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Woordpost: exoplaneet 
 

  

Verschillende media melden vandaag dat het Nederlandse publiek een exoplaneet een naam mag 

geven. Maar wat is een exoplaneet, en waar komt dat woord vandaan? Dat is te lezen op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taal en werk 
 

  >> Steeds meer werkgevers zijn op zoek naar werknemers die Chinees spreken. (RTLZ) 

  

>> Cv’s beginnen steeds meer te lijken op Instagram – en soms zelfs op Tinder. (Wall Street 

Journal) 

 >> Waarom maakt de politie grapjes op Twitter? En waarom stoort dat sommige mensen? (NOS) 
  

 

 

Woordenschat 
 

  

>> Om meer onderling begrip te creëren tussen boeren en burgers is er nu een online 

boerenwoordenboek. (Nieuwe Oogst) 

  >> Een corpswoordenlijst om tijdens de ontgroening uit je hoofd te leren. (Quote) 

 >> Het woord niksen begint ook tot het Duits door te dringen. (Süddeutsche Zeitung) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/exoplaneet
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/exoplaneet
https://www.rtlz.nl/life/carriere/artikel/4811566/chinees-spreken-werkgever-vacature-taal-leren-carriere
https://www.wsj.com/articles/resumes-are-starting-to-look-like-instagramand-sometimes-even-tinder-11565707364?mod=hp_featst_pos3
https://www.wsj.com/articles/resumes-are-starting-to-look-like-instagramand-sometimes-even-tinder-11565707364?mod=hp_featst_pos3
https://nos.nl/artikel/2298286-schoonmoeder-in-hete-auto-waarom-maakt-politie-grappen-op-sociale-media.html
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/08/12/woordenboek-met-vaktermen-van-de-boer
https://www.quotenet.nl/entertainment/a28727195/corpslingo-de-woordenlijst-die-ieder-lid-uit-zijn-hoofd-kent/
https://www.sueddeutsche.de/leben/lebensstil-niksen-hygge-1.4562284
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Moedertaal – 

de taal van je leven 
 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben 

mensen met hun moedertaal? Hoe 

verandert dat nu er steeds meer 

moedertalen bij komen in Nederland? En 

welke taal ervaren tweetaligen (ook als ze 

standaardtaal en dialect spreken) als hun 

moedertaal? 

 

Al die vragen komen op een luchtige, 

onderhoudende en aansprekende manier 

aan de orde tijdens het congres van Onze 

Taal, op zaterdag 5 oktober aanstaande in 

Utrecht. Er zijn nog een paar kaarten! 

Haast u! 
  

 

 

Meld u aan via onze 
webwinkel 

  

 

 

 

 

Genderneutrale taal 
 

  

>> In Zweden kun je gerust aan iemand vragen met welk voornaamwoord hij, zij of ‘hen’ wil 

worden aangeduid. (Trouw) 

 >> Het Turks is pas echt een genderneutrale taal. (Trouw) 

  >> “Genderneutrale taal is mierenneukerij met woorden.” (NPO Radio 1) 

  >> Ook de Beierse autoriteiten denken na over genderneutrale taal. (Süddeutsche Zeitung) 
  

  

 

Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands 
 

  

>> “Waarom hoor ik, Vlaamse, het Nederlandse accent van mijn man niet meer?” (De Standaard) 

  

>> In Vlaanderen worden steeds meer Nederlands-Nederlandse woorden gebruikt, en niet alleen 

maar poep (in de betekenis ‘kak’). (Doorbraak) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Hoe goed is uw Italiaans? Doe de test! (Libreriamo) 

 

>> Na alle campagnes om wiskunde en natuurwetenschappen te gaan studeren, nu ook graag iets 

voor de humaniora. (De Standaard) 

  >> Waar komt hupsakee vandaan? (Historiek) 
  

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
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https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
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https://www.trouw.nl/buitenland/met-welk-voornaamwoord-wil-je-worden-aangeduid-is-in-zweden-een-hele-normale-vraag~bb11bf63/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-koploper-in-genderneutrale-taal-het-turks~b8e6df44/
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/17995-genderneutrale-taal-is-mierenneukerij-met-woorden
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-behoerden-gendergerechte-sprache-1.4568174
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190818_04565528?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://doorbraak.be/ook-met-schone-poep-kun-je-drager-van-poepbacterie-zijn/
https://libreriamo.it/scuola/conosci-la-lingua-italiana-scoprilo-con-questo-test-2/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190815_04559486?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://historiek.net/hupsakee-huppakee-huppetee-hopsakee-betekenis/120975/amp/


 

Bibliotheken gezocht voor Groot Dictee 
 

  

Op zaterdag 2 november vindt het Groot Dictee der Nederlandse Taal weer plaats! Na het succes 

van vorig jaar wordt het ook nu uitgezonden via NPO Radio 1, tijdens de uren van De Taalstaat. 

 

Ook dit jaar kunnen bibliotheken bij dit live-evenement aansluiten door zich aan te melden als 

dicteelocatie, zodat geïnteresseerden in hun lokale bibliotheek kunnen meeschrijven. 

 

Bibliotheken kunnen zich aanmelden via dit formulier. Daar staat ook meer informatie over het hoe 

en wat. 
  

 

 
Naar het formulier 

  

 

 

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

De komkommertijd is ongeveer voorbij, 

maar toch nog even: waar komt dat 

woord ook alweer vandaan? Op onze 

website vertellen we het: 

https://onzetaal.nl/komkommertijd/.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 

taalnieuws. 

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