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Woordpost: laven 
 

  

Sjoerd Mossou bezweert ons in zijn column in het AD dat het geen schande is je te laven aan 

Instagrampagina’s van voetballers. Wat is laven eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal 

is er meer over te lezen. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Bewoners van een woon-zorgcentrum in Kruibeke krijgen een brief met harde taal. (VRT NWS) 

  

>> Buitenlandse telecombedrijven laten bij abonnees ‘blijf thuis’-boodschappen zien op het scherm 

van hun smartphone. (WANT) 

 >> Van Schuurmonnikoog tot de Balkonlanden: humor blijft overeind in de coronacrisis. (De 

Limburger) 
  

 

 

Goede raad 
 

  >> Tip van juf Birgit: maak een Boggle. (RTV Utrecht) 

  >> Altruïstische boodschappen werken beter. (Adformatie) 

 >> De best schrijvende ambtenaar van 2019 geeft tips voor duidelijke taal. (Gemeente.nu) 
  

 

 Meertalig 
 

  >> Tweetalige drone in Blankenberge. (Het Laatste Nieuws) 

 >> Drietalige drone in Brussel. (Het Laatste Nieuws) 
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  >> Gebarentolk Irma Sluis is een baken in de coronacrisis. (NRC) 
  

  
 

 

  

  
 

 

Aprilnummer 
Onze Taal 

 

  

Het aprilnummer van Onze Taal brengt artikelen 

over alternatieven voor beladen termen als 

‘allochtoon’ en ‘zwarte’, en over hoe zulke 

woorden aankomen bij mensen met een niet-

Nederlandse achtergrond. 

 

Verder: computers die kunnen nagaan welk 

gezicht bij welke stem hoort, praten met 

dementiepatiënten, het woord ‘kinine’ en 

intonatie op Twitter. Plus: een kennismaking met 

de nieuwe algemeen secretaris van de 

Nederlandse Taalunie. 

 

De volledige inhoudsopgave staat online.  

Het nummer valt bij de meeste leden volgende 

week in de bus, maar het is al wel digtaal te 

bekijken. 
  

 

 

Naar de inhoudsopgave  
van het aprilnummer 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Alias 
 

  

Jan Stroop schrijft op Neerlandistiek.nl over de 

‘alias-praktijk’; de geboren Noord-Brabander 

doelt daarmee op de gewoonte van journalisten 

om de persoon om wie een artikel draait, steeds 

op andere manieren te omschrijven.  

 

Het risico op persoonsverwisseling is daarbij 

groot, waarschuwt de ontdekker van het 

Poldernederlands streng. Als enthousiast 

taalkundige geeft de 81-jarige dialectoloog 

voorbeelden uit de sportjournalistiek en 

daarbuiten.  
 

 

 

 Naar het artikel 

  

 

 

 

 

Filmpjes 
 

  >> ‘Neptaal’ van dieren in games klinkt in het Engels anders dan in het Japans. (Polygon) 

  >> Rijmboekje maken (voor groep 1 t/m 3). (Dynamic Activities) 
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  >> Online oefenen voor het inburgeringsexamen Nederlands in tijden van corona. (Ad Appel) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“Om gezond boodschappen te kunnen 

doen (…) is het verplicht om voor de 

grote en kleine boodschap een 

winkelwagen te gebruiken.” 

(bericht van Albert Heijn in Enter (Ov.)) 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, 

taaltips én taalkronkels 
 

  

 

 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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