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 3 liedjes uit Vlaanderen 
 

  

Senne Guns vertaalde ‘Promises’ van Eric Clapton in Beloftes, in de schoen van Brihang zit een 

Steentje en De Mens bereikt Oostende. 

  
  

 3 taalvideo’s 
 

  

Benjamin van Bondgenoten spreekt mensen aan in een verzonnen taal, Lisette Ma Neza brengt 

een ode aan de taal en Marcel van Roosmalen vertelt dat hij iets in zijn oortje hoorde. 

  

 3 spraakassistenten 
 

  

Alexa kan zowel enthousiast als teleurgesteld klinken, Google Assistent is in staat schaapjes te 

tellen en een jonge Amerikaanse automobilist wordt dankzij Siri van de verdrinkingsdood gered. 

  

  
 

 

 3 taalvakantietips 
 

  

Ga op zoek naar de Vlaming in Frankrijk, verlies je hart in het Liefdesbrievenmuseum in Salt Lake 

City of loop eens langs bij Mundolingua in Parijs. 

   

 3 boekentips 
 

  

Lees over 15 eeuwen Nederlandse taal in het gelijknamige boek van Nicoline van der Sijs, over de 

twintig grootste talen in Babel van Gaston Dorren of over historische oneliners in Wie zei dat? van 

Paul Claes. 

  
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=gI4IKL5ktjs
https://www.youtube.com/watch?v=xzJoYnCxJFw
https://www.youtube.com/watch?v=3DD7aVdTgVo
https://www.youtube.com/watch?v=K2AbX4sKz10
https://www.youtube.com/watch?v=JWA8HjhK6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=LAh9PD1LpbU
https://www.want.nl/amazon-alexa-spraakassistent-emotie/
https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/google-assistent-vragen-stellen/
https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/google-assistent-vragen-stellen/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/gael-18-kon-nog-maar-een-ding-proberen-toen-hij-met-wagen-in-ijskoude-rivier-belandde-siri-bel-911~a8631513/
https://www.youtube.com/watch?v=ajtpl-69Iws
https://www.lovelettersmuseum.com/
http://www.mundolingua.org/
https://www.bornmeer.nl/winkel/15-eeuwen-nederlandse-taal/
https://www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum/boek/babel/
https://vantilt.nl/boeken/wie-zei-dat/
https://onzetaal.nl/


 3 overledenen 
 

  

Riet van der Laan zag Onze Taal groot worden, Wim Klooster was een kruisvaarder voor de 

neerlandistiek, Dick Blok inspireerde het Meertens Instituut. 
  

  
 

 

 3 liedjes uit Nederland 
 

  

Daniël Lohues raakt aan Bach met Half april, Henny Vrienten viert Carnaval en Rowwen Hèze 

gaat Voorwaartsch.  

  
  

 3 weblogs 
 

  

Taalkundige Siemon Reker heeft vooral een scherp oor voor politieke taal, Khalid Mourigh bericht 

over straattaal en Milfje Meulskens blijft amuseren met haar taalobservaties.  

   
  

 3 radioprogramma’s over taal 
 

  

In het Italiaans: La lingua batte, in het Engels: The Allusionist, in het Nederlands: De Taalstaat. 

  

  
 

 

 89.546 abonnees 
 

  Dit jaar kreeg Taalpost er meer dan 8.000 abonnees bij. Dank voor de leesvaardigheid! 
  

  
 

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/riet-van-der-laan-de-moeder-van-onze-taal-overleden/
https://www.volkskrant.nl/mensen/wim-klooster-1935-2019-kruisvaarder-voor-behoud-van-neerlandistiek~b4406f71/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/wij-schreven-op-het-bureau-trouw-aan-blok-wel-drente-zonder-h/
https://www.youtube.com/watch?v=neBUq-UvcUs
https://www.youtube.com/watch?v=X2DY24swxYc
https://www.youtube.com/watch?v=R9_LAx7HIkA
http://siemonreker.nl/
http://khalidmourigh.blogspot.com/
http://milfje.blogspot.com/
https://www.raiplayradio.it/programmi/lalinguabatte/archivio/puntate/
https://www.theallusionist.org/
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat


 

  

 

 

 

Steunt u Onze Taal 
met een donatie?  
  

  

Dit is de laatste Taalpost van 2019; de 

eerstvolgende verschijnt op dinsdag 7 

januari 2020. 

We hopen dat u hebt genoten van 

de negentig afleveringen die we dit jaar 

hebben gemaakt. 

 

Taalpost is gratis en dat willen we 

graag zo houden.  

Wilt u ons steunen door een eenmalige en 

vrijblijvende donatie te doen aan Onze 

Taal? 

 

Bij voorbaat hartelijk dank! We wensen u 

prettige feestdagen en alle goeds voor 

2020. 
 

 

 

 

Ja, ik steun Onze Taal  

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ Sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Wanneer gebruik je ‘nieuw jaar’, 

wanneer ‘nieuwjaar’ en wanneer 

‘Nieuwjaar’? Op onze website leggen we 

het uit: www.onzetaal.nl/nieuwjaar. 

 

Onze Taal op Twitter: 

elke dag taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
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/nieuwjaar
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren
https://twitter.com/onzetaal


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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/het omslag 
 

  

Zowel de omslag als het omslag is correct als het om een boek- of tijdschriftomslag gaat. Vooral in 

de boeken- en tijdschriftenwereld lijkt het omslag wat gebruikelijker. Vandaar dat we vorige week in 

Taalpost de Onze Taal-omslagverkiezing aankondigden als ‘Wat is het mooiste omslag van 2019?’ 

  

Er had ook kunnen staan ‘Wat is de mooiste omslag van 2019?’ De keuze van het lidwoord bij 

omslag is vooral een kwestie van smaak. Het is wel aan te raden om binnen één tekst consequent 

één lidwoord aan te houden. Wie het omslag schrijft, kiest bijvoorbeeld ook voor dit/dat omslag en 

een mooi omslag. Bij de omslag horen deze/die omslag en een mooie omslag. 

  

In de betekenis ‘verandering, ommekeer’ (zoals in ‘cultuuromslag’ of ‘omslag van het weer’) is 

overigens alleen de omslag correct. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

2020 
 

  

>> Er is ophef ontstaan over de beslissing van de Universiteit Twente om vanaf 1 januari 2020 het 

Engels als voertaal in te stellen. (DDS) 

  >> Hoe het schoolvak Nederlands in 2020 eindelijk gaat veranderen. (Neerlandistiek) 

 >> In 2020 komt er een leenwoordenteller. (De Taalstaat) 

 >> ‘Sign now’ wil op het Songfestival in 2020 een gebarentolk in 42 talen. (Spreekbuis) 
  

 

 Leren 
 

  >> Ook door te bewegen kunnen kinderen een taal leren. (Kennislink) 

 >> Scholieren leren in een examenvreestraining wat het belang van lezen kan zijn. (Joop) 

  >> Steeds meer Nederlanders leren Chinees. (RTL) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/ophef-om-keuze-voertaal-universiteit-twente-pieter-heerma-gaat-los-op-universiteit-een-tamelijk-bizar-idee/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/12/hoe-het-schoolvak-nederlands-in-2020-eindelijk-gaat-veranderen/#more-44857
https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/522831-15-eeuwen-nederlandse-taal-nicoline-van-der-sijs
https://www.spreekbuis.nl/sign-now-wil-songfestival-gebarentolk-in-42-talen/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/al-spelend-leer-je-nederlands/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-belang-van-leren-lezen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4939276/china-chinees-cursus-leerlingen-onderwijs-familie
https://onzetaal.nl/


  

  

 

(Advertentie) 

Voordelig lid worden 

van Onze Taal 

 

 

 

Als lid van het Genootschap 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.  

 

Actie 

Als u vóór 31 december een doorlopend 

lidmaatschap afsluit (à € 46,–), krijgt u ‘Waar 

komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een luchtig 

en leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, poedelnaakt, op je hurken en 

nijlpaard. 

 

Het lidmaatschap gaat in op 1 februari. 

 

 

 

 

Meer informatie in onze 

webwinkel 

  

 

 

  

  

 Verkiezingen 
 

  >> De onjuiste spatie van 2019. (Spatiegebruik) 

 >> Een woordje uitleg over ‘they’, het woord van het jaar bij Merriam-Webster. (Merriam-Webster) 

  >> In het Frans bestaat geen equivalent van ‘they’. (Huffington Post) 

  >> ‘Karma’ en ‘yeet’ zijn Kinderwoord en Tienerwoord van 2019 in Vlaanderen. (VRT) 

  >> Woorden van het jaar bij Van Dale: ‘boomer’ (Nederland) en ‘winkelhieren’ (Vlaanderen). (NOS) 
  

  

 

Geen taalgeluk 
 

  >> Greta Thunberg excuseert zich voor het ongelukkige gebruik van ‘Swenglish’. (De Limburger) 

  

>> Deelnemers aan de Gerard Vermeersch-schrijfwedstrijd moesten een column schrijven met als 

thema ‘Vrijdag de dertiende’. Er is geen winnaar. (Het Laatste Nieuws) 
  

 

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://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.spatiegebruik.nl/2019/
https://www.merriam-webster.com/video/2019-word-of-the-year-behind-the-scenes
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-mot-de-lannee-2019-aux-etats-unis-en-est-un-qui-manque-cruellement-en-france_fr_5def62e4e4b05d1e8a5754cf
https://vrttaal.net/nieuws/karma-en-yeet-zijn-kinderwoord-en-tienerwoord-van-2019
https://nos.nl/artikel/2315084-boomer-gekozen-als-van-dale-woord-van-het-jaar-2019.html
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191215_00137344/greta-thunberg-zegt-sorry-na-opmerking-wereldleiders-moeten-tegen-de-muur-gezet-worden
https://www.hln.be/in-de-buurt/ieper/geen-winnaar-in-schrijfwedstrijd-gerard-vermeersch-te-veel-taalfouten-in-teksten~a56fe56e/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

De woorden ‘ampel’ en ‘amper’ lijken 

veel op elkaar, maar ze hebben vrijwel 

tegenovergestelde betekenissen. Op 

onze website lees je er meer over: 

onzetaal.nl/taaladvies/ampel-amper/ 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 
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Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

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://onzetaal.nl/taaladvies/ampel-amper/
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: geacheveerd 

 

  

Hoe klinkt het “adembenemend geacheveerde samenspel” van een strijkkwartet? Op de website 

van Onze Taal worden de betekenis en herkomst van geacheveerd toegelicht. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Verengelsing 
 

  >> “Wees niet bang voor meertaligheid; thuis noch in de collegezalen.” (De Standaard) 

  >> “Verengelsing is óók typisch Nederlands.” (NRC) 

 >> Duitse groepen als Aktion Deutsche Sprache keren zich tegen het Engels. Hoe gevaarlijk is dat? 

(The Outline) 

 >> De baas van een farmaceutisch bedrijf wil dat alle bijsluiters over de hele wereld in het Engels 

worden geschreven. (WNL) 
  

 

 

Stotteronderzoek 

 

  

Stotteren – waar komt het vandaan? En wat valt 

ertegen te doen? Onderzoekers uit Rotterdam en 

Nijmegen zijn een grootschalig onderzoek 

begonnen naar de genetica van stotteren. 

 

Ben je 7 jaar of ouder en stotter je of heb je in 

het verleden gestotterd? Schrijf je dan in voor 

deelname aan dit onderzoek via de website van 

het Max Planck Instituut (MPI). 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/geacheveerd
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/geacheveerd
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/geacheveerd
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/geacheveerd
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191209_04758855?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/09/verengelsing-is-typisch-nederlands-a3983194
https://theoutline.com/post/8275/speaking-german-aktion-deutsche-sprache?zd=2&zi=6cv2cthq
https://wnl.tv/2019/12/11/baas-farmaceut-wil-alle-medicijnen-naar-engels-vertalen-doorgeslagen/
http://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren
https://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren
https://onzetaal.nl/
http://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren


 

 Naar de website van het MPI 

  

 

 

 

 Woorden en namen 
 

  

>> Engels woord van het jaar volgens woordenboekmaker Merriam-Webster: they. (Los Angeles 

Times) 

 >> Stem mee: het woord van het jaar bij Van Dale. (Van Dale) 

 >> Een gesprek over voornamen? Doe het niet! (Renske de Greef) 

  >> Als je vroeger deze ‘coole’ woorden gebruikte, ben je ouder dan je denkt. (Het Nieuwsblad) 

  >> Rembrandtwoord van het jaar: zwadderen. (INT) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Gesprekken over het verval van het Frans zijn zelden gebaseerd op (taal)wetenschappelijk 

inzicht. (L’actualité) 

  >> Verschenen: het Smibanese woordenboek 2.0, met de straattaal van nu. (de Volkskrant) 

  >> App voor het Nedersaksisch: Woordwies. (Dagblad van het Noorden) 

  >> Bespreking van vier taalkalenders. (NRC) 

  >> Meertaligheid begint met respect voor tweetaligheid. (Metro) 

  

>> Aanstaande zondag (15 december) in Paradiso, Amsterdam: ‘Daar slaat hij al een bijzin in’, 

lezing over de (on)grammaticaliteit van taal in gedichten. (Verstegen & Stigter) 
  

 

https://www.mpi.nl/genetica-van-stotteren
https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2019-12-09/merriam-webster-2019-word-of-year-they
https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2019-12-09/merriam-webster-2019-word-of-year-they
https://woordvanhetjaar.vandale.nl/nl?utm_campaign=Nieuwsbrief&utm_content=10+december+2019&utm_source=Van+Dale+Uitgevers&utm_medium=email
https://www.renskedegreef.nl/tekencolumns/whatsinaname
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191210_04760480
http://rembrandtwoord.ivdnt.org/
https://lactualite.com/culture/a-tous-les-declinistes-de-la-langue-francaise/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-smibanese-woordenboek-2-0-is-een-tijdsdocument-van-amsterdamse-straattaal~b264e652/
https://www.dvhn.nl/drenthe/Streektaalorganisaties-lanceren-Nedersaksische-app-Woordwies-25125551.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/11/vier-leuke-en-halvegare-taalkalenders-a3983347
https://nl.metrotime.be/2019/12/09/news/meertaligheid-in-brussel-meertaligheid-begint-met-respect-voor-tweetaligheid/
https://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/creatief-met-taal-3-marjoleine-de-vos-2


 

  

 

Advertentie 

Engelse uitdrukkingen 

verklaard 

  

  

To make some dough, to play gooseberry, 

an artful dodger, through the grapevine, 

in a blue funk, to pay the piper ... Het 

Engels kent tal van uitdrukkingen en 

woordcombinaties die voor Nederlands-

taligen niet meteen duidelijk zijn. 

 

Het boek Engelse en Amerikaanse 

uitdrukkingen is een handig naslagwerk, 

dat de Nederlandse vertaling geeft van 

zo’n 1500 uitdrukkingen, met voorbeelden 

én informatie over de herkomst. Zo komt 

to rush your fences (‘overhaast handelen’) 

uit de jagerstaal: een ruiter die te haastig 

over fences (omheiningen) springt, loopt 

het gevaar te vallen. 

 

Een nuttig opzoekboek waar je ook nog 

iets van opsteekt. 

 

Alleen verkrijgbaar bij Onze Taal! 
 

 

 
 

 Bestellen via 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! 

 

 

http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
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/
http://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/engelse-en-amerikaanse-uitdrukkingen
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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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


#2162 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | afmelden 
   

  Taalpost 
 

10 
DEC 
2019 

  

  

 

Taaltip: alle bezoekers lieten hun kaartje(s) zien 
 

  

Zowel kaartje als kaartjes is correct in de zin ‘Alle bezoekers lieten hun kaartje/kaartjes zien.’ 

Het enkelvoud kaartje is het gebruikelijkst. 

  

Het meervoud kaartjes lijkt in eerste instantie misschien logischer, omdat het in totaal om meerdere 

kaartjes gaat. Maar als binnen de context aan te nemen valt dat elke bezoeker niet meer dan één 

kaartje heeft, volstaat het enkelvoud: ‘Alle bezoekers lieten hun kaartje zien.’ Het spreekt voor zich 

dat hiermee niet bedoeld is dat alle bezoekers samen slechts één kaartje hebben. 

  

Mocht bedoeld zijn dat elke bezoeker meerdere toegangskaartjes heeft, bijvoorbeeld voor 

verschillende evenementen, dan is in deze zin het meervoud kaartjes nodig. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Leesvaardigheid 
 

  

>> Rampzalige cijfers over leesvaardigheid in Nederland en Vlaanderen. Veranderen we het 

onderwijs te vaak? (De basismeester) 

  >> Volgens de directeur van het CPNB moet lezen weer een cup-a-soup-moment worden. (NRC) 

 >> Twitterende schrijvers vinden de directeur van het CPNB maar raar. (Tzum) 

 >> Of ligt het aan concentratieproblemen? (HP/De Tijd (op Facebook)) 

 >> Of wordt er eigenlijk gepreekt voor eigen parochie? (Tzum) 
  

 

 

Wat is het mooiste omslag van 2019? 
 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/maag/
http://debasismeester.blogspot.com/2019/12/061-de-pisang.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/04/lezen-moet-een-cup-a-soup-moment-worden-a3982632
https://www.tzum.info/2019/12/nieuws-cpnb-directeur-belachelijk-gemaakt-na-interview-in-nrc-handelsblad/
https://www.facebook.com/iljaleonard.pfeijffer/posts/2895424670476505
https://www.tzum.info/2019/12/column-coen-peppelenbos-een-cup-a-soup-moment/
https://onzetaal.nl/


  

Het einde van het jaar nadert. U kunt bijvoorbeeld 

bij VRT Taal stemmen op het kinder- en 

tienerwoord van 2019. De slechtste slogan van het 

jaar is inmiddels bekend (en traditioneel ranzig): 

‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een 

zeemeermin’, zo meldt het AD. 

 

Maar de aantrekkelijkste eindejaarsverkiezing is 

die voor het mooiste Onze Taal-omslag van 2019. 

Welk beeld vond u dit jaar het meest geslaagd? 

Stemmen kan op de website van Onze Taal. 

  

 Aanstootgevende taal 
 

  >> ‘Neger is geen gewoon Nederlands woord’. (NRC) 

 >> Piet Romein was de eerste voetballer die, vijftig jaar gelden, hondelul riep op het veld. 

(Rijnmond) 

  

>> Mag de basisschool Sint-Jozef in Ieper wel een mannetje voor de deur hebben staan met het 

woord slow erop? (Het Laatste Nieuws) 
  

  

 

Taaladvies 
 

  

Nieuwe taalkwesties op de site van Onze Taal: 

• Is het de ontvangst of het ontvangst? (Onze Taal) 

• Is het plastic soep of plasticsoep? (Onze Taal) 

• Is het twee à drie of twee á drie? (Onze Taal) 

  

 

En verder 
 

  >> Moordenaar valt dankzij vier woorden door de mand. (Het Nieuwsblad) 

  >> De taal die je spreekt, stuurt (een beetje) waar je op let. (Scientific American) 

  >> Tieners lopen in Argentinië voorop in de strijd voor genderneutrale taal. (Washington Post) 

  >> Waarom gaven Japanners hun gewassen tweehonderd jaar geleden Nederlandse namen? (NRC) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Zapper, bakje, ab, 

kaske, knipper, 

remote … De 

afstandsbediening 

heeft vele bijnamen. 

Welke gebruik jij? 

https://vrttaal.net/nieuws/kies-het-kinderwoord-en-tienerwoord-van-2019
https://www.ad.nl/binnenland/winnaar-slechtste-slogan-is-weer-sexy-en-ranzig~a5cc53e9/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/omslagverkiezing-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/07/neger-is-geen-gewoon-nederlands-woord-a3982995
https://www.rijnmond.nl/nieuws/amp/189414/Piet-Romeijn-en-het-bekendste-voetbalscheldwoord-van-Nederland-hondelul?__twitter_impression=true
https://www.hln.be/in-de-buurt/ieper/taalklacht-over-mannetje-met-engelstalig-opschrift-slow-aan-schoolpoort-directeur-gaat-bord-voorlopig-niet-wegnemen~ab1a11fd/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ontvangst/
https://onzetaal.nl/taaladvies/plasticsoep-plastic-soep/
https://onzetaal.nl/taaladvies/twee-a-drie
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191209_04758113
https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-language-you-speak-influences-where-your-attention-goes/
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2019/12/05/teens-argentina-are-leading-charge-gender-neutral-language/?arc404=true
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/06/radeisu-en-woruteru-hollandse-groenten-in-negentiende-eeuws-japan-a3982958
https://onzetaal.nl/taaladvies/


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

 

 

Praat mee op Facebook 

 

  

 

 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://www.facebook.com/onzetaal/
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Woordpost: larderen 
 

  

Klaas Dijkhoff lardeert een droog-grappige en nuchtere houding met liefde voor PSV en carnaval, 

zo lezen we in De Gelderlander. In de Volkskrant staat dat hij zijn woorden ook lardeert met 

aanpakken, afpakken en doorpakken. 

Wat betekent larderen en waar komt het vandaan? Dat leggen we uit op onze website. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Leesvaardigheidsleed 
 

  >> Een boek lezen? Pure tijdverspilling, vinden Nederlandse jongeren. (Trouw) 

  >> Vijf redenen waarom Vlaamse jongeren minder lezen. (VRT NWS) 

 >> Lezen gaat beter met een therapiehond. (Dogzine) 

 >> Honden hebben trouwens een goed gehoor voor taal. (NewScientist) 
  

 

 

Bemanning of bemensing? 
 

  

 

In het Nederlandse parlement was 

onlangs discussie over de termen 

bemanning en bemensing.  

 

Welk woord heeft uw voorkeur? 

U kunt uw keuze doorgeven op de 

website van Onze Taal. 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.gelderlander.nl/politiek/dijkhoff-is-even-geen-kroonprins-meer-na-wachtgeldrel~a593e067/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zo-ben-je-de-populairste-politicus-op-het-binnenhof-zo-lig-je-op-het-kerkhof-der-gesneuvelde-kroonprinsen~b18ed2eb/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2F891Lg5EMdw&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/larderen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/larderen
https://www.trouw.nl/onderwijs/een-boek-lezen-pure-tijdverspilling-vinden-nederlandse-jongeren~bbcc2b5d
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/03/waarom-vlaamse-tieners-minder-lezen-ik-lees-niet-meer-graag-omd/
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/leesvaardigheid-daalt-neem-een-hond
https://newscientist.nl/nieuws/honden-begrijpen-taal-beter-dan-we-dachten/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/bemanning-of-bemensing
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/bemanning-of-bemensing
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/bemanning-of-bemensing


 

 Stem mee 

  

 

 

  

 Sinterklaas 
 

  >> Sinterklaas geeft taal cadeau. (Wetenschap.nu) 

 >> Interview met Michael Janus van Mick’s Rijmwoordenboek. (NRC) 

  

>> Er is op 6 december nog iets anders te doen: Het Groot Dictee Heruitgevonden. (De 

Schrijfwijzen) 

  

>> Exact 100 jaar geleden kreeg iemand een sjamberloep als sinterklaascadeau. Wat is dat voor 

ding? (Onze Taal) 
  

  

 

Voetbal 
 

  >> Kan Ajax de term ‘Superjoden’ nog gebruiken? (NRC) 

  

>> Marco van Basten is niet meer verkrijgbaar als speler in de voetbalgame FIFA, omdat hij ‘Sieg 

Heil’ heeft gezegd. (NOS) 

  

>> De Belgische voetballer Romelu Lukaku spreekt zeven talen: Italiaans, Spaans, Nederlands, 

Frans, Engels, Portugees en Lingala. (VTBL) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
 

 

  

 

Een bestseller in onze webwinkel: de 

Taalkalender en de Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 
Een vrolijke en kleurrijke kalender vol met 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 
Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
  

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/bemanning-of-bemensing
https://wetenschap.nu/sinterklaas-geeft-taal-cadeau/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/04/last-minute-dichten-dit-is-de-man-achter-micks-rijmwoordenboek-a3982623
http://www.deschrijfwijzen.be/
http://www.deschrijfwijzen.be/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-sjamberloep-voor-sinterklaas
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/hoe-lang-zijn-ajacieden-nog-superjoden-a3982168
https://nos.nl/artikel/2313076-van-basten-niet-meer-verkrijgbaar-in-voetbalgame-fifa-vanwege-sieg-heil.html
https://www.vtbl.nl/video/artikel/4938966/lukaku-spreekt-maar-liefst-zeven-talen
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


 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 
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Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

 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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Taaltip: zowel jij als hij bent / is / zijn 
 

  

De juiste vorm is ‘Zowel jij als hij zijn nu op de hoogte.’ 

  

Bij een zin met zowel en als in het onderwerp ontstaat weleens twijfel over de persoonsvorm. In 

een geval als ‘Zowel de koning als de minister is/zijn op de hoogte’, met na zowel én na als een 

derde persoon enkelvoud, zijn is en zijn beide mogelijk. Als je het enkelvoud gebruikt, krijgen de 

twee personen afzonderlijk nadruk; bij het meervoud gaat het meer om de twee personen samen. 

  

Soms horen bij de twee delen verschillende werkwoordsvormen, zoals in de zin bovenaan: het is ‘jij 

bent’ en ‘hij is’, en dat is niet goed te combineren in een formulering met zowel ... als. In dat 

geval valt de keus op een meervoudige persoonsvorm: ‘Zowel jij als hij zijn nu op de hoogte.’ 

Dat  geldt ook als het ene deel meervoud is en het andere enkelvoud: ‘Zowel de koning als de 

ministers zijn nu op de hoogte’, ‘Zowel de minister als haar ambtenaren zijn geïnformeerd.’ 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden en verkiezingen 
 

  >> Respektrente is het Duitse woord van het jaar. (Duitsland Instituut) 

  >> Het Huus van de Taol zoekt het mooiste Drentse woord. (RTV Drenthe) 

 >> Kies de slechtste slogan van 2019. (Sloganverkiezing.nl) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Inburgerende Nederlanders leren pistolets eten en mazout drinken in Antwerpen. (Het Laatste 

Nieuws) 

 >> De Statenvertaling diende niet als basis voor de Nederlandse eenheidstaal. (Reformatorisch 

Dagblad). 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/zowel-als/
https://duitslandinstituut.nl/artikel/34522/duits-woord-van-het-jaar-2019-respektrente
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154841/Huus-van-de-Taol-zoekt-mooiste-Drentse-woord
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/nederlanders-krijgen-stoomcursus-inburgering-in-antwerpen-hoerenchance-dat-is-best-een-lekker-woord~a9181251/
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/nederlanders-krijgen-stoomcursus-inburgering-in-antwerpen-hoerenchance-dat-is-best-een-lekker-woord~a9181251/
https://www.rd.nl/opinie/statenvertaling-diende-niet-als-basis-voor-nederlandse-eenheidstaal-1.1613299?fbclid=IwAR1u7XYg9rRMRtg7iuzXPqvayeKXLrx08BuK7k9dqgddQtIRit8Hxtfl8fg
https://www.rd.nl/opinie/statenvertaling-diende-niet-als-basis-voor-nederlandse-eenheidstaal-1.1613299?fbclid=IwAR1u7XYg9rRMRtg7iuzXPqvayeKXLrx08BuK7k9dqgddQtIRit8Hxtfl8fg
https://onzetaal.nl/


  

>> De Britse oud-journalist John Richards zet ontgoocheld een punt achter de Apostrophe 

Protection Society. (NRC) 

  

>> Een weerman van de BBC wordt tijdens zijn weerpraatje gecorrigeerd door de spraakassistent 

in zijn horloge. (One More Thing) 
  

  

 

Onderwijs 
 

  >> Scholieren zijn maar matig geïnteresseerd in het vak Nederlands. (Trouw) 

  

>> Unieke opleidingen, zoals Nederlandse taal- en letterkunde, moeten overeind blijven, vindt 

minister Ingrid van Engelshoven. (Punt) 

  >> De Vrije Universiteit in Amsterdam krijgt een hoogleraar Nederlandse letterkunde. (NOS) 
  

 

 

Winnaars ‘Rot zelf lekker op’ 
 

  

In Taalpost 2156 beloofden we vijf exemplaren weg te geven van Rot zelf lekker op, het nieuwe 

boek van Piet van Sterkenburg. Dit zijn de winnaars: Anthoinette van Winkoop uit Zoetermeer, 

André De Coene uit Melle, Machteld Stilting uit Amersfoort, Hetty Hermes uit Soest en Olga 

Vagevuur uit Wormer. Veel leesplezier gewenst!  
  

  

 

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
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+ 
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sociale media 
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‘Ben je soms in de kerk geboren?’: 

waarom zeggen we dat zo? 

Op onze website leggen we het uit: 

www.onzetaal.nl/indekerkgeboren. 

 

#uitdrukking #herkomst 

#woordweetje #taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/02/de-apostrof-staat-er-alleen-voor-a3982386
https://www.onemorething.nl/2019/11/weerman-gecorrigeerd-door-eigen-apple-watch/?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.trouw.nl/onderwijs/scholieren-vinden-de-lessen-op-school-steeds-saaier~b1aebf52/
https://punt.avans.nl/2019/12/minister-van-engelshoven-wil-neerlandistiek-en-krimpend-hbo-redden/
https://nos.nl/artikel/2312669-vrije-universiteit-krijgt-hoogleraar-nederlandse-letterkunde.html
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/ben-je-soms-in-de-kerk-geboren/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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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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