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Woordpost: auspiciën 
 

  

De Gelderlander schrijft dat de nieuwjaarsduik in Arnhem onder auspiciën van hardloopgroep 

Runiversity plaatsvond. Maar wat zijn auspiciën eigenlijk? En met welke dieren hebben ze te 

maken? Lees het op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Engels in Twente 
 

  >> ‘Het Nederlands gaat het Fries en het Twents achterna.’ (Neerlandistiek) 

 >> ‘Laten we niet doen alsof we in het buitenland zijn.’ (WNL) 

  >> ‘Het Nederlands wordt resoluut buitengesloten.’ (de Volkskrant) 
  

  

 Lokaal 
 

  

>> De ‘Gouden Brandnetel’ voor vaag taalgebruik in de politiek van Gouda gaat naar wethouder 

Thierry van Vugt. (Gouds Dagblad) 

 >> In het Amsterdam van de negentiende eeuw werden minstens zeven verschillende dialecten 

gesproken. (NRC) 

  

>> De nieuwe Baantjer-reeks zou vanwege het platte Amsterdams ook in Nederland worden 

ondertiteld (Televizier), maar dat lijkt uiteindelijk toch niet te gaan gebeuren (Televizier). 
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Januarinummer 

Onze Taal 
 

  

 

Kun (of mag) je nog wel Gouden Eeuw 

zeggen? Of slaaf? Of hij en zij? Aan de 

vraag welke woorden wel of niet nog 

gebruikt mogen worden, en hoe daar van 

verschillende kanten over gedacht wordt, 

besteedt Onze Taal het komende jaar 

maandelijks aandacht. 

 

In het januarinummer, dat een nieuwe 

opzet heeft, is er daarnaast aandacht voor 

de vraag wat emoji’s zoal betekenen (en 

wie dat bepaalt), voor verschillende 

taalculturen op de wereld, voor 

‘huppelwoorden’ en voor orde en chaos in 

WhatsApp-gesprekken. Bekijk hier de 

inhoudsopgave. 

 

Nog geen lid maar wel interesse? Kijk hier 

voor de mogelijkheden. 
 

 

  
 

 

 

Taaladviesdienst zoekt stagiair(e) 
 

  

Oproep voor studenten: volg je een taalstudie en zoek je een leuke stage? De Taaladviesdienst van 

Onze Taal is op zoek naar een stagiair(e) die wil helpen bij het beantwoorden van taalvragen, het 

herzien van de online taaladviezen en het delen van adviezen via sociale media. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

 

 

En verder 
 

  >> Vlamingen belden het afgelopen jaar (iets) minder naar de Taaltelefoon. (Het Nieuwsblad) 

  

>> Arnhemse ingenieurs hebben software ontwikkeld om vacatures genderneutraler te maken. (De 

Gelderlander) 

  

>> Woorden zijn nooit zomaar woorden. Dat kunnen we leren uit de Tweede Wereldoorlog. 

(Reformatorisch Dagblad) 

  >> Het toverwoord voor ‘retailers’: omdat. (RTLZ) 

  >> Online klagen helpt. (Vrij Nederland) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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