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Museumtaal 

Het Nationaal Museum van Wereldculturen heeft een gids met wenselijke 

museumtaal samengesteld. De organisatie wil daarmee musea in staat stellen 

om het mijnenveld van taalkundige gevoeligheden te overwinnen. (de 

Volkskrant en RTL Nieuws) 

 

  

  

  

Tijdschrift Taal 

Tijdschrift Taal publiceert wetenschappelijk onderbouwde artikelen die de 

dialoog voeden over doelen, inhoud en organisatie van het leren van taal, met 

de nadruk op primair onderwijs. Het blad verschijnt twee keer per jaar. Op de 

website van de nieuwe uitgever van Tijdschrift Taal vindt u meer informatie. 

 

  

  

  

En verder 

 Japke-d. Bouma stelt vast dat kantoorhypes en managementjargon 

welig woekeren. (NRC) 

 De samenwerking tussen de Zeeuwse en Gentse havens leidt tot 

babylonische spraakverwarringen tussen Vlamingen en Zeeuwen. 

(Omroep Zeeland) 

 Het Leidse Taalmuseum is overal in de stad terug te vinden. 

(Universiteit Leiden) 

 Wat bedoelen jonge tieners als ze zeggen dat iemand lekker 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-toon-je-als-museum-voorwerpen-uit-verschillende-tijden-met-inachtneming-van-hedendaagse-gevoeligheden-~bda29ed7/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-toon-je-als-museum-voorwerpen-uit-verschillende-tijden-met-inachtneming-van-hedendaagse-gevoeligheden-~bda29ed7/
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/mongool-bediende-en-homo-gebruik-deze-woorden-liever-niet
http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=5169-0
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/26/we-zijn-gek-geworden-op-kantoor-a1607980
https://goo.gl/JBzPos
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/06/het-leidse-taalmuseum-een-brug-tussen-de-stad-en-de-universiteit
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


genederlandst heeft? (Neerlandistiek) 

  

 

  

  

  

  

 

  

 Taalpost krijgt binnenkort een nieuwe vormgeving en een nieuwe opzet. De 

aanleiding is dat Onze Taal zijn gratis nieuwsbrieven Woordpost en Taalpost 

samenvoegt. Veel lezers zijn overigens al op beide nieuwsbrieven 

geabonneerd. 

 

Als vanouds zal Taalpost twee keer per week actueel taalnieuws, taaltips en 

taalweetjes brengen. Nieuw is de wekelijkse rubriek Woordpost, waarin een 

lastig woord uit de actualiteit verklaard wordt.  

 

Vanaf 11 juli vindt u de vernieuwde Taalpost in uw mailbox. 

 

P.S. In de maanden juli en augustus wordt Taalpost één keer per week 

verstuurd (op woensdag). 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u wekelijks het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp 

(Bilthoven). 

 

  

http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/lekker-genederlandst/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: (kamer-)planten / (kamer)-planten / 
(kamer)planten 

‘Bij ons vindt u de mooiste (kamer)planten!’ is juist. 

 

Om uit te drukken dat zowel planten als kamerplanten bedoeld kan zijn, kun je 

het woorddeel kamer tussen haakjes zetten. Er komt geen spatie en bij 

voorkeur ook geen streepje; je schrijft gewoon (kamer)planten. Op zich is 

(kamer-)planten niet fout, maar feitelijk is dat streepje net zo overbodig als in 

het woord kamer-planten zelf. De notatie (kamer)-planten is niet juist: het 

streepje heeft geen functie. 

 

Als een woord zelf al een streepje bevat en er een deel tussen haakjes wordt 

gezet, blijft dat streepje wel staan: (Noord-)Amerika, (verzamel-)cd, auto(-

onderdeel). Het streepje komt dan binnen de haakjes; het is dus niet (Noord)-

Amerika. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Blauw en groen kijken in het talenspectrum niet op een kleurtje meer of 

minder. (Taalfluisteraar) 

 Een Belgische conducteur doet zijn aankondigingen in dertien talen. 

(Het Nieuwsblad) 

 Twee eeuwen geleden zagen Duitsers de Nederlandse taal als een platte 

vorm van het Duits. (de Volkskrant) 

  

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/woordenboek-woorden-boek/
https://taalfluisteraar.be/2018/06/25/blauw-en-groen/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180622_03576247
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dagboekfragment-is-de-nederlandse-taal-een-platte-vorm-van-het-duits-~bb18ec1d/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Nieuwe woorden 

 De komst van een nieuw menstype wordt gesignaleerd: de 

‘boemerangsingle’. (Taalbank) 

 Het is een zonnige week, ideaal om een ‘snelle planga’ op je neus te 

zetten. (Taaltelefoon) 

 ‘Verstoptimisme’ verhult een negatieve boodschap onder een onterecht 

positief dekentje. (IvdNT) 

 Is ‘cwtch’ het nieuwe ‘hygge’? (BBC en Oxford Dictionary) 

  

 

  

  

  

En verder 

 Aaf Brandt Corstius stelt vast dat goedverkopende boeken het woord 

‘fuck’ of ‘shit’ in de titel hebben. (de Volkskrant) 

 Is het ‘kinds’ of ‘kind’ in het gedicht van Ida Gerhardt op een Zutphense 

muur? (Lokaal Gelderland) 

  

 

  

  

  

  

Advertentie 
20e Colloquium Neerlandicum: ‘Nederlands in 
beweging’ 

https://www.taalbank.nl/2018/06/25/boemerangsingle/
https://www.taaltelefoon.be/planga
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.bbc.com/travel/story/20180624-cwtch-the-hug-invented-by-the-welsh
https://www.youtube.com/watch?v=03E6YzOmyk8
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-viel-aaf-op-dat-al-de-grote-bestsellers-van-deze-wereld-het-woord-fuck-of-shit-in-de-titel-hebben~b38e8e5a/
https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/6709/opnieuw-fout-in-gedicht-op-zutphense-muur
https://colloquium.ivn.nu/keynote-sprekers-16
https://colloquium.ivn.nu/keynote-sprekers-16


 

  

 

Het 20e Colloquium Neerlandicum 

vindt plaats van 27 tot en met 31 

augustus 2018 en wordt georganiseerd 

door de Internationale Vereniging voor 

Neerlandistiek (IVN) en de K.U. Leuven. 

 

In de afgelopen decennia is de 

internationale neerlandistiek 

uitgegroeid tot een dynamische, 

veelzijdige gemeenschap van 

onderzoekers, docenten en vertalers. 

Het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum is voor IVN-leden en andere 

geïnteresseerden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en ‘best 

practices’ uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de 

mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te 

verstevigen en uit te breiden. 

 

In 2018 zullen naar verwachting circa 300 docenten en onderzoekers bij elkaar 

komen in Leuven. Bekijk het programma. 

Meer informatie 

 
 

 

  

  

  

  

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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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://colloquium.ivn.nu/keynote-sprekers-16
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Engels in Nederland: een goed voorbeeld 

In Nederland en Vlaanderen leven veel zorgen over het gebruik van het Engels 

in het hoger onderwijs. De bekende Britse taalkundige Geoffrey Pullum was de 

afgelopen dagen in Nederland en ziet Nederland juist als een voorbeeld van 

hoe ontspannen een land met tweetaligheid kan omgaan. Een voorbeeld voor 

Amerika, waar men volgens hem te hard tekeergaat tegen het Spaans. 

 

“Stap als je denkt dat het Nederlands bedreigd wordt, eens een willekeurige 

boekwinkel binnen. Er is geen gevaar”, schrijft hij in zijn column van vorige 

week in The Chronicle of Higher Education. 

 

  

  

  

Borden 

 VVD: Turkstalige borden langs de weg in Den Haag zijn ‘niet normaal’. 

(AD) 

 De chaos rond Friese dorpsnamen bereikt in Leeuwarden een nieuw 

hoogtepunt. (Leeuwarder Courant) 

 Alle Belgen kunnen straatnamen suggereren voor een nieuwe creatieve 

buurt in Brussel, “liefst een naam van een Belg die overleden is”. 

(Nieuwsblad) 

 

  

  

  Frans 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/06/13/another-conquest-by-the-language-that-is-eating-the-world
https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/06/13/another-conquest-by-the-language-that-is-eating-the-world
https://www.ad.nl/den-haag/vvd-borden-langs-weg-in-turks-zijn-niet-normaal~a630fa63/
http://www.lc.nl/friesland/Leeuwarden-verslikt-zich-in-dorpsborden-23283095.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180611_03555408
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Paus Franciscus zal ook bij zijn aanstaande bezoek aan Genève 

nauwelijks Frans spreken. Anders dan zijn voorgangers is hij niet zo 

goed in die taal. (Aleteia) 

 Franse componist: “Sommige dialecten van het Frans lenen zich beter 

om in te zingen dan andere.” (Le Figaro) 

 “Fransen gebruiken steeds minder woorden, zodat de taal verarmt. Een 

drama!” (Positiv) 

 Nog niet de helft van de Vlaamse kinderen kan aan het eind van de 

lagere school Frans lezen. Wat is er zo moeilijk aan die taal? (VRT) 

 

  

  

  

En verder 

 Tessels is zeventiende-eeuws Amsterdams. (Noordhollands Dagblad) 

 Utrechtse docenten stellen hun universiteit verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de schrijfvaardigheid van studenten. (RTV Utrecht) 

 Kantoorclichés zijn ‘tenenkrommend, maar onvermijdelijk’. (Joop) 

 

  

  

  

  

  

Taal is een goed doel – word Vriend van 

Onze Taal 

https://fr.aleteia.org/2018/06/21/le-pape-francois-et-la-langue-francaise/
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/06/21/37002-20180621ARTFIG00040-karol-beffa-il-y-a-en-francais-des-accents-moins-chantants-que-d-autres.php
https://positivr.fr/thierry-vincent-langage-parents-dictionnaire/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/07/wat-is-er-zo-moeilijk-aan-het-frans/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/tessels-17e-eeuws-amsterdams?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786075/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kantoorcliches-tenenkrommend-maar-onvermijdelijk
https://onzetaal.nl/taal-is-een-goed-doel
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren/


 

  

 U houdt van taal – niet voor niets bent u lezer van Taalpost. Met deze 

oproep willen we u vriendelijk vragen donateur te worden van de Stichting 

Vrienden van Onze Taal, die is opgericht om Onze Taal te steunen. 

 

Het Genootschap Onze Taal is vooral bekend van het tijdschrift, maar 

onderneemt veel meer: van taaladvies geven tot taalcongressen organiseren, 

en van het uitgeven van taalboeken tot het verspreiden van taalnieuwsbrieven, 

zoals Taalpost en Woordpost. Dat lukt ons al ruim 85 jaar zonder subsidie. De 

contributies van de leden van Onze Taal zijn echter niet voldoende om alles te 

kunnen doen wat we wíllen doen. Daarom is de Stichting Vrienden van Onze 

Taal opgericht. Wilt u ‘Vriend van Onze Taal’ worden en ons zo steunen bij 

onze activiteiten? 

 

Lees hier meer over de Vrienden van Onze Taal. 

Ik steun Onze Taal met een donatie 

 
 

 

  

  

  

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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https://onzetaal.nl/adverteren
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Nieuwsbrief voor taalliefhebbers Webversie  |  Afmelden 
 

 

 

 

 

2031 | 19 juni 2018 

  

Taaltip: WK Voetbal / WK voetbal / WK-
voetbal 

De juiste schrijfwijze is het WK voetbal. In het voluit geschreven het 

wereldkampioenschap voetbal staan geen hoofdletters: het gaat niet om een 

naam maar om gewone, beschrijvende woorden. De afkorting WK is wel 

ingeburgerd met hoofdletters. Ook in dat geval komt voetbal (met een kleine 

letter) er als los woord achter, zonder streepje. 

 

Als de woordgroep WK voetbal wordt gebruikt in een samenstelling, komt er 

wel een streepje na WK: WK-voetbalgekte, WK-voetbaldeelnemers, WK-

voetballogo. 

 

De combinatie WK-voetbal ís overigens wel mogelijk, maar heeft een andere 

betekenis, namelijk ‘een soort/type voetbal’; dat kan de bal zelf zijn of een 

manier van voetballen. De klemtoon ligt dan op de K van WK, en niet op 

voetbal. Enkele voorbeelden:  

 De Telstar 18 is de officiële WK-voetbal van het toernooi van 2018. 

 De wedstrijd Portugal-Spanje leverde spectaculair WK-voetbal op. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Overheid 

 Nederlandse parlementariërs beweren soms dat ze iets ‘op z’n 

Amsterdams’ of ‘op z’n Rotterdams’ zeggen. Wat bedoelen ze daarmee? 

(Siemon Reker) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://siemonreker.nl/2018/06/11/op-zn-amsterdams-en-rotterdams-volgens-parlementariers/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Een jaar na de installatie van een taaltest voor Belgische (federale) 

ambtenaren, is slechts 20% geslaagd. (Le vif) 

 “Donald Trump heeft woorden tot wapens gemaakt. En hij wint zo de 

oorlog.” (The Guardian) 

 

  

  

  

D, t en dt 

 De ‘d/t-regels’ (de regels voor werkwoordspelling) gaan volgens 

schrijfster Kristien Hemmerechts verdwijnen uit het onderwijs, en dat is 

niet erg. (De Standaard) 

 Ruud Hendrickx, taaladviseur bij de VRT, ziet nog wel een toekomst 

voor de d/t-regels. (Radio 1) 

 “Schooljuf” Kristien Hemmerechts “minacht de Nederlandse taal.” (De 

Dagelijkse Standaard) 

 De simpelste oplossing voor alle problemen rondom d, t en dt? “Er 

minder aan tillen.” (De Standaard) 

 “Dat een schrijfster pleit voor het slopen van de taal lijkt bizar, maar 

misschien niet als ze Kristien Hemmerechts heet.” (Doorbraak) 

 Quiz: hoe goed kent u de d/t-regels? (VRT) 

 

  

  

  

En verder 

 De taal van kinderboeken wordt steeds simplistischer, vindt 

kinderboekenschrijfster Geraldine McCaughrean. (Independent)  

 Uitleg voor Britten die tijdens het WK ineens met allerlei exotische 

zaken worden geconfronteerd: wat is dat Flemish nu weer? (The Sun) 

 Waarom zie je in opschriften en op aanplakborden zo vaak bevelen in 

de onbepaalde wijs (‘Niets aanplakken!’)? (Neerlandistiek) 

 

  

  

http://www.levif.be/actualite/belgique/moins-de-la-moitie-des-hauts-fonctionnaires-reussissent-le-test-de-langue/article-normal-854499.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/13/how-to-report-trump-media-manipulation-language
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180617_03566235?_section=60728327&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avondupdate&adh_i=b11120655e9cec4d65955885510a8fbc&imai=&M_BT=193712356315
https://radio1.be/gaat-de-dt-regel-verdwijnen
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/weg-met-onze-taal-schooljuf-vindt-dat-kinderen-juiste-toepassing-van-de-dt-regel-niet-meer-hoeven-te-leren/
http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/weg-met-onze-taal-schooljuf-vindt-dat-kinderen-juiste-toepassing-van-de-dt-regel-niet-meer-hoeven-te-leren/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180617_03567149?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://doorbraak.be/hemmerechts-nederlands/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/18/dt-quiz/
https://www.independent.ie/entertainment/british-prizewinning-author-slams-dumbing-down-of-language-in-childrens-books-37022860.html
https://www.thesun.co.uk/world-cup-2018/6553594/belgium-two-languages-flemish-national-anthem-world-cup-population/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/onpersoonlijke-bevelen


  

advertentie 
Meertaligheid in het Amsterdamse onderwijs: 
van voorschool tot universiteit 
Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Amsterdam 

 

 

  

Op woensdagmiddag 27 juni 

organiseren MIME, de Universiteit van 

Amsterdam en Studio Taalwetenschap 

een bijeenkomst, waarvoor u van harte 

wordt uitgenodigd.  

Deelname is gratis; aanmelden is een 

vereiste. 

 

 

 

Het beleidsdossier van het Europese MIME-project, Mobility and Inclusion in a 

Multilingual Europe (www.mime-project.org), wordt deze zomer afgerond. 

Daarmee komt ook een einde aan de reeks expertmeetings meertaligheid in 

het basis- en voortgezet onderwijs, die de MIME-partners aan de Universiteit 

van Amsterdam samen met Studio Taalwetenschap hebben georganiseerd. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden de eindresultaten en toekomstplannen 

gepresenteerd. Belangstellenden en professionals zijn van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn en zich aan te sluiten bij het Netwerk Onderwijs en 

Meertaligheid in Amsterdam (en omstreken), NOMinA, ter aanbieding aan de 

nieuwe wethouder van Onderwijs en Inburgering van de gemeente Amsterdam. 

Meertaligheid in het onderwijs raakt het gehele traject: van de thuistalen op de 

voorschool tot het Engels in het wetenschappelijk onderwijs. 

Meer informatie / Aanmelden 

 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 

 

  

  

http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
http://www.mime-project.org/
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
http://www.uva.nl/disciplines/shared/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2018/06/meertaligheid-in-het-amsterdams-onderwijs.html?origin=HU%2FVek4bT8SeP%2BojsbheVw
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Lievelingswoorden 

Esmee van der Hoeven doceert Nederlands aan de University of California in 

Berkeley. Zij vroeg haar studenten naar hun lievelingswoorden in het 

Nederlands en maakte er een filmpje van. (Dutch Student Association) 

 

  

  

  

Tokidoki 

Paulien Cornelisse gaat in de nieuwe, vierdelige VPRO-serie Tokidoki op 

onderzoek uit in het land van de rijzende zon. Elke aflevering is opgehangen 

aan een uniek, haast onvertaalbaar Japans woord. Tokidoki is Japans voor 

‘soms’. (VPRO) 

 

  

  

  

Opinie 

 Bavo Claes wikt en weegt de woorden blank en wit. “Taal is een pover 

middel om de mentaliteit van mensen te veranderen.” (Radio 1) 

 “Daardoor voelde hij zich naar eigen zeggen achterdochtig en 

paranoia.” Mag dat zomaar in de krant staan? (de Volkskrant) 

 Is het een goed idee in de ruimte één internationale taal te gebruiken? 

(Space) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=BCSWT9TE64k
https://www.vpro.nl/programmas/tokidoki/service/over-het-programma.html
https://radio1.be/taal-verandert-geen-ideeen
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/begrijpt-de-volkskrantredactie-het-verschil-tussen-een-zelfstandig-en-bijvoeglijk-naamwoord-wel-~b69fa3e8/
https://www.space.com/40864-international-language-of-space.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

En verder 

 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doet alsof hij geen Engels 

begrijpt om zijn antwoorden beter te kunnen voorbereiden. (Het 

Nieuwsblad) 

 Leerlingen in Franstalig België kiezen steeds minder voor Nederlands 

als studievak. (VRT NWS) 

 Voetbal-Duits is een bijzonder taaltje. (T-online) 

 Te veel voetbal op tv? Probeer eens een dictee van Rein Leentfaar. 

(Dictee – wekelijkse woordenbrij) 

 

  

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 
Cadeautip: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

 

  

 

Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom 

noemen we een praatziek persoon een kletsmajoor? 

Waar zit je op als je op je hurken zit? 

Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje, 

dat Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking met het 

Instituut voor de Nederlandse Taal.  

De herkomst van honderd alledaagse en ogenschijnlijk 

vanzelfsprekende woorden en uitdrukkingen komt aan 

bod. Vaak verrassend en altijd boeiend.  

 

Prijs: € 12,99.   

Bestel het nu in onze webwinkel 

 
 

 

  

  

  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180613_03559952
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180613_03559952
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/12/steeds-minder-franstalige-leerlingen-studeren-nederlands-ze-vi/
https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_83919662/sprachkolumne-zur-wm-2018-fussball-ohne-sprache-ist-wie-fussball-ohne-ball.html
https://leentfaarrein.blogspot.com/
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan


  

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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Taaltip: vervangen voor/door 

Het vaste voorzetsel bij vervangen is door: ‘We hebben onze benzineauto 

vervangen door een elektrische auto’, ‘De verdediger werd vervangen door een 

aanvaller’, ‘Vervang nu onze papieren nieuwsbrief door de digitale versie.’ 

  

Veel mensen combineren vervangen met het voorzetsel voor, maar dat wordt 

als onjuist beschouwd. Voor past wel bij de woorden verruilen, inruilen en 

(in)wisselen, die ongeveer hetzelfde betekenen als vervangen: ‘We hebben 

onze benzineauto verruild voor een elektrische auto’, ‘De verdediger werd 

gewisseld voor een aanvaller’, ‘Ruil nu onze papieren nieuwsbrief in voor de 

digitale versie.’ 

  

Ook vervangen met komt weleens voor, wellicht onder invloed van het Engelse 

to replace with, maar dat wordt eveneens als een fout gezien. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Het achtervoegsel -gedreven dook vorig jaar opvallend veel op in de 

Tweede Kamer. (Nomeis) 

 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen spelen 

Indiase clickfarms een rol. Wat is een clickfarm? (Taaltelefoon) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/vervangen-door-voor/
http://siemonreker.nl/2018/06/01/een-nieuw-achtervoegsel-in-2017/
https://www.taaltelefoon.be/clickfarm
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Nieuwe taalquiz op tv 

Op 23 en 24 juni presenteert Astrid Joosten op BNNVARA een nieuwe taalquiz, 

de S.P.E.L.show. Drie BN’ers nemen het op tegen een panel van 26 onbekende 

Nederlanders. Tijdens deze taalstrijd (met quizvragen van de Taaladviesdienst 

van Onze Taal) draait het om kennis van de Nederlandse taal. 

 

U bent van harte uitgenodigd om u aan te melden voor het bijwonen van de 

opnames in Hilversum. 

 

Aanmelden 

  

  

  

  

En verder 

 Het juninummer van Onze Taal is verschenen! Het bevat artikelen over 

taalcreativiteit in strips, Engels in het hoger onderwijs, de taal van boze 

voetbaltrainers en het schrijven van voetbalbestsellers. (Onze Taal) 

 Tijdens de Publieksdag van het Regionaal Archief Tilburg op zaterdag 

16 juni 2018 is er een speciaal programma over ‘Taal ende Teken’. 

(Tilburgers) 

 Onderzoek naar het taalgebruik door eettentjes in Rotterdam, Den Haag 

en Amsterdam: in die laatste stad wordt het Nederlands nog minder 

gebruikt dan het Chinees. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

  

https://actie.bnnvara.nl/quiz/481400_390/Aanmelden-SPELshow.html
https://actie.bnnvara.nl/quiz/481400_390/Aanmelden-SPELshow.html
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/juni-2018/
https://www.tilburgers.nl/opendag-archief-taal-ende-teken/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/taalkundige-hoogstandjes-in-culinair-amsterdam-rotterdam-en-den-haag/
http://www.onzetaalwebwinkel.nl/


  

Mijn vader zei altijd 

  

  Wat zei vader als je met grote argwaan naar het eten keek? ‘Wat je niet 

lust, slik je maar door.’ En als je uitgeput was na een lange fietstocht? ‘Als 

je aan het eind van je krachten bent, ben je aan het begin van je reserve.’ Of 

als je niet naar bed wilde? ‘Wie het eerst in slaap valt, mag nog een poosje 

opblijven.’  

 

Na het overweldigende succes van Mijn moeder zei altijd verzamelde Jaap 

Toorenaar opnieuw wijze, hilarische en ontroerende uitspraken van (vooral) 

vaders en grootvaders, die vaak alleen in kleine kring bekend zijn. Een ideaal 

vaderdagcadeau! 

Prijs: € 10,-.  Bestel in de webwinkel van Onze Taal 

 

 
Cadeau-abonnement 
 

Op zoek naar een vaderdagcadeau voor een taalliefhebber? Geef dan het 

tijdschrift Onze Taal cadeau! Een abonnement voor een half jaar kost slechts € 

21,- en betekent vijf keer plezier met het leukste en bekendste taaltijdschrift 

van de Lage Landen.  

 

Bestel in de webwinkel van Onze Taal 

Als u dit cadeau-abonnement voor vrijdag 15 juni 12.00 uur bestelt, wordt het 

eerste exemplaar van Onze Taal nog dezelfde dag verzonden.  

Een cadeau-abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. De ontvanger krijgt 

eenmalig een verlengingsaanbod. 

 

  

Man schiet niet in knie 
 

De allergrappigste taalkronkels uit de populaire Onze Taal-rubriek 

‘Ruggespraak’ zijn verzameld in Man schiet niet in knie (2011). Naast knipsels 

bevat het boek kadertekstjes waarin op luchtige toon wordt uitgelegd wat er 

taalkundig gezien misgaat in al die taalkronkels. 

Met illustraties van Hein de Kort.  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/man-schiet-niet-in-knie


 

Prijs: € 9,90. Bestel in de webwinkel van Onze Taal. 

 

 

  

  

  

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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Onderzoek naar difficulteren 

Onlangs twitterde Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) dat Kamervoorzitter 

Arib aan het ‘difficulteren’ was, wat zoveel betekent als ‘moeilijk doen’. 

Taalkundige Marc van Oostendorp wees erop dat dit geen leenwoord is uit het 

Engels – het wordt al eeuwen gebruikt en komt oorspronkelijk uit het Frans – 

maar dat het wel vooral een woord is voor beroepspolitici. 

Een andere taalkundige, Marten van der Meulen, zocht het verder uit en 

ontdekte dat het woord inderdaad vooral door politici wordt gebruikt. Van der 

Meulen maakte daarvoor gebruik van de nieuwste zoektechnieken; de makers 

van die technieken waren daar op hun blog ook weer heel gelukkig mee. 

 

  

  

  

Taalpolitiek 

 In andere landen mag men dan vrezen dat het Engels de eigen taal 

verdringt, maar in Groot-Brittannië voelt men de pijn van de 

taalhegemonie. (De Groene Amsterdammer)  

 Het Parlement van de Franse Gemeenschap wil een top van de 

internationale francofonie in Brussel. Maar is iedereen in België daar wel 

zo blij mee? (De Tijd) 

 De Vlaamse Esperantobond verhuist naar de Seefhoek in Antwerpen, 

want daar “spreekt men alle talen”. (Gazet van Antwerpen) 

 

  

  

  Wetenschap 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/de-taal-van-wilders-ok-lijken-en-difficulteren/
https://martenvandermeulen.com/2018/06/04/taalkundige-fact-check-wie-gebruikt-het-werkwoord-difficulteren/
https://www.clariah.nl/nieuw/blogs/clariah-faciliteert
https://www.groene.nl/artikel/europese-taaltragiek
https://www.tijd.be/opinie/column/la-langue-est-tout-le-peuple/10018491.html
https://www.gva.be/cnt/dmf20180605_03547489/vlaamse-esperantobond-opent-nieuw-hoofdkwartier-in-seefhoek-om-kunsttaal-te-promoten
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Nederlands is stiekem een bètastudie, vindt een student Nederlands. 

(Neerlandistiek) 

 Nieuw onderzoek: letten dieren net zo goed op wie er aan de beurt is 

met communiceren als mensen? (Proceedings of the Royal Society B) 

 Gevoeligheid voor genderproblematiek is onze democratische plicht, 

zeggen twee Duitse taalkundigen. (Süddeutsche Zeitung) 

 

  

  

  

En verder 

 Een filmpje legt uit waarom autistische kinderen sommige 

boodschappen te letterlijk nemen – en hoe je daarmee moet omgaan. 

(YouTube)  

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

DeTaal-top-100 

  

 

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en 

duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen 

over het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig, 

praktisch en overzichtelijk. 

 

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, 

grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht 

besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijks-

kundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en 

brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten, 

bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde) 

en werkwoorden waar hen of hun bij hoort. 

 

De Taal-top-100 kost € 19,90. (Meer informatie: klik hier.) 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/06/betas-die-nederlands-studeren/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1880/20180598
http://www.sueddeutsche.de/kultur/sprache-und-politik-genus-sexus-nexus-1.4003975
https://www.youtube.com/watch?v=RbErO9n2ZxI
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal


 

Bestel een exemplaar  
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Taaltip: bv’en / bv’s 

Het meervoud van bv (de afkorting van besloten vennootschap) is bv’s. 

 

Afkortingen krijgen in het meervoud vrijwel altijd een apostrof en een s. Dat de 

niet-afgekorte aanduiding (zoals hier besloten vennootschap) zelf een 

meervoud op -en heeft, maakt daarbij niet uit. Het meervoud van afkortingen 

is een opzichzelfstaande vorm. Zo is het ook cao’s naast collectieve 

arbeidsovereenkomsten, en azc’s naast asielzoekerscentra. 

 

Afkortingen die op een s of een x eindigen, krijgen de uitgang -en: hts’en, 

cms’en, BMX’en. Een meervoud op -’s zou in dit soort gevallen moeilijk uit te 

spreken zijn. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Onderzoek en onderwijs 

 De voertaal van de universiteit is ‘technisch gezien’ Nederlands, maar 

de rector van Tilburg University denkt dat het voor de Nederlandse 

taalvaardigheid van zijn studenten beter is als ze onderwijs krijgen in 

het Engels. (Univers) 

 De Gentse ouders die Turkse taallessen organiseren voor kinderen van 

Turkse afkomst, begrijpen de commotie rond hun initiatief niet. “Onze 

kinderen zijn zo geïntegreerd dat ze het Turks amper nog beheersen.” 

(VRT) 

 Een Nijmeegse hoogleraar wil het Nederlands van emigranten 

verzamelen en onderzoeken. (Vox) 

 

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/meervoud-van-afkortingen/
https://universonline.nl/2018/05/30/voertaal-van-de-universiteit-technisch-gezien-nederlands
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/02/turkse-lessen-reactie-ouders/
https://www.voxweb.nl/nieuws/zicht-op-de-nederlander-in-den-vreemde
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Twistappels 

 Vijftien voornamen waarmee het mis is gegaan: het zijn scheldwoorden 

geworden. (Vernoeming) 

 Hilariteit om een woord: het jongerenmagazine Teen Vogue 

introduceert de ‘zomervagina’. (HLN) 

 Het gendersterretje splijt Duitsland. (Trouw) 

 

  

  

  

En verder 

 Google onderzoekt mogelijkheden om bedreigde talen te beschermen 

met behulp van kunstmatige intelligentie. (SBS) 

 “De Franse taal is niet altijd seksistisch geweest.” (RTS) 

 

  

  

  

Word lid van Onze Taal en ontvang het boek 
Mijn vader zei altijd 

  

 

Het leukste, interessantste én grootste 

tijdschrift over taal - dat is Onze Taal, 

taalkundig verantwoord en prettig lees-

baar. Artikelen, interviews, columns en 

rubrieken over uiteenlopende 

onderwerpen als etymologie, 

argumentatie, woordenboeken, spelling en 

jongerentaal – en nog heel veel meer. 

 

Leden van het Genootschap Onze Taal 

ontvangen jaarlijks: 

https://www.vernoeming.nl/voornamen-scheldwoord
https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/-zo-krijg-je-beste-zomervagina-ooit-tienermagazine-brengt-opmerkelijk-stuk-en-hilarische-commentaar-blijft-niet-uit~a7a8dc8e/
https://www.trouw.nl/samenleving/hoe-het-gendersterretje-duitsland-splijt~a04cd2449/
https://www.sbs.com.au/news/how-ai-is-helping-preserve-indigenous-languages
http://www.rts.ch/info/suisse/9620652-la-langue-francaise-na-pas-toujours-ete-sexiste.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd


 

 tien keer het tijdschrift Onze Taal (op papier én digitaal) 

 deskundig en persoonlijk taaladvies (per e-mail gratis antwoord op 

taalvragen) 

 korting op taaltrainingen en het tweejaarlijkse Onze Taal-congres 

De normale prijs van het lidmaatschap is € 42,– per jaar (10 nummers).  

 

Als u nú lid wordt (via onderstaande knop), ontvangt u voor € 45,– een jaar 

lang Onze Taal plus het boek Mijn vader zei altijd (winkelprijs: € 10,-).  

Deze prijs geldt voor leden in Nederland. Voor België en overige landen gelden 

andere prijzen (tarief België / tarieven overige landen).  

 

Meer informatie over het boek Mijn vader zei altijd vindt u in onze webwinkel.  

Word lid 

 

 

 

 

  

  

  

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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https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/belgie/10-x-onze-taal-b-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/overige-landen/10-x-onze-taal-o-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/nederland/10-x-onze-taal-nl-plus-mijn-vader-zei-altijd
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren
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Weetjes 

 Google Translate gaat resoluut voor een ronde aarde. (Newsmonkey) 

 België bereidt zich voor op het WK voetbal: tien zinnen om je in Rusland 

verstaanbaar te maken. (Het Laatste Nieuws) 

 Lân fan taal trekt met de Taalkaravaan langs festivals en evenementen 

in Friesland. (Omroep LEO) 

 Erfgoedcel Denderland heeft 77 filmpjes gemaakt van dialectsprekers 

uit de Oost-Vlaamse gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede 

en Ninove. (Faro en Made in Denderland) 

 

  

  

  

Opinies 

 De komma moet blijven. (BN DeStem) 

 Hoogleraar ergert zich aan bestuursjargon op de universiteit. (NRC) 

 Het Nederlands-Vlaams Netwerk Begrijpelijke Overheid wil in het 

Nederlandse taalgebied een aantoonbare en duurzame verbetering in 

de communicatie tussen overheid en burger. (Dagblad van het Noorden) 

 

  

  

  

En verder 

 De Britse talenvrees is nog verder toegenomen sinds het 

brexitreferendum. (The Guardian) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://newsmonkey.be/article/89031
https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/met-dva-vodka-spasiba-kom-je-in-rusland-niet-ver-maar-deze-10-zinnen-kan-je-straks-wel-gebruiken-op-het-wk~a8bfd87c/
http://omroepleo.nl/taalkaravaan-brengt-festivals-taalplezier/
https://faro.be/blogs/gregory-vercauteren/erfgoedcel-denderland-brengt-37-dialecten-beeld
http://madeindenderland.be/
https://www.bndestem.nl/opinie/de-komma-blijft-punt~a65a6352a/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/de-hoogleraar-wordt-n-beetje-moe-van-het-jargon-a1604633
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Direct-duidelijk-overheid-moet-klare-taal-spreken-23228143.html
https://www.theguardian.com/books/2018/may/28/british-linguaphobia-has-deepened-since-brexit-vote-say-experts
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Het Franse parlement bijt zich vast in het chocoladebroodje. (De 

Morgen) 

 Drie Antwerpse studenten willen dat ouders hun kinderen vaker 

Middelnederlandse voornamen geven, zoals Sanderijn of Reinout. Twee 

andere studenten hebben van een Middelnederlands toneelstuk een 

voorleesboek voor kleuters gemaakt. (VTM en Het Nieuwsblad) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Fris uw kennis op over spelling, grammatica 
én leestekens   

 

  

 

Tijdens de opfristrainingen van Onze Taal frist 

u uw kennis over drie onderwerpen op: 

 spelling: los, aaneen of streepje?; 

werkwoordspelling (de lastige gevallen) 

 grammatica: woordgeslacht en 

verwijzing; als/dan; hun/hen 

 leestekens: komma, puntkomma, 

dubbele punt 

Dit filmpje geeft u een indruk van de training. Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

voor de training van donderdag 14 juni in Amsterdam. Leden van Onze 

Taal krijgen korting.  

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

  Trainingskalender van Onze Taal  

https://www.demorgen.be/buitenland/chocoladebroodje-doet-emoties-hoog-oplaaien-in-frans-parlement-bf2563ba/
https://www.demorgen.be/buitenland/chocoladebroodje-doet-emoties-hoog-oplaaien-in-frans-parlement-bf2563ba/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/heet-je-kind-straks-roges-penella
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blsme_03536855
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://www.youtube.com/watch?v=irIQTvRtx_o&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam


 

  

 

Leden van Onze Taal ontvangen korting op de 

trainingen. 

 

Wilt u een training volgen en bent u geen lid 

van Onze Taal? 

 

Meld u dan eerst aan voor het lidmaatschap; 

dan profiteert u meteen van de korting!  
 

 

  

  

  

  

 

JUN. 

05 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training.  

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 9 oktober in Utrecht en 

dinsdag 27 november in Den Haag. 

 

 
  

  

  

  

 

JUN. 

14 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op donderdag 27 september in 

Arnhem en op donderdag 8 november in Amsterdam.  

 

De volledige trainingskalender staat op de website.  
  

  

  

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-5-juni-2018
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-9-oktober-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


  

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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