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Woordpost: filibusteren 
 

  

Conservatieve politici in het Verenigd Koninkrijk wilden in de brexit-discussie eerst filibusteren, 

maar uiteindelijk deden ze dat toch niet. Maar wat is filibusteren en waar komt het vandaan? Dat 

is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De voorstelling Language van Vanja Rukavina is “sterk van inhoud, technisch perfect en 

spannend om naar te kijken”. (Trouw) 

  

>> De Fryske Akademy staat waarschijnlijk een forse reorganisatie te wachten. (Leeuwarder 

Courant) 

 >> Meningsverschil? Maak gebruik van drogredenen en andere discussietrucs. (Sociale 

Vraagstukken) 
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/filibusteren
https://www.trouw.nl/cultuur-media/language-is-een-intrigerende-soort-van-ted-talk~b23d6ce0/
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Septembernummer 

Onze Taal 
 

  

Afgelopen vrijdag week verscheen het 

septembernummer van Onze Taal; 
inmiddels zullen de meeste leden het wel 
in de bus hebben.  
 
Het nummer bevat een variëteit aan 
artikelen: onder meer over Nederlands in 
Brussel, over de patronen achter 

ruziemaken, over de opkomst en het 
verdwijnen van de benaming Moffrika, 
over de ritmiek van van je in kinderliedjes, 
over het woordje ook en over allerlei 
mogelijke manieren om te zeggen dat iets 
heel oud is. 

 

De volledige inhoudsopgave is te zien 
op de website van Onze Taal.  
Leden kunnen bovendien de digitale 
versie doorbladeren. 
 
Bent u nog geen lid en zou u graag elke 

maand Onze Taal ontvangen? Als u voor 
22 september lid wordt, ontvangt u ons 
boekje ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 
als welkomstgeschenk. 
Kijk hier voor de mogelijkheden.  

  

  
 

 

 

Website over meertaligheid 
 

  

Caryn ’t Hart gaat op de website De Mond Voorbij op zoek naar de werkelijkheid en de sociale kant 

van meertaligheid. 

 

In de reeks ‘5 vragen aan’ komen mensen aan het woord die meertalig opgevoed zijn of hun 

kinderen meertalig opvoeden. 
  

undefined  
 

 
Naar ‘De Mond Voorbij’ 

  

 

  

 

Drukke taalweken in aantocht 
 

  

>> Van 9 tot en met 15 september: Week van de Alfabetisering. 

  

>> Van 20 tot en met 29 september: Week van de Afrikaanse roman. 

  

>> Van 5 tot en met 12 oktober: Week van het Nederlands. 
  

 

https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/september-2019
https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/sep-2019/
https://www.onzetaal.nl/tijdschrift/sep-2019/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/nct38475100/eDQr3qSEiXvq4zs
https://www.demondvoorbij.com/
https://www.demondvoorbij.com/
https://www.weekvandealfabetisering.nl/
http://www.weekvandeafrikaanseroman.nl/
https://weekvanhetnederlands.org/


 

En verder 
 

  

>> Opinie van een ex-docent: “De verwaarlozing van taalonderwijs op het mbo moet stoppen.” 

(Vrij Nederland) 

 >> De nieuwe Ikea-catalogus is ook te beluisteren. (Metro) 

  

>> Enkele Chinese onderzoekers beweren dat de Engelse taal is afgeleid van het Chinees. (The 

Taiwan Times) 
  

  

 
 
 
 
 
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 
 

 
 

 
Nog veel meer hilarische omschrijvingen van zo’n 

antieke telefoon (of andere heel oude dingen) vind je 
in ons septembernummer. 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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