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Woordpost: nopen 
 

  

De aanwezigheid van everzwijnen in Wallonië “noopt tot drastische maatregelen”, aldus 

De Standaard. Wat is nopen eigenlijk? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Frits Spits 
 

  >> Frits Spits, presentator van De Taalstaat, is de ‘radiomaker van de eeuw’. (NOS) 

  >> Hij wil nu een gala voor Nederlandstalige muziek organiseren. (NPO Radio1) 

 >> Aanstaande zaterdag: Groot Dictee der Nederlandse Taal! (NPO Radio1) 
  

 

    
 

  
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nopen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nopen
https://nos.nl/artikel/2308098-frits-spits-verkozen-tot-belangrijkste-radiomaker-van-afgelopen-eeuw.html
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19593-radiomaker-van-de-eeuw-frits-spits-wil-een-gala-voor-nederlandstalige-muziek
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/19225-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal-doe-mee
https://onzetaal.nl/


 

.

  
 

 

Novembernummer 

Onze Taal 
 

  

Het novembernummer van Onze Taal (dit 

weekeinde bij u in de bus) opent met een 

onderzoek van Anne van Asseldonk en 

Peter-Arno Coppen naar het schoolvak 

Nederlands. De resultaten stemmen 

weinig optimistisch: scholieren vinden het 

vak op school écht saai en ze piekeren er 

niet over Nederlands te gaan studeren. 

Een samenvatting staat op de website van 

Onze Taal (met een link naar het volledige 

artikel in pdf-vorm). 

 

Verder in de nieuwe Onze Taal onder 

andere: praten met je telefoon of 

computer, hoe goed gaat dat inmiddels? 

Smibanese: hoe zit dit Amsterdamse 

straattaal-dialect in elkaar? Hoe kijkt 

kunstenares TINKEBELL. naar taal? En hoe 

zit het met de constructie ’Nee, want 

Lowlands’? De volledige inhoudsopgave is 

te vinden bij Onze Taal. 

 

Nog geen lid? U kunt een lidmaatschap 

regelen via de webwinkel van Onze Taal. 

Doet u dat voor 17 november, dan krijgt u 

als welkomstcadeau het boekje ‘Waar 

komt suikerspin vandaan?’ 

Én uiteraard krijgt u tien keer per jaar 

Onze Taal in de bus! 
  

  
 

 

 Paulien Cornelisse 
 

  

>> Zelfs op haar achttiende en in Amerika merkte Paulien Cornelisse hoe leuk taal kan zijn. En hoe 

verwarrend. (Echt gebeurd) 

 >> Haar bestseller Taal voor de leuk is binnenkort te horen als podcast. (RTL Boulevard) 

  

>> Taal voor de leuk is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ga stemmen! (NS Publieksprijs) 

  

  

 

Studie Nederlands 
 

  

>> Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen: versterk de positie van de 

neerlandistiek. (KNAW) 

 >> Tijd voor een reddingsplan voor de studie Nederlands. (de Volkskrant) 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nederlands-echt-een-saai-vak
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://podcastluisteren.nl/ep/Echt-Gebeurd-Afl-222-Storyslam-Paulien-Cornelisse
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/4901801/paulien-cornelisse-brengt-bestseller-als-podcast
https://www.nspublieksprijs.nl/stemmen/taal-voor-de-leuk#vote
https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-advies-over-een-sterkere-positie-voor-de-neerlandistiek
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studie-nederlands-loopt-leeg-tijd-voor-een-reddingsplan~b7647f26/


  

>> Studenten haken opvallend vaak af bij lerarenopleidingen. (Het Parool) 

  

  

 

En verder 
 

  

>> De werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Taalunie bestaat vijftig jaar. 

(Taalunie) 

  

>> Gezocht, nu ook in België: een goed woord voor actieve 50+’ers. (VRT Radio1) 

  

>> Waarom komen de taalbrigadiers voorrijden in een busje? (NRC) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Morgen, 10.00-11.00 u., 

op onze Facebookpagina 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://www.parool.nl/nederland/studenten-haken-opvallend-vaak-af-bij-lerarenopleidingen~bffde88b/
https://taaluniebericht.org/artikel/schrijf-je-so%C4%8Di-sochi-sotsji-werkgroep-aardrijkskundige-namen-bestaat-50-jaar
https://radio1.be/gezocht-een-mooi-woord-voor-actieve-50er
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/30/dubbelzinnig-is-dubbelzinnig-a3978437
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.facebook.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/211659895570027/posts/1728196913916310/
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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https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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/
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Taaltip: het meervoud van tolk-vertaler 
 

  

Het meervoud van tolk-vertaler kan zowel tolk-vertalers als tolken-vertalers zijn; tolken-vertalers is 

het gebruikelijkst. Hetzelfde geldt voor de combinatie vertaler-tolk: meestal wordt als meervoud 

vertalers-tolken gebruikt, maar vertaler-tolken is ook mogelijk. 

  

Een tolk-vertaler of vertaler-tolk is iemand die tolk én vertaler is. Het streepje drukt de 

(taalkundige) gelijkwaardigheid van de twee functieaanduidingen uit. Meestal komt er bij zulke 

combinaties achter beide delen een meervoudsuitgang: tolken-vertalers, vertalers-tolken. De 

vormen tolk-vertalers en vertaler-tolken zijn echter ook mogelijk. In dat geval wordt tolk-vertaler of 

vertaler-tolk meer als één geheel opgevat. 

  

Enkele vergelijkbare gevallen met twee mogelijke meervouden zijn acteur(s)-regisseurs, rechter(s)-

commissarissen en arts(en)-onderzoekers. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Wetenschap 
 

  >> Baby’s snappen dat er geteld wordt, lang voordat ze zelf kunnen tellen. (VRT NWS) 

  

>> Op een Fries kaatsveld begreep een Italiaanse onderzoeker dat hij het Grieks van Zuid-Italië 

moest redden. (Leeuwarder Courant) 

 >> Het Nederlandse systeem van woordgeslachten is aan het verschuiven. Dat brengt menigeen in 

moeilijkheden. (Neerlandistiek) 
  

 

 Prijzen 
 

  >> De poëzie leeft – op Instagram. (Het Parool) 

 >> Nieuwe prijs voor taalkunstenaars: de Drs. P Trofee. (Trouw) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/directeuren-grootaandeelhouders/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/24/baby-s-begrijpen-dat-er-geteld-wordt-jaren-voor-ze-zelf-kunnen/
https://www.lc.nl/friesland/Italiaanse-onderzoeker-ziet-het-kaatsveld-als-taaloase-24955281.html
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/kennis-van-woordgeslacht-balancerend-tussen-taalnorm-en-taalgevoel/
https://www.parool.nl/kunst-media/dichten-op-instagram-over-de-dingen~bd075432/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-drs-p-trofee-is-een-serieuze-prijs-voor-kunstenaars-die-zichzelf-niet-al-te-serieus-nemen~b09554b8/
https://onzetaal.nl/


  

>> Winnaar van de Onze Taal @ DRONGO-prijs: het taallab ‘Healthy Storytelling’. (Onze Taal) 

  

  
 

  
 

  

  
 

 

Songfestival- 
thema 

 

  

”We hebben in een workshop de purpose 

van het Songfestival bepaald. (...) Co-

creatie betekent dat je verschillende 

stakeholders betrekt in het samen 

ontwikkelen van een oplossing. Door 

vanuit verschillende lenzen naar een 

uitdaging te kijken, kom je in korte tijd tot 

krachtige vernieuwende concepten.” 

 

Met dit taalgebruik werd uitgelegd hoe het 

thema van het Eurovisie Songfestival van 

2020, ‘Open up’, is ontstaan.  

 

Op NPO Radio 1 vertelde columniste 

Esther Voet wat zij ervan vindt. 
  

 

 Naar de uitzending 

  

 

 

 

 

Taal van deze tijd 
 

  

Volgende week verschijnt bij de Historische Uitgeverij de bundel ‘De handen van Cicero – Retorische 

antwoorden op de retoriek van onze tijd’ met stukken van onder anderen Bas Heijne, Jan 

Kuitenbrouwer en Arnon Grunberg. 

 

Jan Kuitenbrouwer gaf afgelopen weekeinde een voorproefje in de Volkskrant, met zijn essay over 

de taal van deze tijd: “een taal van chaos en spektakel, van ophef en schandaal, superlatieven en 

extremen”. 
  
  

 

 Ander nieuws 
 

  

>> De nieuwe naam voor het Osdorpplein is bekend: Osdorpplein. (Het Parool) 

  

>> Dyslectische Britse parlementariër wil niet langer ‘idioot’ genoemd worden. (NOS) 

  

>> Frits Spits is dé (Nederlandse) radiomaker van de afgelopen eeuw. (NOS) 
  

 

 

En verder 
 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-drongo-prijs-voor-healthy-storytelling
https://www.nporadio1.nl/homepage/19557-thema-van-songfestival-is-kolder-hoeveel-gebakken-lucht-wil-je-hebben
https://www.nporadio1.nl/homepage/19557-thema-van-songfestival-is-kolder-hoeveel-gebakken-lucht-wil-je-hebben
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-beste-redenaar-is-een-brallende-gek~b93dd273/
https://www.parool.nl/amsterdam/de-nieuwe-naam-voor-het-osdorpplein-is-osdorpplein~bedee39e/
https://nos.nl/artikel/2308045-brits-parlementslid-met-dyslexie-is-het-beu-om-idioot-genoemd-te-worden.html
https://nos.nl/artikel/2308098-frits-spits-verkozen-tot-belangrijkste-radiomaker-van-afgelopen-eeuw.html


  

>> Morgenavond, 30 oktober: discussie in Amsterdam over de rol van de thuistaal in het onderwijs. 

(SPUI25) 

  

>> Wie wil er taalbrigadier worden? (NRC) 

  

>> Een nieuw boek laat zien hoe geschikt het Frans is voor de liefde. (Le Figaro) 

  

>> Moet een bejaarde een yep worden? Trouw vroeg om alternatieven en bespreekt die. (Trouw) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender! Ook in 2020 kun je 

weer elke dag je kennis bijspijkeren, 

puzzels maken of je verbazen (of gewoon 

hardop lachen) om de taalkronkels die 

soms in de krant staan – en dat 366 

dagen lang.  

Kindertaalkalender 2020 

De Kindertaalkalender van Kidsweek en 

Onze Taal, speciaal voor kinderen van 8 

tot 12 jaar. Een goed begin van elke dag 

en nog leerzaam ook. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

De Taalkalender van Onze Taal: al 27 jaar 

een succes. Elke dag heeft zijn eigen 

rubriek. Leuke en verrassende taalweetjes 

– over bijzondere woorden, straatnamen, 

vertalingen – worden afgewisseld met 

puzzels, taaltips en taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

https://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/10/thuis-in-taal.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/brigade-van-drie-miljoen-a3977971
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/le-francais-langue-la-plus-romantique-du-monde-20191028
https://www.trouw.nl/verdieping/yep-wordt-jop-maar-vitalo-is-nog-beter~b7e1b4dd/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Nog even oefenen voor het Groot 

Dictee, dat aanstaande zaterdag op 

NPO Radio 1 wordt uitgezonden? 

Doe dan onze test met vijftig pittige 

dicteewoorden (door ergens in deze 

alinea te klikken).  

 

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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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
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
http://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz/quiz-343183
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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://twitter.com/onzetaal
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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Woordpost: burijn 
 

  

In een artikel over Pieter Bruegel op Historiek.net is te lezen hoe de beroemde kunstenaar ook zelf 

weleens de burijn hanteerde. Wat een burijn is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Direct Duidelijk 
 

  

>> Er komen in Nederland extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal in 

overheidscommunicatie. (Rijksoverheid) 

  

>> Staatssecretaris Raymond Knops gaf in Roermond het landelijke startsein voor de Direct 

Duidelijk-brigade. (1Limburg) 

 >> Ingewikkelde taal kan schulden in de hand werken. (Trouw) 

 >> Hoe kunnen ambtenaren minder wollig leren spreken? Een artikel met een paar analyses 

door de Taaladviesdienst van Onze Taal. (AD) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/burijn
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/extra-mensen-en-middelen-voor-begrijpelijke-taal
https://www.1limburg.nl/staatssecretaris-geeft-startsein-taalcampagne-roermond
https://www.trouw.nl/politiek/nochtans-implementeren-evident-ambtenaar-op-les-om-wollige-taal-af-te-leren~b24df510/
https://www.ad.nl/politiek/zo-wollig-praten-onze-ambtenaren-taaltips-van-de-kenners~a8e13166/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Uitgesproken 

poëzie 
 

  

Poetryslam – het actief, energiek en veelal 

competitief voordragen van gedichten – is 

hip en happening. Ondertussen heeft de 

kunst van het memoriseren en declameren 

van gedichten geen vaste plaats (meer) in 

het onderwijs. 

 

Die tegenstelling staat centraal in het 

symposium ‘Uitgesproken poëzie: over 

poëzievoordracht in de klas’, dat op 5 

november in Utrecht wordt gehouden. 

Meer hierover is te lezen op de website 

van Stichting Lezen. 
  

  

 

 

 

Taalfouten op commerciële websites 
 

  

Is het nu echt de moeite waard te investeren in heldere, correcte taal op een commerciële website? 

Vertaler en ‘taalbeschrijver’ Miet Ooms vond geen duidelijk antwoord in de vakliteratuur en 

onderzocht het daarom zelf. 

 

Wat vinden mensen van taalfouten op commerciële websites? Maakt het helemaal niet uit? Of 

beïnvloedt het hun surfgedrag wél? Ze brengt uitgebreid verslag uit over het onderzoek. 
  

 

 Naar het onderzoeksverslag 
  

 

 

  

 Taalnieuws 
 

  >> Drie kandidaten voor de Wablieft-prijs 2019. (Wablieft) 

 >> Testje: weet jij of woorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn? (Quest) 

  >> Wat is er zo welluidend aan ‘Make America Great Again’? (Universiteit Leiden) 
  

  

https://www.lezen.nl/nl/uitgesproken-po%C3%ABzie-0
https://taalverhalen.be/taalonderzoek/taalfouten-op-websites-eindverslag/
https://taalverhalen.be/taalonderzoek/taalfouten-op-websites-eindverslag/
https://www.wablieft.be/nl/nieuws/kandidaten-wablieft-prijs-zijn-bekend
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a29459117/test-woorden-mannelijk-vrouwelijk-onzijdig/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/10/hoe-de-ideeen-over-goed-proza-van-cicero-en-dionysius-ons-nu-nog-wat-kunnen-leren


 

  

 

Advertentie 

Woordenboek van 
het Nederlands in 
Suriname  
  

  

Vanaf 1667 kwamen er Nederlanders in 

Suriname wonen. Ze ontwikkelden een 

eigen variant van onze taal, met veel 

woorden die in Nederland onbekend 

waren: neologismen, woorden uit lokale 

talen, nieuwe uitdrukkingen en 

betekenisveranderingen.  

 

Deze ‘exotische’ taalvariant wordt 

nauwkeurig beschreven in het 

Woordenboek van het Nederlands in 

Suriname van 1667 tot 1876 van Jan van 

Donselaar, een autoriteit op het gebied 

van het Surinaams-Nederlands. 

 

Het boek is alleen te verkrijgen via de 

webwinkel van Onze Taal. 
 

 

 

 Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

 

? 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! 

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/woordenboek-van-het-nederlands-in-suriname-van-1667-tot-1876
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
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https://www.instagram.com/onze_taal/
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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: hoog risico / groot risico 
 

  

Het gebruikelijke bijvoeglijk naamwoord bij risico is groot: ‘een groot risico’, ‘het risico lijkt me te 

groot’, ‘het risico wordt groter’. Hoog is minder gangbaar. 

 

Er zijn geen vaste regels voor het gebruik van hoog en groot. Hoog past doorgaans het best bij 

zaken die meetbaar en in cijfers uit te drukken zijn: ‘hoge temperatuur’, ‘hoog salaris’, ‘hoge score’. 

Groot is een aanduiding die niet (alleen) van cijfers afhangt. Omdat risico geen duidelijk meetbaar 

begrip is, wordt het bij voorkeur gecombineerd met groot (en klein). Zo hebben ook ‘grote kans’, 

‘groot gevaar’ en ‘grote bekendheid’ de voorkeur boven ‘hoge kans’, ‘hoog gevaar’ en ‘hoge 

bekendheid’. 

 

Ook als het om concrete afmetingen gaat, wordt meestal groot gebruikt: ‘grote oppervlakte’, ‘grote 

inhoud’ – ook al zijn oppervlakte en inhoud wel degelijk te meten. Er zijn ook gevallen waarbij geen 

duidelijke voorkeur bestaat; zo zijn ‘hoge snelheid’ en ‘grote snelheid’ allebei gangbaar. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Genderneutrale taal 
 

  >> Is het dirigente of dirigent? Of vrouwelijke chef-dirigent? (Trouw) 

  

>> En zeggen we in het Frans docteur of doctoresse? Genderlinguïst Madeline Lutjeharms schept 

klaarheid. (VRT Radio1) 

 >> Ook in Duitsland loopt de discussie over genderneutrale benamingen door. Sommigen spreken 

over Genderwahnsinn. (T-online) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.trouw.nl/opinie/dirigente-of-dirigent-of-vrouwelijke-chef-dirigent~bdb95027/
https://radio1.be/programma/nieuwe-feiten/radioitem/docteur-doctoresse/5218
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_86635446/kulturkampf-an-deutschlands-unis-zwischen-rueckschritt-und-revolte.html
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Twintig jaar 

Taaltelefoon 
 

  

Team Taaladvies, de taaladviesdienst van 

de Vlaamse overheid, viert deze week de 

twintigste verjaardag van de Taaltelefoon. 

In die twee decennia heeft de Brusselse 

dienst 182.456 taalvragen beantwoord – 

over spelling, formulering, grammatica, 

leestekens, tekstconventies, enz. 

 

De taaladviseurs An Bosmans en Stef 

Croon, die er vanaf het begin bij 

betrokken zijn, blikken terug in een 

interview. 
  

 

 Lees het interview 

  

 

 

 

 Keltisch taalnieuws 
 

  

>> Een Frans echtpaar mag uiteindelijk tóch een ‘Bretonse’ tilde schrijven in de naam van hun 

zoontje Fañch. (AD) 

 >> Het aantal Gaelicsprekers op Schotse eilanden is de afgelopen jaren sterk gedaald. (The 

Guardian) 

  >> Gelukkig komt Duolingo binnenkort met een cursus Schots-Gaelic. (Duolingo) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Het valt best mee met de Nederlandse spelling op sociale media. (OBI4wan) 

  

>> Wedstrijd: ontwerp de nieuwe taalregel van 2019. (Neerlandistiek) 

  

>> Publieksonderzoek voor het Weekend van de Wetenschap: hoeveel Nederlandse uitdrukkingen 

ken jij? (Maak dat de kat wijs) 
  

 

https://www.taaltelefoon.be/20-jaar-taaltelefoon-interview-met-an-en-stef
https://www.taaltelefoon.be/20-jaar-taaltelefoon-interview-met-an-en-stef
https://www.ad.nl/buitenland/frans-stel-strijdt-twee-jaar-voor-golfje-in-voornaam-van-zoontje-fanch~a56132bd
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/18/gaelic-disappearing-from-scottish-island-communities
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/18/gaelic-disappearing-from-scottish-island-communities
https://www.duolingo.com/course/gd/en/Learn-Scottish%20Gaelic
https://bit.ly/2P95WIj
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/wedstrijd-ontwerp-de-nieuwe-taalregel-van-2019
https://bit.ly/2qtblPZ


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender! Ook in 2020 kun je 

weer elke dag je kennis bijspijkeren, 

puzzels maken of je verbazen (of gewoon 

hardop lachen) om de taalkronkels die 

soms in de krant staan – en dat 366 

dagen lang.  

Kindertaalkalender 2020 

De Kindertaalkalender van Kidsweek en 

Onze Taal, speciaal voor kinderen van 8 

tot 12 jaar. Een goed begin van elke dag 

en nog leerzaam ook. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

De Taalkalender van Onze Taal: al 27 jaar 

een traditie. Elke dag heeft zijn eigen 

rubriek. Leuke en verrassende taalweetjes 

– over bijzondere woorden, straatnamen, 

vertalingen – worden afgewisseld met 

puzzels, taaltips en taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Wil je je goed voorbereiden op het Groot 

Dictee, dat op 2 november wordt 

uitgezonden? Kijk hier hoe dat zoal kan: 

www.onzetaal.nl/dicteevoorbereiding. 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://onzetaal.nl/dicteevoorbereiding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taalweetjes en taaltips 
 

  

 

 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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Het gebruikelijke bijvoeglijk naamwoord bij risico is groot: ‘een groot risico’, ‘het risico lijkt me te 

groot’, ‘het risico wordt groter’. Hoog is minder gangbaar. 
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‘groot gevaar’ en ‘grote bekendheid’ de voorkeur boven ‘hoge kans’, ‘hoog gevaar’ en ‘hoge 

bekendheid’. 

 

Ook als het om concrete afmetingen gaat, wordt meestal groot gebruikt: ‘grote oppervlakte’, ‘grote 

inhoud’ – ook al zijn oppervlakte en inhoud wel degelijk te meten. Er zijn ook gevallen waarbij geen 

duidelijke voorkeur bestaat; zo zijn ‘hoge snelheid’ en ‘grote snelheid’ allebei gangbaar. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Genderneutrale taal 
 

  >> Is het dirigente of dirigent? Of vrouwelijke chef-dirigent? (Trouw) 

  

>> En zeggen we in het Frans docteur of doctoresse? Genderlinguïst Madeline Lutjeharms schept 

klaarheid. (VRT Radio1) 

 >> Ook in Duitsland loopt de discussie over genderneutrale benamingen door. Sommigen spreken 

over Genderwahnsinn. (T-online) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.trouw.nl/opinie/dirigente-of-dirigent-of-vrouwelijke-chef-dirigent~bdb95027/
https://radio1.be/programma/nieuwe-feiten/radioitem/docteur-doctoresse/5218
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_86635446/kulturkampf-an-deutschlands-unis-zwischen-rueckschritt-und-revolte.html
https://onzetaal.nl/
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 >> Het aantal Gaelicsprekers op Schotse eilanden is de afgelopen jaren sterk gedaald. (The 

Guardian) 

  >> Gelukkig komt Duolingo binnenkort met een cursus Schots-Gaelic. (Duolingo) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Het valt best mee met de Nederlandse spelling op sociale media. (OBI4wan) 

  

>> Wedstrijd: ontwerp de nieuwe taalregel van 2019. (Neerlandistiek) 
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Dé kalender voor taalliefhebbers! 
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Taaltip: verwesterste / verwesterde kinderen 
 

  

Zowel verwesterste kinderen als verwesterde kinderen is juist; de vorm verwesterd(e) is over het 

algemeen gebruikelijker dan verwesterst(e). 

 

Het werkwoord verwestersen (met als voltooid deelwoord verwesterst) ligt op het oog meer voor de 

hand dan verwesteren (met als voltooid deelwoord verwesterd). In verwestersen, dat ‘westers 

worden’ betekent, is westers duidelijk te herkennen. 

 

Toch komt ook de vorm verwesteren al heel lang voor, in dezelfde betekenis. Dat kan deels te 

maken hebben met invloed van wester- in woorden als westerling, westerstorm en westerlengte, 

ook al heeft verwester(s)en daar niet direct iets mee te maken. Maar waarschijnlijk speelt vooral de 

uitspraak een rol. Verwesterde (kinderen) is nu eenmaal gemakkelijker uit te spreken dan 

verwesterste (kinderen). 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Verkansie 
 

  >> Inmiddels hebben ook aardige mensen het over verkansie. Waarom toch? (de Volkskrant) 

  >> Is vakantie niet net zo goed een verbastering als verkansie? (Neerlandistiek) 
  

 

 

Taal en cabaret 
 

  

De cabaret-website De zwarte kat verzamelde uit de jaargangen 2011-2014 van Onze Taal alle 

artikelen die op de een of andere manier over cabaret gaan. Omdat die jaargangen nu opgenomen 

zijn in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, kunt u al die artikelen nu lezen. En wel 

hier. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verkansie-wat-is-er-mis-met-vakantie~b7f11f01/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/verkansie/
https://www.zwartekat.nl/nieuws/2019/10/10/uit-de-archieven-onze-taal-2/
https://onzetaal.nl/


  

 

  

 Multimedia 
 

  >> Videoregistratie van de Taalavond van de VRT van afgelopen donderdag. (VRTTaal) 

 >> Audioregistratie van een discussie over taal in Den Haag van afgelopen donderdag. (Ons 

Erfdeel) 

  >> Nieuwe podcast over meertalige kinderen. (Kletsheads) 

  >> Tv-documentaire over emoji’s. (VPRO) 
  

  

 

Taalkwesties 
 

  >> Is het Spaans de snelste taal ter wereld? (Spanje vandaag) 

  >> Wat is het verschil tussen een taal, een dialect en een accent? (Kijk) 

  >> Wat is eigenlijk een schip vol kof? (De Standaard) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Veertig procent van de door de CPNB en de Kinderjury bekroonde boeken bevat grove taal. 

(Reformatorisch Dagblad) 

  

>> Charlotte Crul wint de Grote Prijs Jan Wauters 2019. (VRT) 

  

>> Kijk uit wat je zegt als je naar het congres van Onze Taal gaat! (NRC) 

  

>> Zuid-Tirol wil in het Italiaans niet langer Alto Adige heten. (La Stampa) 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeHQK1uBKIo&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-276598427/debatavond-spraakmakend-nederlands?fbclid=IwAR3tTOv6SYDZb3XRWyAjrkqItqP5rew70SkB5Xw_t-gxW8GOzFsXp2tH4Ko
https://soundcloud.com/user-276598427/debatavond-spraakmakend-nederlands?fbclid=IwAR3tTOv6SYDZb3XRWyAjrkqItqP5rew70SkB5Xw_t-gxW8GOzFsXp2tH4Ko
https://kletsheadspodcast.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/voorbij-de-emoji.html
https://www.spanjevandaag.com/12/10/2019/mening-is-het-spaans-een-van-de-snelste-talen-ter-wereld/
https://www.kijkmagazine.nl/mens/dialecten/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191013_04661083?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/veel-grove-taal-in-bekroonde-kinderboeken-1.1600895
https://vrttaal.net/in-de-kijker/charlotte-crul-wint-gp-jan-wauters-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/12/gelijkgezind-a3976511
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/10/13/news/abolito-il-termine-alto-adige-d-ora-in-poi-esistera-solo-la-provincia-di-bolzano-1.37739562


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender! Ook in 2020 kun je 

weer elke dag je kennis bijspijkeren, 

puzzels maken of je verbazen (of gewoon 

hardop lachen) om de taalkronkels die 

soms in de krant staan – en dat 366 

dagen lang.  

Kindertaalkalender 2020 

De Kindertaalkalender van Kidsweek en 

Onze Taal, speciaal voor kinderen van 8 

tot 12 jaar. Een goed begin van elke dag 

en nog leerzaam ook. Een vrolijke en 

kleurrijke kalender vol met spelletjes, 

spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

De Taalkalender van Onze Taal: al 27 jaar 

een traditie. Elke dag heeft zijn eigen 

rubriek. Leuke en verrassende taalweetjes 

– over bijzondere woorden, straatnamen, 

vertalingen – worden afgewisseld met 

puzzels, taaltips en taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/taalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

? 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 
 

  

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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Woordpost: diagnostiek 
 

  

De vele meldingen van ‘verwarde personen’ ontstaan deels doordat de politie niet aan diagnostiek 

doet. Onderzoeker Bauke Koekkoek legt in De Gelderlander uit hoe dat zit, en wij leggen op onze 

website uit wat diagnostiek voor woord is. 
    
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalcongressen 
 

  >> Fotoverslag van het Onze Taal-congres van afgelopen zaterdag. (Onze Taal) 

  >> Vanavond: de VRT-taalavond in deSingel in Antwerpen. (deSingel) 

 >> TIjdens het congres van Onze Taal sprak Peter-Arno Coppen met VRT-taaladviseur Ruud 

Hendrickx over gaan. (Trouw) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Welke taal is sexyer: 
Duits of Nederlands? 

 

  

Via YouTube is eindelijk een antwoord te 

vinden op de belangrijke vraag welke taal 

nu sexyer is: het Duits of het Nederlands. 

De jury wordt om de een of andere reden 

gevormd door Denen. Hun bevindingen 

zijn overigens enigszins teleurstellend. 
 

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/diagnostiek
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres
https://desingel.be/nl/programma/ook-in-desingel/vrt-taalavond-gastheer-marcel-vanthilt
https://www.trouw.nl/achterpagina/wat-de-officiele-vlaamse-taaladviseur-zei-over-gaan~b998bb6d/
https://www.youtube.com/watch?v=boTSIGjo5Aw
https://onzetaal.nl/


 Taalopinie 
 

  >> De VVD vindt dat iedere thuiszorgmedewerker in Nederland Nederlands moet spreken. (AD) 

  >> “Ofzo is misschien wel het gevaarlijkste woord aller tijden.” (NPO Radio1) 

 >> “Wie excellent onderwijs serieus neemt, moet jongeren weer leren lezen.” (Knack) 

  >> “Wat is onze taal toch geocentrisch.” (Taalteam) 
  

  
 

  
 

  

  
 

 

Actie: gesigneerd 

exemplaar van prijs-

winnend boek Babel  

 

  

De winnaar van de Onze Taal/ANV-

taalboekenprijs is Gaston Dorren, met het 

boek Babel. 

 

Lezers van Taalpost kunnen via de 

webwinkel van Onze Taal een door de 

auteur gesigneerd exemplaar van Babel 

bestellen. 

 

Als uw bestelling op 11 oktober bij ons 

binnen is, hebt u het door Gaston Dorren 

gesigneerde boek eind oktober in huis. 

 

 

 

 Bestel 

  

 

 

 

 Taaltest 
 

  >> Hoe goed kent u de regels van het Nederlands? (VRT) 

 >> Kent u deze woorden die het Frans niet heeft? (Le Figaro) 

  >> De voorrondes voor de Olympiade Nederlands zijn begonnen. (Olympiade Nederlands) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Taalkundige over het verband tussen onderbroekstrikjes en hoofdletters. (Neerlandistiek) 

  

>> Is het nu Hoekschewaarders of Hoeksche Waarders? (In de buurt) 
  

 

https://www.ad.nl/politiek/vvd-elke-thuiszorgmedewerker-moet-nederlands-spreken~a9c4a26f/
https://www.nporadio1.nl/opinie-commentaar/19137-het-woord-ofzo-is-levensgevaarlijk
https://www.knack.be/nieuws/belgie/wie-het-meent-met-excellent-onderwijs-moet-jongeren-weer-leren-lezen/article-opinion-1516087.html
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/515855-het-taalteam-met-jan-beuving-wat-is-onze-taal-toch-geocentrisch
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
http://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=babel
https://onzetaalwebwinkel.nl/babel
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/09/week-van-het-nederlands-quiz/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/reconnaitrez-vous-ces-mots-qui-manquent-a-la-langue-francaise-20191009
https://olympiadenederlands.org/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/de-officieuze-spellingshervorming/
https://indebuurt.nl/hoekschewaard/genieten-van/mysteries/hoekschewaarder-of-hoekse-waarder-dit-is-de-juiste-manier-om-het-te-schrijven~65775/
http://onzetaalwebwinkel.nl/babel
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#taalkronkel  

 

“De politie bewaakte de orde in de 

wijken en probeerde de schapen samen 

met de herder terug in het weiland te 

krijgen.” 

 

(Bron: RTV Drenthe) 

 

Onze Taal op Twitter: 

dagelijks taalweetjes, 

taaltips en taalkronkels 
 

  

 

 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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Taaltip: het ga je goed / het gaat je goed 
 

  

‘Het ga je goed’ is juist als het als een wens bedoeld is: ik wens dat het je goed zal gaan. 

 

Ga is hier een zogeheten aanvoegende wijs. Dat is een werkwoordsvorm die niet zo veel meer 

voorkomt; je ziet hem vooral in een aantal uitdrukkingen en vaste formuleringen. De aanvoegende 

wijs drukt vaak een wens uit, maar soms ook berusting of aansporing: ‘Leve de koning!’ (wens), ‘Zij 

ruste in vrede’ (wens), ‘Het zij zo’ (berusting), ‘Men neme 100 gram reuzel’ (aansporing/instructie). 

 

Natuurlijk kan ‘Het gaat je goed’ ook een goede zin zijn. Alleen druk je dan geen wens uit, maar een 

constatering: de zin is te lezen als ‘Het gaat je goed, zo te merken.’ 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Juridische taal 
 

  

>> Nieuwe richtlijnen van het Amerikaanse hooggerechtshof: de documenten die advocaten 

indienen, moeten veel korter. (Mr Online) 

  

>> Nieuwe richtlijnen van twee Nederlandse ministeries: het land heet voortaan geen 

Holland meer, maar The Netherlands. (de Volkskrant) 

 >> Maar wat zijn dat voor vreemde richtlijnen? (Neerlandistiek) 
  

 

 Wetenschap 
 

  

>> Amerikaanse wetenschappers hebben een manier ontdekt om verbrande papyrusrollen uit 

Pompeï te kunnen lezen. (AD) 

 >> Groningse onderzoekers vinden taal zonder uitdrukkingen ‘al snel saai’. (Kennislink) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/het-ga-je-goed-het-gaat-je-goed/
https://www.mr-online.nl/kortere-dagen-kortere-zinnen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vergeet-holland-in-het-buitenland-is-het-voortaan-the-netherlands~bf121751/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/los-paises-bajos-o-holanda-senoras-y-senores-editores-del-volkskrant/
https://www.ad.nl/buitenland/verbrande-papyrusrollen-pompei-binnenkort-waarschijnlijk-weer-leesbaar~ab8ac81a/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/zonder-uitdrukkingen-wordt-taal-al-snel-saai/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=Kennislink%20Nieuwsbrief%204%20oktober%202019%20-%20Hoeveel%20Nederlandse%20uitdrukkingen%20ken%20jij&utm_content=Kennislink%20Nieuwsbrief%204%20oktober%202019%20-%20Hoeveel%20Nederlandse%20uitdrukkingen%20ken%20jij+CID_3dd29e9199ca31a57ba2958cd60cf77c&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Zonder%20uitdrukkingen%20wordt%20taal%20al%20snel%20saai/
https://onzetaal.nl/
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Nederlands spreken 

met Siri 
 

  

De taalschool LearnDutch.org zet geregeld 

grappige filmpjes online met buitenlanders 

die Nederlands leren. Deze week was er 

bijvoorbeeld een filmpje waarin enkele 

beginnende leerlingen moeten proberen in 

het Nederlands vragen te stellen aan Siri, 

de spraakassistent van Apple. 

 

Ook een aardig filmpje: de leerlingen 

krijgen een typisch Nederlands voorwerp 

voorgelegd en moeten raden wat dat is. 

En bekijk vooral ook het filmpje waarin 

leerlingen uitleggen wat ze opviel toen ze 

voor het eerst in Nederland kwamen. 

  

 Taalpolitie 
 

  >> De dichter Mustafa Kör zou de term ‘laaggeschoolde’ het liefst uit de taal schrappen. (StuBru) 

 >> Moet je een vrouwelijke geschiedkundige nu een historicus of een historica noemen? Geef (als u 

een vrouw bent) uw mening! (Onze Taal) 

  >> Ook in Zwitserland woedt de discussie over genderneutraal taalgebruik. (NZZ) 

  

>> Mogen termen als Gouden Eeuw en neger niet meer? ‘Laat de taalpolitie maar komen!’ (Lage 

landen) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Tal van streektaalactiviteiten in het Groningse Westerkwartier op 1 en 2 november. (Dagblad 

van het Noorden) 

  

>> Vanavond: avond over taal en muziek in de bibliotheek van Houten. (Houtens Nieuws) 

  

>> Gaston Dorren wint de eerste Onze Taal/ANV-taalboekenprijs met Babel. (Onze Taal) 

  

>> Tien goede apps om vreemde talen te leren. (Als je al Engels kent.) (CNet) 
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CbX2gRK5_g8
https://www.youtube.com/watch?v=n3IWuPSITJk
https://www.youtube.com/watch?v=GNVE1gVpQNk
https://stubru.be/bijvlaeminck/schrijvermustafakorwildetermlaaggeschooldenuitonzetaalschrappen?fbclid=IwAR03wcehZZFCBhjeduWuLgjMGLKlKAWIIuuGjvOCDEVBtGDBH_YBz2WyMvI
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/historicus-of-historica/
https://www.nzz.ch/meinung/gender-sprache-die-sexualisierung-der-sprache-von-oben-ld.1513053
https://www.de-lage-landen.com/article/laat-die-taalpolitie-maar-komen?fbclid=IwAR3ti3O74Q6XqBb-houEUThHWRVYqWTI2gpTH1nj98OnmTvxtfQMVYAUSaU
https://www.de-lage-landen.com/article/laat-die-taalpolitie-maar-komen?fbclid=IwAR3ti3O74Q6XqBb-houEUThHWRVYqWTI2gpTH1nj98OnmTvxtfQMVYAUSaU
https://www.dvhn.nl/cultuur/Westerkwartier-blijft-druk-met-streektaal-24898491.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Westerkwartier-blijft-druk-met-streektaal-24898491.html
https://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws/lokaal-nieuws/taal-en-muziek-gaan-hand-hand-646639
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/babel-van-gaston-dorren-krijgt-onze-taal-anv-taalboekenprijs
https://www.cnet.com/news/best-language-learning-apps-become-fluent/


 

 

  

  
 

 

Gezocht: 

onduidelijke 

overheidsteksten 
 

  

 

Iedereen moet kunnen begrijpen wat de 

overheid zegt en schrijft. Daarom heeft 

staatssecretaris Knops van Binnenlandse 

Zaken het project Direct Duidelijk 

opgezet. Het project helpt Nederlandse 

overheidsorganisaties hun communicatie 

te verbeteren en heldere taal op de 

agenda te zetten. 

 

In dat kader verzamelt het team van 

Direct Duidelijk onduidelijke en 

onbegrijpelijke teksten die de overheid 

heeft verstuurd. Dat kunnen brieven zijn, 

formulieren, folders, webpagina’s, 

Twitterberichten ... Bent u ook iets 

tegengekomen? Stuur uw voorbeeld dan 

naar duidelijketaal@directduidelijk.nl. 

 

Met uw hulp kunnen we de teksten van de 

overheid verbeteren! 
  

 

 Mail uw tekst 
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Onze Taal op Instagram: 

elke dag leuk & leerzaam! 
 

 

https://directduidelijk.nl/
mailto:duidelijketaal@directduidelijk.nl?subject=onduidelijke%20overheidstaal
mailto:duidelijketaal@directduidelijk.nl?subject=onduidelijke%20overheidstaal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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/


 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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Woordpost: kinnesinne 
 

  

In een artikel in De Groene Amsterdammer laat Marion Bloem, jarenlang het boegbeeld van 

Indische Nederlanders, het woord kinnesinne vallen. Is dat soms een woord uit Indonesië? Op onze 

website is er meer over te lezen. 

 

(In de vorige aflevering van Woordpost stond een slordige tikfout in de kop: amper in plaats 

van ampel. Alle abonnees die ons daarop wezen: hartelijk dank!) 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Prinses Laurentien opent zaterdag het congres van Onze Taal en de Week van het Nederlands. 

(Onze Taal) 

  

>> De presentator van het congres is Wim Daniëls. In zijn nieuwste boek, Het Dorp. Een 

geschiedenis, besteedt hij onder meer aandacht aan de taal van het dorp. Op Historiek.net is een 

fragment te lezen. (Historiek) 

 >> Op het congres wordt voor het eerst de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs toegekend, een 

onderscheiding voor het beste boek over (de Nederlandse) taal. (Onze Taal) 

 
>> U kunt de prijs, de prinses, de presentator en nog veel meer prachtigs van dichtbij meemaken 

als u vóór 11.59 uur morgenochtend een toegangskaart voor het congres bestelt! (Maar dat had u 

misschien al lang gedaan.) (webwinkel Onze Taal) 
  

 

  
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kinnesinne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kinnesinne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/kinnesinne
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/prinses-laurentien-op-ons-congres-en-ander-nieuws
https://historiek.net/taal-van-het-dorp-wim-daniels/126480/
https://www.onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nieuwe-taalboekenprijs-van-onze-taal-anv-en-trouw/
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
https://onzetaal.nl/


 

 

  

.   
 

 

(Geen) vlees 
 

  

Morgen is het (Eet-geen-)Dierendag én 

verschijnt het oktobernummer van Onze 

Taal. Het centrale thema daarin is talig 

dierenactivisme. 

 

Mag een slager het bijvoorbeeld hebben 

over ‘diervriendelijk vlees’? En de 

Vegetarische Slager juist over 

‘kipspiesjes’? Is het nog wel goed om te 

zeggen dat je iemand blij maakt ‘met een 

dode mus’, of kan dat beter zijn ‘met een 

computervirus’? Behandel zowel taal als 

dieren met zachtheid! 

 

De volledige inhoudsopgave is te zien op 

de website van Onze Taal.  

 

Bent u nog geen lid en zou u graag elke 

maand Onze Taal ontvangen? Als u voor 

20 oktober lid wordt, ontvangt u ons 

boekje ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

als welkomstgeschenk. 

Kijk hier voor de mogelijkheden.  
  

 Opinies 
 

  

>> Susan Legêne (Vrije Universiteit): ‘De afschaffing van Nederlands heeft ons veel schade 

berokkend.’ (Ad Valvas) 

 >> Marit de Roij (Universiteit Leiden): ‘Stop die wetenschappelijke langdradigheid nou eens.’ 

(Mare) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Moeskopperij is strafbaar in Sint-Laureins, maar wat betekent het? (De Taalfluisteraar) 

  

>> Uitspraken over goede en foute taal vinden hun weg naar allerlei cultuuruitingen, bijvoorbeeld 

toneelstukken. (Marten van der Meulen) 

  

>> In de rechtszaak over de ‘blokkeerfriezen’ wordt de hoofdverdachte soms niet goed begrepen 

door de tolk, want de enige echte gerechtelijke tolk Fries is op wereldreis. (De Telegraaf) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/oktober-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/de-afschaffing-van-nederlands-heeft-ons-veel-schade-berokkend
https://www.mareonline.nl/opinie/stop-die-wetenschappelijke-langdradigheid-nou-eens/
https://taalfluisteraar.be/2019/09/24/moeskopperij/
https://martenvandermeulen.com/2019/10/01/een-toneelstuk-over-taaladvies/?fbclid=IwAR32eCnSUkI1_JaSLPQhCzlN6x7SH54ca2sOmui95I_v8-SpYLquzkd1xPo
https://www.telegraaf.nl/nieuws/863936535/douwes-boos-op-tolk-bij-proces-blokkeerfriezen


 

 

  

  
 

 

Gezocht: 

onduidelijke 

overheidsteksten 
 

  

 

Iedereen moet kunnen begrijpen wat de 

overheid zegt en schrijft. Daarom heeft 

staatssecretaris Knops van Binnenlandse 

Zaken het project Direct Duidelijk 

opgezet. Het project helpt Nederlandse 

overheidsorganisaties hun communicatie 

te verbeteren en heldere taal op de 

agenda te zetten. 

 

In dat kader verzamelt het team van 

Direct Duidelijk onduidelijke en 

onbegrijpelijke teksten die de overheid 

heeft verstuurd. Dat kunnen brieven zijn, 

formulieren, folders, webpagina’s, 

Twitterberichten ... Bent u ook iets 

tegengekomen? Stuur uw voorbeeld dan 

naar duidelijketaal@directduidelijk.nl. 

 

Met uw hulp kunnen we de teksten van de 

overheid verbeteren! 
  

 

 Mail uw tekst 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Mais/maïs 

Beide spellingen zijn juist. De vorm mais 

past het best bij de uitspraak als één 

lettergreep, maïs bij die met twee 

lettergrepen. Meer uitleg op 

https://onzetaal.nl/taaladvies/mais/. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalweetjes, taalnieuws 

en taalkronkels 
 

  

 

https://directduidelijk.nl/
mailto:duidelijketaal@directduidelijk.nl?subject=onduidelijke%20overheidstaal
mailto:duidelijketaal@directduidelijk.nl?subject=onduidelijke%20overheidstaal
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://onzetaal.nl/taaladvies/mais/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal


 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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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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: de betroffen medewerkers 
 

  

Het gebruik van betroffen als bijvoeglijk naamwoord is niet correct. Wel juist zijn bijvoorbeeld ‘de 

betrokken medewerkers’, ‘de desbetreffende medewerkers’ en ‘de betreffende medewerkers’. 

 

Combinaties als ‘de betroffen medewerkers’, ‘de betroffen gemeenten’ en ‘het betroffen gebied’ 

komen weleens voor. Vermoedelijk is dit betroffen een verhaspeling van betrokken en 

(des)betreffende. Mogelijk speelt ook de gedachte aan getroffen soms mee (‘het getroffen gebied’, 

‘de getroffen families’). 

 

Betreffen kan niet in de lijdende vorm worden gebruikt: je kunt niet spreken van ‘medewerkers die 

betroffen worden’. Daardoor is ook ‘de betroffen medewerkers’ vreemd. Bij bijvoorbeeld treffen, 

vermelden en betrekken kan zo’n constructie wel: ‘medewerkers die getroffen/vermeld/betrokken 

worden’. Daarom kun je ook zeggen: ‘de getroffen/vermelde/betrokken medewerkers’. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> 30 woordcombinaties waar (bijna) altijd een spatie in moet. (Frankwatching) 

  >> Franz is niet Frans. (De Limburger) 

 >> Reddingsstrook. (Taaltelefoon) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.frankwatching.com/archive/2019/09/28/schrijf-eens-wat-losser-30-woorden-waar-bijna-altijd-een-spatie-in-moet/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190929_00125095/taal-zorgt-voor-problemen-bij-praatje-merkel-en-maxima
https://www.taaltelefoon.be/reddingsstrook
https://onzetaal.nl/


  

   

 

Laatste kans: 

kaarten voor het congres van Onze Taal 
 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben mensen met hun moedertaal? Verandert dat nu er steeds 

meer moedertalen bij komen in Nederland en België? En welke taal ervaren tweetaligen en 

dialectsprekers als hun moedertaal? Al die vragen komen op een luchtige, onderhoudende en 

aansprekende manier voorbij op het congres van Onze Taal, op zaterdag 5 oktober in Utrecht. 

 

Er staat u een wervelend programma te wachten met onder anderen dichter Ester Naomi Perquin, 

Denker des Vaderlands Daan Roovers, schrijver en danser Ish Ait Hamou, enkele taalkundigen en 

presentator Wim Daniëls. Bovendien wordt een deel van de taaldag live uitgezonden op NPO Radio 

1, als Frits Spits het podium overneemt voor het Taalstaat-onderwijsdebat. 

 

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Interesse? Bestel ze dan vandaag nog. 
  

 

 Meld u aan via onze webwinkel 

  

 

 

  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
http://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019


 

 

  

  
 

 

Gedichten over taal 
 

  

Van 5 tot en met 12 oktober is de Week 

van het Nederlands. In die periode 

ontvangen de abonnees van de digitale 

gedichtennieuwsbrief Laurens Jz. Coster 

iedere werkdag een gedicht in hun 

mailbox over (de Nederlandse) taal, 

inclusief een korte beschouwing of 

overpeinzing. 

 

De gedichten zullen ook verschijnen op de 

website Laurens Jz. Coster. Daar zijn voor 

de liefhebber overigens honderden oude 

afleveringen te vinden, wat een fraaie en 

bijzonder gevarieerde bloemlezing van de 

Nederlandse poëzie oplevert. 
 

 

 

 Abonneren op Coster (gratis) 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Computergestuurde voorleessystemen moeten woorden zoals bommelding, verspringen, 

gynaecologie en december feilloos uitspreken. Hoe leren ze dat? (Eos) 

  

>> Altijd al alles willen weten over het Antwerps? Nancy Janssens doceert vanuit Eindhoven. 

(Antwerpse les op YouTube en Antwerpse taal op Facebook) 

  

>> De Arnhemse rechtbank heeft een man als gemachtigde geweigerd wegens beledigend, 

smadelijk en dreigend taalgebruik in een pleitnota. Dat gebeurt niet vaak. (Omroep Gelderland) 
  

 

 Taalagenda 
 

  

>> Welke taalevenementen staan er op het programma tijdens de Week van het Nederlands én 

daarna? Blijf bij met de Taalagenda op de website van Onze Taal. 
  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tractor heeft twee meervoudsvormen: 

tractors en tractoren. Dat geldt ook voor 

veel andere woorden op -or (zoals 

donor, presentator, rector, professor). 

De vorm op -oren geldt vaak als iets 

formeler dan die op -ors. 

http://laurensjzcoster.blogspot.com/
https://high5.nl/minimalist/index.php?l=laurensjzcoster
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/hoe-siri-leert-praten
https://www.youtube.com/channel/UCR0yKs3tH6FK8zJ4n03xgsg/featured
https://www.facebook.com/pg/Antwerpseles/events/?ref=page_internal
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2425828/Smerige-hoerentent-rechter-wijst-gemachtigde-de-deur-om-extreem-taalgebruik
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalagenda/
https://onzetaal.nl/taaladvies/


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Meer uitleg en voorbeelden: 

https://onzetaal.nl/sponsors-sponsoren. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalweetjes, taalnieuws 

en 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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https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
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://twitter.com/onzetaal
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
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