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Woordpost: stampede 
 

  

Paul Laseur van BNR beschrijft hoe op Black Friday “de winkeldeuren openzwaaien om de 
stampede binnen te laten”. Is een stampede een stampende menigte? Uitleg over stampede is 
te vinden op de website van Onze Taal. 

  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Plunderpuber. (Taalbank) 

  >> Gasklever. (INT) 

 >> Toiletplant. (Taaltelefoon) 
  

 

 

  

.   
 

 

Het nieuwe nummer 

van Onze Taal 
 

  

 
Morgen verschijnt het decembernummer 
van Onze Taal! Met daarin aandacht voor: 

 de tale Kanaäns in het werk van 

schrijfster Franca Treur; 

 de vraag waarom werkwoord-

spelling toch altijd zo lastig blijft; 

 de uitspraak van het jaartal 2020: 

‘tweeduizendtwintig’ of ‘twintig-

twintig’; 

 talen waarin de toekomst ‘achter 

de rug’ ligt en het verleden zich 

voor ons bevindt. 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stampede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stampede
https://www.taalbank.nl/2019/11/26/plunderjeugd/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2554-gasklever
https://www.taaltelefoon.be/toiletplant
https://onzetaal.nl/


 En veel meer! In de webwinkel van Onze 

Taal vindt u de volledige inhoudsopgave 
en kunt u desgewenst – bijvoorbeeld als u 

nog geen lid bent van Onze Taal – het 
nummer bestellen.  

  

  

 

Voordelig lid worden 
van Onze Taal 

 

 

 

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt 

u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal. 

Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw 

taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 15 december een doorlopend 

lidmaatschap afsluit (à € 44,–), krijgt u het boek 

‘Een topjaar voor eikels’, boordevol grappige 

taalkronkels uit de media, cadeau. 

 

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2020. 
 

 

 

 
Meer informatie 

   

 

  

  

 Pleidooien 
 

  >> Een nieuw boek pleit voor duidelijke notaristaal. (Advocatie)  

 >> Een krant pleit voor stimulering van het Nederlands. (Dagblad van het Noorden) 

  >> De discussie over het boek ‘Against English’ handzaam samengevat. (Onze Taal) 

  

>> In de discussie over het wegwerken van de taalachterstand van kleuters in Vlaanderen komen 

meer meningen voorbij dan feiten. (De Standaard) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Molière was toch de auteur van zijn eigen werk. (De Standaard) 

  >> Waarom verwijzen mama’s naar zichzelf als ‘mama’? (Neerlandistiek) 
  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/december-2019-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/december-2019-onze-taal
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/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.advocatie.nl/pleidooi-voor-duidelijke-notaristaal-boek-brengt-akten-beeld
https://www.dvhn.nl/Meningen/Commentaar/Commentaar-Laten-we-onze-Nederlandse-taal-stimuleren-25078453.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/voor-het-nederlands-tegen-het-engels
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191127_04740905
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191127_04740972?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/mama-zal-een-lekker-fruithapje-voor-je-maken/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Winkeliers worstelen 

met Zwarte Piet 

in hun etalage” 

(krantenkop) 

 

Onze Taal op Twitter: 

dagelijks taalweetjes, 

taaltips én taalkronkels 
 

  

 

 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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