
#2182 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

3 
MRT 

2020 
  

  

 

Taaltip: voor / achter de computer 
 

  

‘Achter de computer zitten’ is het gebruikelijkst. Met het voorzetsel achter wordt het best uitgedrukt 

dat iemand actief bezig is op de computer. Zo zit je ook ‘achter het stuur’, ‘achter de kassa’ en 

‘achter de piano’. Ook aan wordt in zulke situaties weleens gebruikt. 

  

Het voorzetsel voor past vooral bij passieve bezigheden. Zo zit je ‘voor de televisie’ en sta je ‘voor 

de spiegel’. 

  

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Lezen en schrijven 
 

  >> De wonderlijke geschiedenis van de alfabetische volgorde. (The Guardian) 

  >> Anita Witzier wordt ‘ambassadeur’ van de Stichting Lezen en Schrijven. (Shownieuws) 

  >> De gemeente Hardenberg gaat voor duidelijke taal. (Hardenberg) 
  

 

 

Video 
 

  >> Het Khitan, een ‘vergeten’ taal van China. (NativLang) 

  >> Vijf woorden over het weer die het Engels aan de VS te danken heeft. (Lost in the Pond) 

 >> Framing – waarom taal zo machtig is. (Gert Scobel) 
  

 

 

Corona 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/voor-achter-het-beeldscherm/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.theguardian.com/books/2020/jan/30/a-place-for-everything-by-judith-flanders-the-curious-history-of-alphabetical-order
https://www.shownieuws.nl/top-nieuws/2020/anita-witzier-wordt-ambassadeur-stichting-lezen-en-schrijven/
https://www.hardenberg.nl/actueel/bericht/archive/2020/02/article/gemeente-hardenberg-gaat-voor-duidelijke-taal-8944.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ue7iUZTTiw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y5CTR322nzU
https://www.youtube.com/watch?v=H5vyMuOtbDk
https://onzetaal.nl/


  

>> Vertaalbureau Corona Translations: “Het leek een makkelijke naam om uit te spreken.” (Het 

Laatste Nieuws) 

 >> Corona Construct, het bouwbedrijf van Marco Corona: “Veel grapjes, geen schadelijke 

gevolgen.” (Het Laatste Nieuws) 

  >> Is de vraag naar Corona-bier afgenomen? (Snopes) 

  >> Ook Israëlische bedrijven zijn getroffen door de naam die ooit zo aardig leek. (Jerusalem Post) 
  

  

 Wetenschap 
 

  >> Hoogleraar die de Multatuli-leerstoel bekleedt: “Het Nederlands verkommert.” (NRC) 

 >> Waar zijn taalnormen voor bedoeld? (Marten van der Meulen) 

  >> Wat betekent ‘hallootjes’? (Neerlandistiek) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Er is nog plaats op de Neerlandistiekdagen. (Neerlandistiekdagen) 

  

>> Amerikaanse Jehova’s getuigen hebben een bijbelvertaling in (Amerikaanse) gebarentaal 

gemaakt. (Trouw) 
  

 

 

  

 

Laatste exemplaren: 

Kindertaalkalender 2020  

  

  

 

Omdat het jaar inmiddels ruim twee maanden 

oud is, is de Kindertaalkalender 2020 met flinke 

korting te bestellen. We hebben er nog een aantal 

liggen!  

 

Deze vrolijke en kleurrijke kalender, speciaal voor 

kinderen van 8 tot 13 jaar, staat vol met 

spelletjes, puzzels, moppen en raadsels, leuke 

woorden, taalblunders en spreekwoorden. Een 

goed begin van elke dag en nog leerzaam ook. 

Geschikt voor thuis én voor school.  

 

Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00. Bestellen 

kan in de webwinkel van Onze Taal.  

Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is de prijs 

zelfs maar € 7,50; zie de webwinkel.  
 

 

 

 Naar de webwinkel  

  

 

 

  

https://www.hln.be/in-de-buurt/zonnebeke/een-jaar-geleden-begon-jente-met-vertaalbureau-corona-translations-een-gemakkelijke-naam-om-uit-te-spreken~afea13eb/
https://www.hln.be/in-de-buurt/zonnebeke/een-jaar-geleden-begon-jente-met-vertaalbureau-corona-translations-een-gemakkelijke-naam-om-uit-te-spreken~afea13eb/
https://www.hln.be/in-de-buurt/oudsbergen/marco-corona-is-zaakvoerder-van-corona-construct-veel-grapjes-gelukkig-geen-negatieve-gevolgen~ad6bf11d/
https://www.snopes.com/fact-check/corona-beer-fear-coronavirus/
https://www.jpost.com/Israel-News/Culture/How-being-named-Corona-has-affected-Israeli-businesses-618497
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/01/multatuli-of-het-belang-van-literatuurlezen-a3992269
https://martenvandermeulen.com/2020/02/29/waar-zijn-taalnormen-voor-bedoeld/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/hallootjes-ja-daag/
https://neerlandistiekdagen.nl/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/amerikaanse-jehovah-s-getuigen-komen-als-eerste-met-een-bijbelvertaling-in-gebarentaal~b76442a4/
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/diversen/kindertaalkalender-2020
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/kindertaalkalender-2020-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-20/diversen/kindertaalkalender-2020


  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

   Sylvia Witteman, deze maand in Onze Taal 
   (waar natuurlijk nog veel méér moois in staat): 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd 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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