedereen gratis toegang tot vertalingen die ooit al door iemand in 
een specifieke context gemaakt zijn.  

Linguee beweert met zijn technologie duizend keer meer resultaten te tonen dan de 
grootste traditionele tweetalige woordenboeken. Hoe Linguee werkt, kunt u bekijken in 
een korte video. 
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Moeten we onze stormen een naam geven?  

OPINIEPEILING. De sinterklaasstorm die vandaag naraast, moest het zonder officiële 
Nederlandse naam doen. Die van eind oktober kreeg in Nederland en Vlaanderen 
evenmin een naam. In andere landen gebeurde dat wel. Zo sprak Duitsland over 
Christian, Engeland over de St Jude storm en Zweden over Simone. Wordt het niet eens 
tijd dat ons taalgebied het voorbeeld van deze en andere landen gaat volgen en zijn 
stormen ook namen gaat geven? Wat vindt u? U kunt uw mening geven op de website 
van Onze Taal. 

Bedrijfsrijm  

WEDSTRIJD. Geïnspireerd door de goedheiligman sturen allerlei bedrijven hun klanten of 
hun medewerkers op 5 december berichten op rijm. De redactie van Onze Taal hield 
gisteren een wedstrijdje: wat was het mooiste bedrijfsrijm? U leest alles over de wedstrijd 
en over de winnaar (een fraai sinterklaasstormgedichtje) op de website van Onze Taal. 
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  Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt 
door Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).  

Taalnieuws  

Er komen meer Engelse lessen op de basisscholen in Amsterdam. 
(Bron: Nationale Onderwijsgids) 
 
Presseurop, een website die in tien talen nieuws brengt over de Europese Unie, moet er 
misschien eind dit jaar mee ophouden. 
(Bron: Presseurop) 
 
Een nieuw programma zet geschreven Friese tekst om in gesproken taal. Daardoor is het 
mogelijk websites in het Fries door de computer te laten voorlezen. 
(Bron: dé Weekkrant) 

Zakelijke sinterklaasrijmpjes  

OPROEP. Media, bedrijven en andere organisaties verpakken rond deze tijd hun 
berichten soms in een sinterklaasrijm. Dat valt meestal in goede aarde, maar niet altijd. 
Hebt u zelf voorbeelden van geslaagde of minder geslaagde sinterklaasrijmpjes uit de 
media of het bedrijfsleven? Onze Taal verzamelt ze. 

Volg een eendaagse taaltraining bij Onze Taal! Bijvoorbeeld over 
spelling: 20 januari in Utrecht, 20 maart in Amsterdam of 1 april in 
Arnhem. 

Heb je nou je zin?!  

SLUIKRECLAME. Een mens maakt op een dag moeiteloos enkele honderden zinnen, en 
hoort en leest er nog veel meer. Bijna alles wat we over de wereld weten, hebben we 
geleerd via taal, dus via zinnen. Zinnen verbinden onze binnenwereld – onze diepste 
gedachten en gevoelens – met de buitenwereld. Over dat fascinerende fenomeen schreef 
Taalpostbode Marc van Oostendorp een nieuw boek: Heb je nou je zin?! (Bert Bakker, 
Amsterdam, € 17,50). Speciaal voor Taalpost-abonnees zijn er drie gesigneerde 
exemplaren beschikbaar. Stuur voor woensdag 11 december a.s. uw lievelingszin op naar 
redactie@taalpost.nl en maak kans op een exemplaar! 

Tijd voor Onze Taal  
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Leest u Taalpost, maar bent u nog niet geabonneerd op het tijdschrift Onze Taal? 
Abonneer u nu. Of maak iemand anders blij met een abonnement – nu met 5 euro korting 
en een handige cadeaubon, mocht u morgen al iets willen overhandigen. 

Wilt u liever geen lid-abonnee worden, maar wilt u wel het Genootschap Onze Taal (en 
daarmee Taalpost) steunen? Dat kan op verschillende manieren. Ook waard om te 
bekijken: de projecten van de stichting Vrienden van Onze Taal. 

Leden-abonnees krijgen trouwens rond deze tijd bericht over de contributiebetaling voor 
2014. Ontvangt u de factuur digitaal, controleer dan goed of die niet in de reclamebox of 
spamfolder van uw e-mailprogramma is beland. 
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