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Woordpost: hegemonie 

 

  

Het Dagblad van het Noorden vraagt zich af of hoe het komt dat de Groningse basketbalclub Donar 

de hegemonie kwijt lijkt te zijn. Wat is een hegemonie, hoe spreek je het uit en waar komt het 

vandaan? Dat lees je op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> Het onderwijs gaat aan de slag met de emoji-leesplank. (Onderwijs van Morgen) 

  

>> Thomas Marzano, ‘Global Head of Brand Experience’ bij Philips, spreekt op zijn werk in 

Amsterdam nooit Nederlands: “Er staan geen sancties op, maar het is gewoon not done.” (MT) 

 >> In de vorige Taalpost stond een bericht over letterlijk ‘water naar de zee dragen’. Lees welke 

andere figuurlijke handelingen mensen ook weleens letterlijk uitvoeren. (Onze Taal op Facebook) 
  

 

 

  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hegemonie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hegemonie
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/emoji-leesplank-met-veel-enthousiasme-ontvangen/
https://www.mt.nl/columns/buffi-duberman/uitdagingen-engels-thomas-marzano-philips/568455
https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2074204802648851/?type=3&theater
https://onzetaal.nl/


 

. 

  
 

 

Zo maakt Kamagurka 

in twee minuten een 

perfecte schets  

 

  

In het aprilnummer van Onze Taal vertelt 

Kamagurka hoe hij binnen twee minuten 

de perfecte schets of zin op papier krijgt. 

 

Verder in dit nummer: ruim 99% van de 

huisdierbezitters praat tegen zijn of haar 

dier – vaak in de derde persoon. Ingmar 

Heytze voelt weinig passie voor de taal 

van het Nederlandse tv-spektakel The 

Passion. En er is aandacht voor de 

koppenstrategie van Blendle, waarin het 

wemelt van sturende woordjes als ‘zo’ en 

‘waarom’, en waarin vragen vermeden 

worden, omdat ze relatief weinig ‘kliks’ 

genereren. 

 

En dat is dan nog maar een tipje van de 

sluier. De volledige inhoudsopgave 

staat op de website van Onze Taal. 
 

 

 

 
Ontdek het aprilnummer 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Onderzoek naar aanspreekvormen in het Caribisch- en Surinaams-Nederlands. (University of 

Sheffield, via Neerlandistiek) 

 >> De rechter verwerpt het gebruik van het woordmerk SUPR, omdat ZUPR al bestaat. (Boek9.nl) 

  >> Waar komt de uitdrukking rijke stinkerd vandaan en wat wordt ermee bedoeld? (Onze Taal) 
  

  

 

Spaanse woordgrappen 
 

  

Voor een themanummer van Onze Taal is de redactie op zoek naar woordgrappen over alles wat 

met Spanje of Spaanstalige landen te maken heeft: de Spaanse taal, cultuur, voetballers die in 

Spanje of Midden- of Zuid-Amerika spelen ... 

Ook slechte grappen, memes en alles wat u er zelf bij verzint zijn welkom. U kunt ze melden op de 

Facebookpagina van Onze Taal. 
  

 

 
¡Vamos! 

  

 

 

 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/onderzoek-naar-nederlandse-aanspreekvormen-in-suriname-en-het-caribisch-gebied/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/onderzoek-naar-nederlandse-aanspreekvormen-in-suriname-en-het-caribisch-gebied/
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/verwarringsgevaar-woordmerk-supr-en-woord-beeldmerk-zupr
https://onzetaal.nl/taaladvies/rijke-stinkerd
https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2076853715717293/?type=3&theater
https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2076853715717293/?type=3&theater
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2019/


 

? 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! 
 

 

 

  

 

Advertentie 

Check je tekst 

  

  

 

Check je tekst is een handzaam boekje 

met tal van tips om beter te schrijven. 

 

Het boekje bestaat uit twee delen. Het 

eerste deel gaat in op de structuur van 

een tekst: het behandelt onder meer het 

kiezen van een onderwerp, het opstellen 

van een plan en het maken van een goede 

indeling. Het tweede deel bevat praktische 

kwesties op het gebied van stijl, spelling 

en woordkeus. Achterin staat een checklist 

om een tekst nog eens goed na te lopen. 

 

Check je tekst kost € 16,50 (excl. 

verzendkosten). 
  

 

 
Bestel nu in onze webwinkel 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/check-je-tekst
https://onzetaalwebwinkel.nl/check-je-tekst
https://onzetaalwebwinkel.nl/check-je-tekst
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/check-je-tekst
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https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
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Taaltip: inloggen op / bij / met 
 

  

Het gebruikelijkste voorzetsel bij het werkwoord inloggen is op: ‘inloggen op de computer’, 

‘inloggen op een website’, ‘inloggen op je account’, ‘inloggen op Mijn NS’. In dat laatste geval is bij 

ook mogelijk: ‘inloggen bij Mijn NS’. Bij is een heel algemeen voorzetsel, dat in dit geval een minder 

direct verband uitdrukt dan op. Ook in bijvoorbeeld ‘inloggen bij je provider’ kan bij gebruikt 

worden. 

  

Naast ‘inloggen op je account’ is ook ‘inloggen met je account’ juist, in een iets andere betekenis. 

Met account wordt dan ‘accountnaam’ of ‘accountgegevens’ bedoeld; ‘inloggen met je account’ 

verwijst dus naar bijvoorbeeld ‘inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord’. Bij ‘inloggen op je 

account’ gaat het om het deel van een website dat alleen voor een bepaalde persoon toegankelijk 

is. ‘Inloggen op een account’ komt dus inhoudelijk overeen met ‘inloggen op een website’. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Waarom heten bitterballen bitterballen? (Onze Taal)  

  

>> Een plaspoort helpt kinderen sneller zindelijk te worden. (Taaltelefoon) 

  

>> Waar komt fata morgana vandaan? (Historiek) 

  

>> Rapper Cardi B wil haar stopwoordje okurrr (geluid dat een ‘koude duif in New York City’ maakt) 

als merknaam laten registreren. (Het Laatste Nieuws) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/bitterbal
https://www.taaltelefoon.be/plaspoort
https://historiek.net/fata-morgana-betekenis-herkomst/96005/
https://www.hln.be/showbizz/celebrities/cardi-b-wil-okurrr-laten-registreren-als-merknaam-en-krijgt-meteen-kritiek~a5840693/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Onderzoek 

linguïstische 
concepten docenten 

 

  

Welke linguïstische concepten vinden 

taalkundigen het belangrijkst voor de 

taalkunde op zich en voor het onderwijs 

op middelbare scholen? Denken docenten 

Nederlands hier anders over dan docenten 

Duits en Engels? En zijn voor moedertaal-

onderwijs dezelfde grammaticale 

concepten en begrippen relevant als voor 

vreemdetalenonderwijs of niet?  

  

Om dat in kaart te brengen nodigt Gijs 

Leenders in het kader van zijn 

promotieonderzoek docenten uit om 

een vragenlijst in te vullen. 
  

 

 
Naar de vragenlijst 

  

 

 

 

Opinies 
 

  

>> Joost Goldstein: op een dag zwelgt Nederland in taalheimwee. (Tzum) 

  

>> Roberta D’Alessandro: niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen. 

(Trouw) 

  

>> Yves T’Sjoen: maak de neerlandistiek intercultureel. (Neerlandia) 

   
  

 

Waterdrager, draag het water naar de zee 
 

  

Kunstenaar Bruno van den Elshout gaat van 8 tot en met 12 april water naar de zee dragen. En dat 

is dan niet figuurlijk bedoeld, maar letterlijk: hij wandelt in vijf etappes van het Kröller-Müller 

Museum op de Veluwe naar het Zuiderstrand in Scheveningen. 

 

Hij zal in zijn hand een glas kraanwater dragen dat hij op de eerste dag om 9.00 uur ’s ochtends in 

het museum aftapt, om het op de laatste dag om 17.00 uur op het strand leeg te drinken. 
  

 

 
Meewandelen kan 

  

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTvi-ypk12HWXIb8XepLlGvm0qW-NVnuEITCRXuYbi6RsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTvi-ypk12HWXIb8XepLlGvm0qW-NVnuEITCRXuYbi6RsQ/viewform
https://www.tzum.info/2019/03/column-joost-golsteyn-op-een-dag-zwelgt-nederland-in-taalheimwee/
https://www.trouw.nl/opinie/niet-of-engels-of-nederlands-kies-in-het-onderwijs-voor-beide-talen-~a55e6994/
http://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2019-1/maak-de-neerlandistiek-intercultureel/
https://ready2amaze.wordpress.com/2019/03/06/water-naar-de-zee-dragen/
https://ready2amaze.wordpress.com/2019/03/06/water-naar-de-zee-dragen/


 

  

 

Aanbod van Onze Taal 

Jaargang Onze Taal 
2018 + opbergmap 
  

 

Nu te bestellen: de volledige jaargang 

Onze Taal van 2018 (jaargang 87). Tien 

afleveringen van dit leuke en 

leerzame taaltijdschrift, boordevol 

informatie over alle uithoeken van de 

(Nederlandse) taal. 

 

De tien exemplaren worden geleverd met 

een opbergmap om ze netjes bij elkaar te 

houden. De map is geschikt voor twee 

jaargangen. 

 

Prijs (jaargang + opbergmap): € 27,50.  

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  
  

 

 
Bestel via de webwinkel 

  

 

  

  
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Twee puntjes boven een klinker duiden 

soms een klankverandering aan (föhn), 

soms een lettergreepgrens (zoölogie). In 

het eerste geval is het een umlaut, in 

het tweede een trema. Meer uitleg op 

onze site: www.onzetaal.nl/umlaut. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/opbergmap-onze-taal-150
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.onzetaal.nl/taaladvies/umlaut-trema/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap
https://twitter.com/onzetaal
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Woordpost: preluderen 
 

  
NRC vraagt zich af of premier Rutte afgelopen maandag te snel preludeerde op een terroristisch 

motief naar aanleiding van het schietincident in Utrecht. Wat doe je als je preludeert? Lees het op 

de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> ‘Oprukkend Engels maakt van het Nederlands een B-taal.’ (de Volkskrant) 

  >> ‘Met alleen een mooie B-taal kom je niet ver.’ (de Volkskrant) 

 >> ‘Waarom is kennis opdoen van taal belangrijk? Omdat de mens zonder taal een smartphone is 

zonder apps.’ (De Nederlandse Boekengids) 
  

 

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/preluderen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/preluderen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/preluderen
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/oprukkend-engels-maakt-van-nederlands-een-b-taal~b1219d50/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-alleen-een-mooie-b-taal-kom-je-niet-ver~b92eac2a/
https://www.nederlandseboekengids.com/20190315-marc-van-oostendorp/
https://onzetaal.nl/


 

. 

  
 

 

De taal van 

Jan Siebelink 
 

  

Jan Siebelink heeft dit jaar het 

Boekenweekgeschenk geschreven. Vanaf 

aanstaande zaterdag ontvangt iedereen in 

Nederland het geschenk bij besteding van 

ten minste € 12,50 aan boeken. (In 

Vlaanderen wordt de Boekenweek dit 

jaar een week later gehouden.) 

 

Aan Onze Taal vertelde de gelauwerde 

schrijver hoe hij werkt: met de 

linkerelleboog op tafel, zeven potloden en 

veel doorhalingen. Want ja, hij schrijft 

alles nog met de hand. 

 

Onze Taal geeft het interview nu 

cadeau op de website. Met als extraatje: 

een afbeelding van een handgeschreven 

pagina uit het manuscript van Siebelink.  
  

 

 
Lees het interview 

  

 

 

 

 

Frans wereldwijd 
 

  >> Gisteren was het de internationale dag van de francofonie. Want het Frans behoort niet langer 

alleen aan de Fransen. (Le Figaro) 

 >> Louise Mushikiwabo, voorzitter van de organisatie voor francofonie, over het belang van Afrika 

voor het Frans. (FranceInfo) 

  >> Vijf dingen om te weten over de francofonie in Afrika. (Yahoo! France) 

  >> In Nigeria is het Frans een middel om carrière te maken. (Rfi Afrique) 

  >> Luister naar Franstalige webradio van over de hele wereld. (France Inter) 

  >> Manneken Pis had een speciaal pakje aan voor de dag van de francofonie. (Bx1) 

  >> Villers-Cotterêts moet in 2022 de internationale hoofdstad van de francofonie worden. (France 

24) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Nederlands wordt steeds populairder bij Duitsers. (HLN) 

  >> Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen geeft af op ‘yogasnuivers’. Waar komt dat woord 

vandaan? (VRT Taal) 

 
>> De vereniging Esperanto Nederland geeft een gratis e-boekje uit met Nederlandstalige 

documenten over het Esperanto. (te downloaden als pdf of te bekijken via de site van Esperanto 

Nederland) 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-jan-siebelink-het-boekenweekgeschenk-schreef/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-jan-siebelink-het-boekenweekgeschenk-schreef/
https://www.boekenweek.be/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-jan-siebelink-het-boekenweekgeschenk-schreef/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-jan-siebelink-het-boekenweekgeschenk-schreef/
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/la-langue-francaise-n-appartient-plus-aux-seuls-francais-20190320
https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie/20-mars-journee-de-la-francophonie-et-de-l-entente-entre-les-langues-286830
https://fr.news.yahoo.com/cinq-choses-%C3%A0-savoir-francophonie-101438305.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMaIU6_0ROFCE9BJNbODsS4waZ4V44kvSM5uSbIey1_em9NixDRL8YWJ43WBjQjDOWF-3mBJPGEsg4e_P5pPx4a_4kEg2VuDRI6aKPwpNKvgPNjG4y8l8lrRzBLZn15RrxWaPY3Q9lPW-01EoGMeelVb9GgxfMnAlOqU3O-Yqc7N
http://www.rfi.fr/afrique/20190320-francophonie-nigeria-apprentissage-francais-cote
https://www.franceinter.fr/culture/journee-de-la-francophonie-ecoutez-la-webradio-des-medias-francophones-publics
https://bx1.be/news/manneken-pis-enfile-un-nouveau-costume-pour-la-journee-de-la-francophonie/
https://www.france24.com/fr/20190318-villers-cotterets-francophonie-langue-francaise-emmanuel-macron-monument-peril
https://www.france24.com/fr/20190318-villers-cotterets-francophonie-langue-francaise-emmanuel-macron-monument-peril
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/nederlands-almaar-populairder-bij-duitsers~a92792b1/#comments
https://vrttaal.net/nieuws/yogasnuivers
https://bit.ly/2Cu0VD2
https://www.esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php#212
https://www.esperanto-nederland.nl/ned/nieuws.php#212
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-jan-siebelink-het-boekenweekgeschenk-schreef/
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Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer 

per jaar het tijdschrift Onze Taal. Ook 

krijgt u korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag 

uw taalvragen.  

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/
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Taaltip: de/het icoon 
 

  

Zowel de icoon als het icoon is juist. Als icoon verwijst naar een afbeelding van een heilige, heeft de 

icoon de voorkeur. Als met icoon een pictogram bedoeld is of een beeldbepalende persoon, zijn 

beide lidwoorden mogelijk, maar lijkt het icoon het gebruikelijkst. 

  

Icoon is van oorsprong een de-woord, in de betekenis ‘gestileerde vlakke voorstelling van Christus 

of een heilige in de kerkelijke kunst’. Combinaties als de Maria-icoon en een bijzondere icoon van 

Christus zijn nog altijd gangbaarder dan het Maria-icoon en een bijzonder icoon van Christus. 

 

Daarnaast is icoon tegenwoordig een aanduiding voor een plaatje op het beeldscherm om een 

programma of functie te activeren (een pictogram) en voor een persoon die beeldbepalend is voor 

zijn of haar tijd en door velen wordt nagevolgd (bijvoorbeeld een stijlicoon of mode-icoon). In die 

betekenissen wordt naast de icoon ook – en waarschijnlijk zelfs vaker – het icoon gebruikt. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 Taalerkenning 
 

  

>> Het Limburgs wordt een ‘officiële regionale taal’ in Nederland ... (Nu.nl) 

  

>> ... maar stelt die erkenning eigenlijk wel zo veel voor? (Onze Taal) 

  

>> In Noord-Brabant is men in ieder geval niet jaloers. (Omroep Brabant) 

  

>> Moet de Nederlandse Gebarentaal eigenlijk niet erkend worden? (Neerlandistiek) 
  

  

  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/de-het-icoon
https://www.nu.nl/opmerkelijk/5794137/limburgs-wordt-officiele-regionale-taal.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/limburgs-erkend-als-streektaal
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2960843/We-koesteren-ons-Brabants-dialect-en-daar-hebben-we-erkenning-van-Den-Haag-niet-voor-nodig
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/de-aanslag-en-de-gebarentaal/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Begrijpelijke 

taaladviezen? 
 

  

 

Op de website van Onze Taal staan ruim 

2000 taaladviezen. Fleur Melchers 

(studente neerlandistiek aan de 

Universiteit Utrecht en stagiaire bij 

Onze Taal) doet onderzoek naar de 

begrijpelijkheid ervan. 

 

Wilt u bijdragen aan haar onderzoek door 

een enquête in te vullen? U vindt de 

enquête hier. 
 

 

 

 
Naar de enquête 

  

 

 

 

Nog meer regionale taal 
 

  

>> Groningen kijkt terug op de Dag van de Grunneger toal. (Gezinsbode) 

  

>> Nieuwe online-test kan raden welk Nedersaksisch dialect u spreekt! (Woordwaark) 
  

 

 

Anton Pieck-Nederlands 
 

  

Taalkundige Joop van der Horst schrijft soms een column voor de website van de Internationale 

Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Deze keer gaat zijn bijdrage over de dichter en taalmopperaar 

Jean-Pierre Rawie, die volgens Van der Horst te veel noten op zijn zang heeft: 

 

“Natuurlijk is het Rawies goed recht om Anton Pieck-Nederlands te schrijven. Elk vogeltje zingt 

zoals het gebekt is. Maar als de kraaien dezer wereld de merel gaan verwijten dat hij niet goed 

krast, wordt het tijd het op te nemen voor de merel.” 
  

 

 

Naar de column van 

Van der Horst 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  

>> De Nederlandse overheid wil meer investeren in laaggeletterdheid. (Rijksoverheid) 

  

>> Nieuw boek over succesvolle reclames en reclameslogans: “Alleen maar verstandige dingen 

zeggen, leidt je linea recta naar vergetelheid.” (NOS) 
  

https://bit.ly/2W9t6OW
https://bit.ly/2W9t6OW
https://gezinsbode.nl/artikel/1000491/dag-van-de-grunneger-toal-bouwt-mooie-brug-tussen-publiek-taal-en-wetenschap.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://woordwaark.nl/stemmen
https://www.ivn.nu/nieuws/column-68-de-kraaien-dezer-wereld-1752
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/nieuwe-ambities-voor-aanpak-laaggeletterdheid
https://nos.nl/artikel/2276336-de-beste-reclames-als-iets-lekker-is-moet-je-nooit-zeggen-dat-het-lekker-is.html


 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen: 

• 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

• taalvragen stellen per e-mail 

• korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

#woordweetje  Staken en staking zijn 

afleidingen van staak (dunne 

paal). Staken (werkwoord) was 

aanvankelijk: een stuk land afzetten 

met palen, omheinen. Figuurlijk werd 

dat: iets beëindigen, stopzetten. Nog 

later: het werk neerleggen. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal
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Woordpost: repercussie 
 

  

De Volkskrant schrijft over problemen rond het openbaar vervoer in Utrecht en vraagt zich af 

welke repercussies die zullen hebben. Wat betekent repercussie en is het toeval dat dit 

woord op percussie lijkt? Lees het op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  

>> Theresa May klonk erg schor. Ze moet vooral zwijgen en slapen, zegt logopediste Bernadette 

Timmermans. (VRT Taal) 

  >> Een Duitse supermarkt maakt het in een Nederlandstalige folder wel erg bont. (De Limburger) 

 >> Saskia De Coster schreef de tekst voor het Groot Dictee der Mensenrechten, dat gehouden 

wordt op 19 maart in Antwerpen. (AP) 

 >> Op 22 maart zullen scholieren liedjes in het Gronings zingen op het Grunneger Laidjesfestival. 

(Streekblad) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/repercussie
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/repercussie
https://vrttaal.net/nieuws/te-hese-may
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190312_00096129/folder-van-duitse-supermarkt-stikt-van-de-taalfouten
https://www.ap.be/artikel/saskia-de-coster-schrijft-tekst-voor-het-groot-dictee-der-mensenrechten
https://hetstreekblad.nl/artikel/998865/266-leerlingen-doen-mee-aan-grunneger-laidjesfestival.html
https://onzetaal.nl/


 

.

  
 

 

Knip de 

kappersvraag 
 

  

Wat zijn nou typisch vragen die kappers 

aan hun klanten stellen? En wat vindt u 

van zulke vragen als u in de kappersstoel 

zit: prettig of vooral tenenkrommend? 

 

Voor een artikel over dit onderwerp 

verzamelt de redactie van Onze 

Taalkappersvragen. Uw bijdrage is welkom 

op de Facebookpagina van Onze Taal. Ook 

kappers zélf mogen natuurlijk meepraten. 
 

 

 

 
Uw kappersvraag 

  

 

 

 

De stem van Rembrandt 
 

  

De taalkundigen Roland de Bonth en Dirk Geirnaert wisten het taalgebruik en de stem van 

Rembrandt van Rijn te reconstrueren. Hoe gingen ze daarbij te werk? Ze lichten hun aanpak toe 

op Neerlandistiek.nl. 
  

 

 

Ludieke actie of serieuze 
onderneming? 

  

 

  

 

Opinies 
 

  

>> Robert Cailliau vindt het Engels de meest geschikte taal voor het internet, waarvan hij dertig 

jaar geleden de mede-uitvinder was. (EOS) 

 >> Carrie Jansen roept rechtbanken op om gewoon normaal te praten. (EenVandaag) 

  

>> Alle besprekingen van het Boekenweekgeschenk zullen even melding maken van 

‘verwijdertgate’. (Neerlandistiek) 

  >> Spaghetti bolognese is horror en heeft niets te maken met Bologna. (VRT Radio 1) 
  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2053747411361257/?type=3&theater
https://www.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/2053747411361257/?type=3&theater
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/het-17e-eeuwse-nederlands-van-rembrandt/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/het-17e-eeuwse-nederlands-van-rembrandt/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/het-17e-eeuwse-nederlands-van-rembrandt/
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/ik-pleit-voor-een-internetrijbewijs
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wollig-taalgebruik-in-de-rechtszaal-praat-gewoon-normaal/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/verwijdertgate-en-het-daarop-volgende-maakproces/
https://radio1.be/waarom-spaghetti-bolognese-horror-en-niets-te-maken-heeft-met-bologna
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/weinig-studenten-nederlands-door-saai-schoolvak-nederlands


 

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! 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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Taaltip: niet alleen de buien, maar ook de wind 

zorgde/zorgden voor overlast 
 

  

Juist is: ‘Niet alleen de buien, maar ook de wind zorgde voor overlast.’ De persoonsvorm richt zich 

naar datgene wat het dichtstbij staat. In dit geval is dat het enkelvoudige woord wind; vandaar dat 

ook zorgde in het enkelvoud staat. 

  

In het eerste deel van de zin is ‘zorgden voor overlast’ samengetrokken (weggelaten). Dat leidt tot 

een grammaticaal correcte zin, ook al past het enkelvoud zorgde alleen bij wind, niet bij buien. Bij 

een samentrekking mag het werkwoord verschillen in getal (enkelvoud of meervoud). 

  

Nog enkele voorbeelden: 

• Niet alleen de regen, maar ook de wind zorgde voor overlast. 

• Niet alleen de regen, maar ook de windstoten zorgden voor overlast. 

• Ik heb vooral een hekel aan regen, maar mijn collega’s aan wind. 

• Mijn collega’s hebben vooral een hekel aan wind, maar ik aan regen. 

  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Een konijn zegt in een Ketnet-filmpje voor kleine kinderen ‘helpte’, ‘neemde’ en ‘geefde’. Is dat 

acceptabel of vindt u het pedagogisch onverantwoord? Geef uw mening. (Onze Taal) 

  

>> De universiteiten van Utrecht, Antwerpen en Nijmegen zullen de eerste olympiade voor 

Nederlands organiseren. (Neerlandistiek) 

  

>> De Fransen verslikken zich in de naam van het chocoladebroodje: pain au chocolat of 

chocolatine? (NRC) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/moeten-filmpjes-voor-de-kleinsten-in-onberispelijk-nederlands
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/universiteiten-willen-met-olympiade-nederlandse-taal-en-cultuur-weer-op-de-kaart-zetten/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/08/chocoladecroissant-splijt-frankrijk-a3952605
https://onzetaal.nl/


  

 

Enquête over verschillen in gebruik van emoji’s 
 

  

Wat zijn de eigenaardigheden van internetcommunicatie in Hongarije en in het Nederlandse 

taalgebied, en wat zijn specifiek de verschillen in het gebruik van emoji’s? Dat bestudeert Nikoletta 

Fogas, laatstejaarsstudent neerlandistiek aan de universiteit van Debrecen in Hongarije. 

 

Voor haar eindscriptie nodigt ze u uit een korte enquête in te vullen. 
  

 

 ✏️ de enquête 

  

 

 

  

 

  
 

  

  
 

 

Gesignaleerd: 
stijgende belang-
stelling voor Spaans 

 

  

Onlangs meldde de BBC dat op Britse 

scholen de interesse in vreemde talen 

achteruitgaat. Toch zitten het Mandarijn 

en het Spaans in de lift. 

 

Gisteren kwam het bericht dat steeds 

minder Vlamingen in het volwassenen-

onderwijs vreemde talen studeren, maar 

ook hier stijgt de interesse in het Spaans. 

Exotiek en vakantie worden aangehaald 

als redenen voor de stijging. 
  

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkjrl6oIw8yXHEWLZ-NM0synqxNWRui0dwQDC9UGnAwXkMg/viewform?fbclid=IwAR09VgiM3u-GRlcMobQ3da4c3tXWYQKgNkpDpmF_SDYATEFA2Qyi2Q4kJK8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkjrl6oIw8yXHEWLZ-NM0synqxNWRui0dwQDC9UGnAwXkMg/viewform?fbclid=IwAR09VgiM3u-GRlcMobQ3da4c3tXWYQKgNkpDpmF_SDYATEFA2Qyi2Q4kJK8
https://www.bbc.com/news/education-47334374
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190310_04243939
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

Wie vijftig wordt, ziet Abraham of Sara. 

De uitdrukking ‘Abraham zien’ (of 

‘Abraham gezien hebben’) is gebaseerd 

op een tekst uit de Bijbel; ‘Sara zien’ is 

naar analogie daarvan ontstaan. 

Meer uitleg is te vinden op onze 

website: www.onzetaal.nl/abraham. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen: 

• 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

• taalvragen stellen per e-mail 

• korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

  

  

 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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Woordpost: mattheuseffect 
 

  

In een column in De Tijd noemt Rik Van Cauwelaert het mattheuseffect. Wat is dat voor effect 

en naar welke Mattheus verwijst het eigenlijk? Het is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

Uitdrukkingen en gezegden 
 

  >> Wat betekent ‘een heilig boontje’ en waar komt het vandaan? (Onze Taal)  

  >> Soms zijn er verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse uitdrukkingen. (NPO Radio 1) 

 >> De ‘Pubkwis op zien Kampers’ test de kennis van gezegden uit Kampen. (Brugnieuws) 
  

 

 

  
 

  
.

  
 

 

Peiling: steeds 

minder studenten 

Nederlands vanwege 

te ‘saai’ schoolvak? 
 

  

In de discussies over de teruglopende 

studentenaantallen bij de opleidingen 

Nederlands wordt af en toe genoemd dat 

het schoolvak Nederlands te ‘saai’ zou zijn 

geworden. Is dat wel zo? En zou dat dan 

inderdaad de belangrijkste oorzaak zijn 

voor de problemen op de universiteit? 

 

U kunt stemmen en meediscussiëren op 

de website van Onze Taal. 
 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/mattheuseffect/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/mattheuseffect
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-heilig-boontje-herkomst-en-betekenis/
https://www.nporadio1.nl/homepage/14985-jan-publiek-weekoverzicht-een-vlaams-spreekwoord-perslucht-en-oorlog
https://brugnieuws.nl/algemeen/pubkwis-op-zien-kampers
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/weinig-studenten-nederlands-door-saai-schoolvak-nederlands
https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/weinig-studenten-nederlands-door-saai-schoolvak-nederlands


 

 

Klik hier om te stemmen of 

mee te discussiëren 

  

 

 

 

Opinie 
 

  >> Petitie tegen ‘rechts-extremisme’ in een Duits taalblad. (Change) 

 >> “De Nederlandse taal gaat kapot aan alle regels”. (Trouw) 

  

>> Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) wil dat Vlamingen in Brussel één dag in de week alleen 

Nederlands spreken. (HLN) 
  

 En verder 
 

  

>> Creatieve taalstrijd in het tv-programma De mannen van taal (vanavond, 20.30 uur, SBS 6). 

(SBS 6) 

 
>> In de Engelstalige wereld raken ‘sensitivity readers’ – proeflezers die teksten moeten 

beoordelen op al te gevoelige kenmerken, zoals seksistisch taalgebruik – steeds meer ingeburgerd. 

(De Standaard) 

  >> Taalkundige ‘sollicitatiegate’ in Leiden. (De Telegraaf) 

  

>> Amerikaanse artsen vertalen hun recepten met Google Translate. Dat gaat meestal goed. 

(ScienceBlog) 
  

 

? 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 
 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/weinig-studenten-nederlands-door-saai-schoolvak-nederlands
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/weinig-studenten-nederlands-door-saai-schoolvak-nederlands
https://bit.ly/2Cjvg7l
https://www.trouw.nl/opinie/de-nederlandse-taal-gaat-kapot-door-alle-regels~a39a7bcc/
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-er-hendrik-bogaert-wil-maandag-nederlandsdag-in-brussel-enkel-nederlands-spreken~ae9c2ebb/
https://www.sbs6.nl/programmas/de-mannen-van-taal/
http://m.standaard.be/cnt/dmf20190306_04235520
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3252478/sollicitatiegate-leiden-na-gerucht-op-een-borrel
https://scienceblog.com/506466/google-translates-doctors-orders-into-spanish-and-chinese-with-few-significant-errors/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+scienceblogrssfeed+%28ScienceBlog.com%29
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

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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Taaltip: geschaad/geschonden vertrouwen 
 

  

Zowel ‘Het vertrouwen is geschaad’ als ‘Het vertrouwen is geschonden’ is juist; geschonden heeft 

een iets sterkere betekenis. 

 

Geschaad hoort bij schaden en geschonden bij schenden. Beide werkwoorden komen voor in 

combinatie met vertrouwen. Schaden betekent ‘schade toebrengen (aan)’, schenden betekent 

vooral ‘verbreken, zich niet houden aan’. ‘Het vertrouwen is geschaad’ en ‘het vertrouwen is 

geschonden’ betekenen dus beide dat het vertrouwen is aangetast, maar de zin met geschonden 

roept een wat krachtiger beeld op, namelijk dat er niets meer over is van het vertrouwen. 

 

Zo kun je ook ‘een verdrag’, ‘een belofte’ of ‘de mensenrechten schenden’ (oftewel ‘verbreken, niet 

naleven’). Schaden past daar niet goed. Omgekeerd kan schaden – en niet schenden – goed 

gebruikt worden in bijvoorbeeld ‘de gezondheid schaden’ en ‘iemands imago/carrière schaden’ (dat 

is ‘schade toebrengen aan, nadelig zijn voor’).  

  
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

Carnaval 
 

  

>> Deze carnaval circuleren er in Aalst maar liefst zes dialectversies van het lied ‘Leef’ van André 

Hazes jr. (HLN) 

  

>> Het woord carnaval verwijst naar de vleesonthouding die volgt op dit feest. (Trouw) 

  

>> Uitgerekend dit weekeinde pleitte de Nederlandse oud-premier Van Agt tijdens een preek voor 

fatsoenlijker taalgebruik. (Eindhovens Dagblad) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hln.be/regio/aalst/met-carnaval-danst-u-op-de-tonen-van-leef-maar-liefst-zes-aalsterse-covers-van-de-hazes-hit~aef432f1/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FH8B5xcwbED
https://www.trouw.nl/cultuur/het-woord-carnaval-verwijst-naar-de-vleesonthouding-die-volgt-op-dit-feest~a2f29802/
https://www.ed.nl/eindhoven/oud-premier-dries-van-agt-pleit-voor-meer-fatsoen-bij-eindhovense-preek~abc13183/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Vagina 
 

  

Er is dezer dagen van alles te doen over 

woorden voor de vagina. Zo wordt in 

Myanmar voor het eerst op het toneel 

over de yoni gesproken, in een uitvoering 

van de Vaginamonologen. 

 

Vorige week werd bekend dat er in het 

Fries dankzij een verkiezing nu ook 

eindelijk een algemeen woord is voor dit 

lichaamsdeel: flomke. 

 

Tegelijkertijd zijn er in Frankrijk klachten 

vernomen over het gebruik van het woord 

vagin. 
  

 

 
 

 Taalpolitiek 
 

  

>> Vier op de tien Brusselse agenten spreken geen Nederlands. (De Standaard) 

  

>> Jonge Oegandezen beschouwen het Chinees als “de taal van de toekomst”. (VOA News) 

  

>> De campagne ‘Praat mar Frysk’ heeft (stiekem) bordjes in Drogeham opgehangen, die de 

inwoners moeten inspireren vaker Fries te praten. (Leeuwarder Courant) 
  

  

  

 

En verder 
 

  

>> De nieuwe hoogleraar Gronings vindt dat het Gronings mensen “op een positieve manier bij 

elkaar brengt”. (Groningen Oost) 

  

>> Scholieren, schrijf je in voor een studie Nederlands, schrijft Vibeke Roeper, de directeur van 

Onze Taal. (Onze Taal) 
  

  

  

https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6771705/Once-unspoken-vagina-gets-stage-debut-Myanmar.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/friesland-heeft-eindelijk-een-woord-voor-vagina/
http://www.slate.fr/story/173955/abus-chafouin-grave-deceder-vagin-mauvais-mots-sens-grammaire-vocabulaire
http://m.standaard.be/cnt/dmf20190303_04224539
https://www.voanews.com/a/chinese-considered-language-of-future-for-young-ugandans/4812973.html
https://www.lc.nl/friesland/Taal-guerrilla-voor-Fries-in-Drogeham-24227497.html
https://www.e-pages.dk/dvhn/9535/article/863998/20/3/render/?token=2e6bf14ac6891a80f81fb0bbbe3c839d
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/beste-aanstaande-student


 

  

 

Advertentie 

Word lid van 
Onze Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen: 

• 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

• gratis taalvragen stellen per e-

mail 

• korting op bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

  

  
 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

In de zin ‘Het ga je goed’ is ‘ga’  

een aanvoegende wijs: een 

werkwoordsvorm waarmee je o.a. 

een wens kunt uitdrukken. 

(Vergelijk ook ‘God hebbe zijn ziel.’) 

Meer uitleg op onze website: 

www.onzetaal.nl/gajegoed. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
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https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.onzetaal.nl/gajegoed
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://twitter.com/onzetaal
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