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Woordpost: thorium 
 

  

In het Reformatorisch Dagblad pleiten SGP’ers Willem Jan Blom en Pieter Meijers voor meer 

aandacht voor thorium als energiebron. Lees meer over dat woord op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Wetenschap 
 

  

>> Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis komen er niet met alleen extra taallessen. 

(Universiteit Leiden) 

  >> Waarom zeggen we ‘boe’ als we ons ongenoegen uiten? (Radio 1) 

 >> Een Vlaming brengt het Fries terug naar de Universiteit Utrecht. (Friesch Dagblad) 
  

 

 

  

.   
 

 

Gratis: Onze Taal-

interview met 

Annejet van der Zijl  
 

  

Dit jaar heeft Annejet van der Zijl, bekend 

van haar biografische romans, het 

Boekenweekgeschenk geschreven. 

 

In het 2/3-nummer van Onze Taal vertelt 

ze over haar schrijfproces: “Je zit als 

biograaf gevangen in een stalen fort van 

feiten en dat fort plunder ik.” Maar ook: 

“Schrijven is verleiden.” 

 

Vanwege de Boekenweek is het 

interview gratis te lezen op de 
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website van Onze Taal. 

 

De inhoudsopgave van dit nummer van 

Onze Taal staat ook online.  
  

 

 
Lees het interview 

  

 

 Namen 
 

  >> Een Britse komiek verandert zijn naam in Hugo Boss. (De Standaard) 

 >> Er zijn te veel straten in Amsterdam genoemd naar mannen. En naar niet-Amsterdammers. (NOS) 

  >> Vandaag onthult de NASA de naam van het nieuwe Marsvoertuig van 2020. (Space.com) 
  

  

 

Talen in het Maas-Rijn-gebied 
 

  

In de zogeheten Euregio Maas-Rijn – ruwweg het gebied rondom Hasselt, Eupen, Maastricht, Luik 

en Aken – worden heel veel talen gesproken. Een projectgroep probeert nu al die talen te laten 

horen: niet alleen de officiële landstalen Nederlands, Frans en Duits, maar ook Engels en de talloze 

dialecten en migrantentalen die er gesproken worden. 

 

De projectgroep zoekt vrijwilligers uit die regio die zeven zinnen willen vertalen naar hun eigen taal 

of dialect en die vertaling via WhatsApp of de telefoon willen inspreken. Op de website van 

Neerlandistiek staan de contactgegevens en enkele voorbeelden. 
  

 

 
Naar de website 

  

 

 

  

 

Write Now!: wedstrijd voor jong schrijftalent 
 

  

Ben je tussen de 14 en 25 jaar? Produceer je graag proza of poëzie? Pen je stapels scenario’s neer? 

Is spoken word jouw ding of ben je juist thuis in het schrijven van rap- of songteksten? Doe dan 

mee aan Write Now!, dé wedstrijd voor jong schrijftalent. 

 

Kortom: heb je iets moois geschreven (in het Nederlands) waar je erg trots op bent? Stuur je tekst 

dan vóór 1 april in via writenow.nu en maak kans op mooie prijzen! 
  

 

 
Naar de website 

  

 

 

  

 Woorden 
 

  >> Alibiboom. (Taalbank) 

  >> Die-in. (INT) 

  >> Kabelknipper. (Taaltelefoon) 
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En verder 
 

  

>> Een Koerdische zangeres zit 19 jaar celstraf uit omdat ze muziek maakt in het Koerdisch. 

(Krapuul) 

  >> Ook in Nederland wordt gewerkt aan een vertaling van de Bijbel in gebarentaal. (NPO) 

  

>> Een vacature voor iemand die “samen met de people medewerker moet zorgen voor een 

optimale employee experience”, daar worden ze blij van bij energiebedrijf Vandebron. (NRC) 

  >> De nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie heeft zin in haar baan. (Taalunie)  

  

>> Om te stimuleren dat er meer Nedersaksisch in het openbaar gesproken wordt, is er op 3 april 

een symposium over die taal in Doetinchem. (De Gelderlander) 

  >> Wat is het Frans verschuldigd aan de letter e? (Slate) 
  

 

 

 

Advertentie 

Taal … mooi? 
Maak dat de bovenbouw wijs! 
  

  

Je liefde voor taal delen met havo- en vwo-

bovenbouwers … Hoe kun je deze 

zelfstandige, kritische leerlingen 

boeien en binden? Ze stimuleren in 

zelfverantwoordelijk leren? Vakexpertise 

is nodig, flexibiliteit en creativiteit. 

 

Start bij de HAN met de master Leraar Engels 

of Nederlands. Je onderzoekt, 

je innoveert je eigen lespraktijk en je 

vergroot je vakkennis. Je blijft lesgeven 

en scherpt je ontwikkeling aan de praktijk in 

de bovenbouw. Leren door te doen. 

 

De lerarenmaster Engels of Nederlands zelf 

ervaren? Kom naar de open avond 

op 11 maart. 

  

 

 
Meer informatie en aanmelden 

    

  

? Taalvraag? 
 

#taalweetje  

Het kortste voorzetsel in het Nederlands 

is à, zoals in ‘Het duurt twee à drie 
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

dagen.’ Je schrijft dit met een accent 

grave; á is niet juist. Meer uitleg: 

https://onzetaal.nl/2a3. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 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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