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Woordpost: zoönose 
 

  

Het coronavirus dat de gemoederen in veel landen bezighoudt, blijkt een zoönose te zijn. Wat dat 

is, is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Wendy van Dalen geeft kinderen over de hele wereld online Nederlandse les. (Nu.nl) 

 >> Liplezers sporen voetbalfans op die Excelsior-speler Mendes Moreira racistisch hebben bejegend. 

(NOS) 

  

>> Duits blijft belangrijk voor scholieren, zeker als ze vlak bij Duitsland wonen. (Dagblad van het 

Noorden) 

  

>> Google test een functie om toespraken direct te vertalen, maar nog niet in het Nederlands. 

(TechPulse) 

  

>> Welke stereotypen over mannen en vrouwen werden er vroeger in kranten gebruikt? Dat wordt 

onderzocht met behulp van computationele technieken. (KB) 
  

  

 

Woorden 
 

  >> 15 Nederlandse winkelnamen die veel stoerder klinken in het Engels. (Kakhiel) 

  >> Niets is nog ambachtelijk – tegenwoordig valt er ‘industriesneeuw’. (Taaltelefoon) 

 >> Waarom we sommige woorden grappig vinden. (NRC) 

 >> Filmpje: wat is het favoriete West-Vlaamse woord van burgemeesters uit die provincie? (KW) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/zoonose
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/zoonose
https://www.nu.nl/ondernemen/6026667/weg-uit-nederland-ik-zorg-dat-nederlandse-kinderen-de-taal-niet-verleren.html
https://nos.nl/artikel/2320651-liplezers-sporen-den-bosch-fans-op-die-mendes-moreira-racistisch-bejegenden.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Mit-nach-bei-seit-von-zu...-Scholier-is-nog-niet-van-Duits-af-als-het-aan-de-provincies-ligt-25288391.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Mit-nach-bei-seit-von-zu...-Scholier-is-nog-niet-van-Duits-af-als-het-aan-de-provincies-ligt-25288391.html
https://www.techpulse.be/nieuws/244469/google-translate-krijgt-functie-om-speeches-vertalen/
https://www.kb.nl/blogs/digitale-geesteswetenschappen/inleiding-genderstereotypering-in-historische-kranten
https://www.kakhiel.nl/posts/44863-15-nederlandse-winkels-die-veel-stoerder-klinken-in-het-engels
https://www.taaltelefoon.be/industriesneeuw
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/29/waarom-deze-woorden-grappig-klinken-dat-is-onderzocht-a3988570
https://kw.be/nieuws/samenleving/video-wat-is-het-favoriete-west-vlaams-woord-van-onze-burgemeesters/article-normal-415865.html
https://onzetaal.nl/


 

  

 

 

 

Te koop in de webwinkel van Onze Taal 

De grappigste taal-

kronkels uit de media  

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Dierenasiel zet de 

deuren zaterdag open”, “Gore praat met Trump” 

– Onze Taal krijgt elke maand honderden 

taalkronkels toegestuurd door lezers en volgers. 

De grappigste komen in ‘Ruggespraak’, de 

rubriek op de achterpagina van Onze Taal. 

 

De leukste kronkels van de afgelopen jaren zijn 

gebundeld in Een topjaar voor eikels. 

In korte kaderteksten wordt bovendien 

uitgelegd hoe bepaalde fouten te verklaren zijn. 

Te koop in de webwinkel van Onze Taal.  

Prijs: € 13,99. 

 

Bekijk een voorproefje.  
 

 

 

 

Bestellen via de webwinkel 

van Onze Taal 
   

 

 

  

  

 

Muziek 
 

  >> Liedje over de taal van Helmond. (In de buurt) 

  >> Taalpret met #HoeEetDitLiedje. (Welingelichte Kringen) 

  

>> In 1980 nam Marokko deel aan het Eurovisiesongfestival met het enige liedje dat ooit in het 

Arabisch in de liedjeswedstrijd gezongen is. (Songfestival.be en Article 19) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taalweetje 

Wat betekent ‘Ieder huisje heeft zijn 

kruisje’ en waar komt die #uitdrukking 

vandaan? Dat leggen we hier uit: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/ieder-

huisje-heeft-zijn-kruisje/.  

https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Voorproefje_Topjaar_voor_eikels.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels
https://indebuurt.nl/helmond/genieten-van-helmond/video-skitterend-skon-skerp-dialekt-geniet-van-dit-lied-over-de-hellemondse-taal~79448/
https://www.welingelichtekringen.nl/media/1479355/hilariteit-op-twitter-met-hoeeetditliedje-annie-hou-jij-mn-nasi-effe-vast.html
https://songfestival.be/algemeen/gesprekken-met-marokko-over-terugkeer-naar-songfestival/
http://article19.ma/accueil/archives/123086
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ieder-huisje-heeft-zijn-kruisje/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ieder-huisje-heeft-zijn-kruisje/
https://onzetaalwebwinkel.nl/een-topjaar-voor-eikels


 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

  

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://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/
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https://twitter.com/onzetaal
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Taaltip: een / één 
 

  

In een van de mensen en (het) een en ander komen bij voorkeur geen accenten op een: ‘Een van 

de mensen vertelde het een en ander.’ 

  

Er komen wel accenten als het duidelijk om het telwoord één (1) gaat is of er veel nadruk op ligt: 

‘We zaten op één lijn’, ‘Het was één groot feest.’ De accenten kunnen hier uitspraakverwarring 

voorkomen; het woord een zonder accenten zou als het lidwoord een gelezen kunnen worden. 

 

Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Kris Van de Poel wordt de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. 

(Neerlandistiek) 

 >> De eerste Everwinus Wassenbergh Penning gaat naar Hans Bennis. (Neerlandistiek) 

  >> Een taalmakelaar in de Noordoostpolder zoekt laaggeletterden. (Omroep Flevoland) 

  

>> De ooit laaggeletterde Theo uit IJmuiden is nu boegbeeld van het Taalhuis. (Nieuwsblad 

IJmuiden en NPO) 

  >> Ondertitelaars stellen een modelrichtlijn op voor de Nederlandstalige markt. (Auteursbond) 
  

  

 

Taalvragen 
 

  >> Is ça va wel ça va? (Ad Verbum) 

  >> Bepaalt je taal je emotie? (Sargasso) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-van-beiden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/kris-van-de-poel-nieuwe-algemeen-secretaris-taalunie/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/eerste-wassenbergh-penning-voor-de-beste-neerlandicus-naar-hans-bennis/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177739/taalmakelaar-zoekt-laaggeletterden
https://nieuwsbladijmuiden.nl/lokaal/maatschappelijk/de-ooit-laaggeletterde-theo-nu-boegbeeld-van-het-taalhuis-677314
https://nieuwsbladijmuiden.nl/lokaal/maatschappelijk/de-ooit-laaggeletterde-theo-nu-boegbeeld-van-het-taalhuis-677314
https://www.npostart.nl/max-maakt-mogelijk/05-01-2020/POW_04472410
https://auteursbond.nl/nieuws/2020/01/ondertitelaars-stellen-modelrichtlijn-op-voor-nederlandstalige-markt/
https://www.adverbum.be/blog/ca-va/
https://sargasso.nl/bepaalt-je-taal-je-emotie/
https://onzetaal.nl/


 >> Wat is het verschil tussen kletterende en knetterende ruzie? (Van Dale) 
  

 

 Opinies 
 

  >> Ambtenaren gebruiken nog altijd wartaal. (Schagen Centraal) 

 >> Wie dezelfde taal spreekt, heeft directe toegang tot het hart. (Tzum) 

  >> Een :-) zegt níét meer dan duizend woorden. (NRC) 
  

  

 

En ook nog 
 

  >> Meer en beter roddelen doet goed. (VRT) 

  

>> Series op Netflix over hiphopcultuur zijn niet gevrijwaard van fouten in de ondertiteling. 

(OneWorld) 

  

>> Arkasha, Sultan, Merdan, Siri, Adel, Sakura, Koray en Kay vertellen over hun ‘rare’ naam. 

(Vice) 
  

 

 

  

 

Jaargang 2019 

van Onze Taal 
  

  

Bent u net lid geworden van Onze Taal en 

bent u benieuwd wat er vorig jaar allemaal 

in ons tijdschrift heeft gestaan? 

Of hebt u om een andere reden Onze Taal 

in 2019 gemist? 

 

De volledige jaargang van 2019 – de 88e 

jaargang om precies te zijn – is te 

bestellen via onze webwinkel. Dat zijn tien 

tijdschriften in één keer! 

 

Ook leuk om cadeau te geven aan een 

taalliefhebber. 

 

Overigens zijn ook andere jaargangen nog 

te bestellen. 
  

 

 Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

https://www.vandale.nl/kletteren-en-knetteren
https://www.schagencentraal.nl/nw-32075-7-3754138/nieuws/column_ambtenarentaaltje_is_nog_steeds_ondoorgrondelijk.html
https://www.tzum.info/2020/01/column-coen-peppelenbos-wie-dezelfde-taal-spreekt-heeft-directe-toegang-tot-het-hart/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/27/een-zegt-niet-meer-dan-duizend-woorden-a3988217
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/05/5-redenen-om-meer-maar-vooral-beter-te-roddelen/
https://www.oneworld.nl/opinie/waddup-my-n-word-netflix-en-de-ondertiteling-van-hiphoptaal/
https://www.vice.com/be/article/z3bna5/rare-naam-belgie
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/jaargang-2019


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje  

De #uitdrukking ‘er als een zoutpilaar 

bij staan’ is ontleend aan een verhaal uit 

het bijbelboek Genesis: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/er-als-

een-zoutpilaar-bij-staan/ 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

  

Hoe wordt wort uiteindelijk bier? En wat is wort eigenlijk, en waar komt het vandaan? 

Het woord wort wordt nader toegelicht op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Internationale talen 
 

  

>> Schotland, Iran, Argentinië en nog een aantal andere landen hebben hun naam uit het Grieks 

geleend. In ieder geval volgens de Grieken. (Pronews – in het Grieks) 

  >> Is het Frans nog wel een internationale taal? (TV5) 

 >> Jan Smit gaat naar ‘de nonnen in Vught’ om Engels te leren voor het Songfestival. (Superguide) 

 >> De voorzitter van de koepel van Nederlandse universiteiten vindt dat het bij discussies over 

internationalisering te veel over taal gaat. (ScienceGuide) 
  

 

 Woorden 
 

  >> Afpakmonitor. (INT) 

 >> Dokterbibberlijn. (Taalbank) 

  >> Waterbedeffect. (Taaltelefoon) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/wort
http://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/wort
https://www.pronews.gr/istoria/838118_ta-onomata-ton-kraton-poy-proerhontai-apo-tin-elliniki-glossa-apo-azermpaitzan-mehri
https://information.tv5monde.com/video/le-francais-est-il-encore-une-langue-internationale-l-humeur-de-linda
https://www.superguide.nl/nieuws/songfestival-voorbereiding-jan-smit-naar-de-nonnen-in-vught-om-engels-te-leren-tv
https://www.scienceguide.nl/2020/01/als-je-geen-nederlands-spreekt-kun-je-geen-carriere-maken/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2566-afpakmonitor
https://www.taalbank.nl/2020/01/21/dokterbibberlijn/
https://www.taaltelefoon.be/waterbedeffect
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Advertentie 

Kindertaalkalender 

 

 

  

De Kindertaalkalender 2020: een vrolijke 

kalender vol met spreekwoorden, 

taalblunders, woordspelletjes, puzzels, 

grappige raadsels en moppen. Een jaar 

lang een goed begin van de dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Ook leuk voor in de klas! 

 

De Kindertaalkalender is samengesteld 

door de redactie van Kidsweek, dé 

weekkrant voor kinderen vanaf 8 jaar, en 

medewerkers van Onze Taal. 

 

De kalender is te bestellen in de 

webwinkel van Onze Taal. 

  

  
 

 

Naar de webwinkel 
van Onze Taal 

  

 

 

  

 Kantoortaal 
 

  >> Alles over de namen van de printers bij de VPRO. (NRC) 

  >> Emoji’s veroveren het kantoor. (De Tijd) 

  >> De term onboarding is sinds gisteren verboden door journaliste Japke-d. Bouma. (NRC) 
  

 

 Taalevenementen 
 

  

>> Donderdag 30 januari in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam: discussieavond over wat voor 

dingen je anno 2020 nog mag en wilt zeggen. (Pakhuis de Zwijger) 

 >> 2020 is het Matthias de Vries-jaar. (INT) 

  

>> Op 5 februari, na het Neuzebal, vindt de zesentwintigste editie van het Gròòt Berregs Diktee 

plaats. (Internetbode) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Koppels die in babytaal met elkaar praten, hebben meer seks. (Metro) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/20/printen-op-correct-fruit-a3987457
https://www.tijd.be/tech-media/media-marketing/emoji-s-op-kantoor-wij-geven-feedback-met-sushi/10200037.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/21/onboarding-die-term-is-vanaf-vandaag-verboden-a3987656
https://dezwijger.nl/programma/mag-je-dat-nog-zeggen/?flush=true#_=
https://ivdnt.org/images/stories/over_ons/voor_de_pers/20200122-persbericht-2020-het-jaar-van-matthias-de-vries.html
https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/304301/grt-berregs-diktee-a-k-da-gewete-n-ad-
https://nl.metrotime.be/2020/01/20/must-read/bewezen-koppels-die-in-babytaal-met-elkaar-praten-hebben-meer-seks/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020


  

>> Een Afghaanse Gentenaar maakt een vertaalwoordenboek Nederlands-Pashtoe/Dari (twee talen 

die in Afghanistan worden gesproken). (Het Nieuwsblad) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“De Wantijbrug is dicht: vanaf nu moet 

je tweeënhalve maand omrijden” 

 

(Bron: AD De Dordtenaar) 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

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: ‘Zestig procent heeft/hebben ...’ 
 

  

‘Zestig procent heeft de enquête ingevuld’ is juist. Het onderwerp ‘zestig procent’ is een enkelvoud. 

  

Als er een bepaling met van volgt op het percentage, kan het werkwoord zowel in het enkelvoud als 

in het meervoud staan: ‘Zestig procent van de bezoekers heeft/hebben de enquête ingevuld.’ In 

schrijftaal krijgt dan het enkelvoud de voorkeur. 

 

Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Engels wereldwijd 
 

  >> ‘Het Afrikaans wordt in Zuid-Afrika verdrongen door het Engels.’ (Doorbraak) 

  

>> Lezers ergeren zich aan al het Engels in de krant. Maar het einde is nog niet in zicht. (De 

Standaard) 

 >> Griekse universiteiten moeten programma’s over het oude Griekenland en klassiek Grieks 

aanbieden in het Engels, vindt de Griekse minister van onderwijs. (The PIE News) 
  

 

 

Veerkrachtig Nederlands 
 

  >> Zingen en rappen in de Nederlandse taal is populairder dan ooit. (Het Parool) 

  >> ‘De taalfout van nu is de taal van de toekomst.’ (Trouw) 

  >> De juf maakt taalfouten. Wat nu? (de Volkskrant) 

  >> Sylvia Witteman weet raad. (de Volkskrant) 
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 Diversiteit 
 

  

>> Wie wil weten hoe de taal en de communicatie van de toekomst eruitzien, moet luisteren naar 

‘millennials van kleur’. (De Correspondent) 

 >> De acteur die in de animatieserie The Simpsons de stem van een Indische Amerikaan voor zijn 

rekening neemt, vindt dat de stereotypering van die rol niet meer kan. (VRT NWS) 

  

>> In Frankrijk worden teksten steeds vaker eerst proefgelezen door vertegenwoordigers van 

minderheden om te zien of er niets aanstootgevends in staat. (Le Monde) 
  

  
 

 

  

.   
 

 

Onze Taal  

deze maand 
 

  

Een paar weetjes en tips uit het 

januarinummer van Onze Taal: 

 

- Een feestvarken was oorspronkelijk een 

dier dat voor een feestelijke gelegenheid 

werd vetgemest. 

- Schrijftip van een van onze nieuwe 

columnisten, cabaretier Ronald Snijders: 

“Uitwijdingen schrijf je met een ei (of met 

een pen, als je geen ei hebt).” 

- Op het strand van een Fins eiland kun je 

ijseieren aantreffen. 

- Iemand de das omdoen was ooit een 

eufemisme voor ‘iemand ophangen’. 

- Voor NT2’ers is het gek dat we ‘Ze is 

gaan fietsen’ zeggen en niet ‘Ze is 

gegaan fietsen.’ 

 

De volledige inhoudsopgave vindt u hier 

(en u kunt het nummer daar desgewenst 

ook bestellen). 

 

Nog geen lid van Onze Taal maar 

misschien wel geïnteresseerd? Kijk hier 

voor de mogelijkheden. 
  

  
 

 

 

Japans 
 

  

>> Kan een vereenvoudigde versie van het Japans helpen bij de grote toestroom van toeristen naar 

Japan? (Japan Times) 

  

>> De Leidse universiteit hanteert bij de voorlichting een waarschijnlijk door Google Translate 

gefabriceerde vorm van Japans. (Mare) 

 >> Nu Japan meer gastarbeiders wil aantrekken, wordt het Japans populairder in India. (The Hindu 

BusinessLine) 
  

https://decorrespondent.nl/10856/waarom-millennials-van-kleur-de-taal-van-de-toekomst-spreken/77656583048-06d6fab0
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En verder 
 

  

>> Facebook verontschuldigt zich ervoor dat de naam van de Chinese president in een Birmaanse 

tekst als ‘Mr Shithole’ werd vertaald. (HLN) 

  >> Waar komt de uitdrukking ‘zich senang voelen’ vandaan? (Historiek) 

  >> Nieuw boek over de neiging om nieuwe woorden af te korten – in het Frans. (Le Figaro) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

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). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief 
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Woordpost: adagium 
 

  

Een artikel in De Groene Amsterdammer over de Australische bosbranden begint met het adagium 

‘Live Brave’. Op de website van Onze Taal is uitleg over de betekenis en herkomst van het woord 

adagium te vinden. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> Wie geeft de namen aan sterren en planeten? (Kennislink) 

  

>> Taaladviseur Lydeke van Os belicht haar werk bij Onze Taal als lid van de Direct Duidelijk 

Brigade. (Onze Taal) 

 >> Op de Dag van het Handschrift op 23 januari 2020 start de eerste ‘Wat staat daer? Nationale 

Paleografiewedstrijd’ (online). (Wat staat daer?) 

 >> Interview met Nicoline van der Sijs, ‘koningin van de historische taalkunde’. (Trouw) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
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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 evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 31 januari een jaarlidmaatschap 

afsluit (€ 46,–), krijgt u bovendien ‘Waar komt 

suikerspin vandaan?’ cadeau, een luchtig en 

leerzaam boekje over de herkomst van 

alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals 

kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt, 

cocktail en op je hurken. 

 

Meer informatie is te vinden in de 

webwinkel van Onze Taal. 

 

  

  
 

 Ja, ik word lid! 

   

  

 

  

  

 

Te weinig, te laag en te slecht 
 

  

>> Door het lerarentekort in het basisonderwijs kampen brugklassers steeds vaker met 

achterstanden voor Nederlands en wiskunde. (Nu.nl) 

 >> Zelfstandige tolken en vertalers protesteren tegen te lage tarieven in de rechtspraak en de 

asielbranche. (ZZP Nederland) 

  

>> De Universiteit Hasselt voert het vak Frans in voor studenten economische 

bedrijfswetenschappen, omdat hun kennis van die taal te slecht is. (VRT) 
  

  

 Muziek 
 

  >> Muziek in het Nederlands is als de McKroket. (Trouw) 

 >> Muzikanten, tekstschrijvers en componisten van Drentstalige muziek kunnen zich aanmelden 

voor het Drèents Liedtiesfestival 2020. (Stichting REUR) 

  

>> De Nederlandstalige kinderliedjes van Kapitein Winokio zijn bijna niet te vinden op de 

commerciële muziekplatforms, maar wel via zijn eigen streaming-app ‘Radio Winokio’. (Kapitein 

Winokio) 
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Engels 
 

  

>> Advocatenkantoren zouden de term ‘professional support lawyer’ voor niet-advocaten moeten 

vermijden. (Advocatie) 

  

>> Gerd Van Riel, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven, ziet 

helemaal geen probleem in meer Engels aan Vlaamse universiteiten. (De Standaard) 

  

>> ‘Universiteit Twente wil dat alle gesprekken bij koffiezetapparaat switch to English when non-

Dutch person arrives’. (De Speld) 
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#taaltip   

Puberteit (klemtoon op -teit) = periode 

waarin de geslachtsrijpheid intreedt. 

Pubertijd (klemtoon op pu-) = de tijd 

waarin iemand puber is. 

Meer uitleg:  www.onzetaal.nl/puberteit.  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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Taaltip: ‘We zoeken een nieuwe stagiair(e)’ 
 

  

Met de vorm stagiaire kan alleen een vrouw aangeduid worden. Als een man bedoeld is of bedoeld 

kan zijn, is stagiair juist. Stagiair kan dus gebruikt worden als mannelijke aanduiding (‘man/jongen 

die stage loopt’), maar ook als algemene, geslachtsneutrale vorm (‘iemand die stage loopt’). 

Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal. 

 

P.S. De vacature voor een stagiair bij de Taaladviesdienst staat hier. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Gouden Ganzenveer voor Abdelkader Benali. (Nederlands Dagblad) 

  

>> Frank van Pamelen: ‘Dankzij Aart Staartjes mocht je ook ineens vieze woorden gebruiken.’ 

(NPO Radio 1) 

 >> De kerndoelen van het Nedersaksisch in het basisonderwijs zijn vastgelegd. (Huus van de Taol) 

 >> Leerlingen die enkele vakken volgen in een andere taal, spreken en begrijpen die taal beter. 

(VRT) 

 >> Als buitenlandse studenten hier Nederlands leren, heeft dat geen invloed op hun keuze om wel 

of niet terug naar hun thuisland te gaan. (EenVandaag) 
  

 

 Babynamen 
 

  >> Emma en Noah waren in 2019 opnieuw de populairste kindernamen in Nederland. (Nu.nl) 

 >> Ter vergelijking: de populairste voornamen voor pasgeborenen in Vlaanderen waren Olivia en 

Arthur. (VRT) 

  >> Hoe komt het dat babynamen in en uit de mode raken? (Linda.nl) 
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Creatief met letters 
 

  

>> Voor elke aflevering van het programma ‘Van A tot Z’ op radiozender Klara wordt een alfabet-

televisiespot gemaakt. (Klara) 

  >> Tekstklokken, verkrijgbaar in meer dan 20 talen. (Qlocktwo) 

  >> Niet voor gevoelige magen: vrouw eet hele alfabet in 24 uur. (Alwayshungry) 
  

 

 Nieuwe taaltijden 
 

  >> Burgemeester houdt toespraak in frietkraam. (Het Laatste Nieuws) 

 >> De paus zit op TikTok. (Kerknet) 

  >> Twee Franse wijntjes, ook dat is 2020. (VRT) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Kindertaalkalender 

 

 

  

 

De Kindertaalkalender 2020: een vrolijke 

kalender vol met spreekwoorden, 

taalblunders, woordspelletjes, puzzels, 

grappige raadsels en moppen. Een jaar 

lang een goed begin van de dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Ook leuk voor in de klas! 

 

De Kindertaalkalender is samengesteld 

door de redactie van Kidsweek, dé 

weekkrant voor kinderen vanaf 8 jaar, en 

medewerkers van Onze Taal. 

 

De kalender is te bestellen in de 

webwinkel van Onze Taal. 

   

 

Naar de webwinkel 
van Onze Taal 
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#taaltip 

Filipijnen/Filippijnen, Filipijns/Filippijns, 

Filipijn/Filippijn: de voorkeur gaat uit 

naar de spelling met één p. Meer 

hierover op onze website: 

www.onzetaal.nl/filipijnen/  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

  

De Gelderlander schrijft dat de nieuwjaarsduik in Arnhem onder auspiciën van hardloopgroep 

Runiversity plaatsvond. Maar wat zijn auspiciën eigenlijk? En met welke dieren hebben ze te 

maken? Lees het op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Engels in Twente 
 

  >> ‘Het Nederlands gaat het Fries en het Twents achterna.’ (Neerlandistiek) 

 >> ‘Laten we niet doen alsof we in het buitenland zijn.’ (WNL) 

  >> ‘Het Nederlands wordt resoluut buitengesloten.’ (de Volkskrant) 
  

  

 Lokaal 
 

  

>> De ‘Gouden Brandnetel’ voor vaag taalgebruik in de politiek van Gouda gaat naar wethouder 

Thierry van Vugt. (Gouds Dagblad) 

 >> In het Amsterdam van de negentiende eeuw werden minstens zeven verschillende dialecten 

gesproken. (NRC) 

  

>> De nieuwe Baantjer-reeks zou vanwege het platte Amsterdams ook in Nederland worden 

ondertiteld (Televizier), maar dat lijkt uiteindelijk toch niet te gaan gebeuren (Televizier). 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/auspici%EBn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/auspicien
https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/to-plough-and-cow-stable-het-nederlands-als-etnische-taal/
https://wnl.tv/2020/01/08/engels-vaste-taal-universiteit-twente/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/universiteit-twente-pardon-university-of-twente-sluit-nederlands-resoluut-buiten~bdcefc5a/?fbclid=IwAR2zC2GI0hch3LauEpH85Zfhh8S4m-RyB5SW6bNwxohocP6CZtW4hnW1YEA&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://goudsdagblad.nl/Politiek/gouden-brandnetel-voor-wethouder-thierry-van-vugt
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/06/het-beste-amsterdamsch-werd-rond-de-kalverstraat-gesproken-a3985850
https://www.televizier.nl/amusement/rtl-besluit-baantjer-per-direct-te-ondertitelen
https://www.televizier.nl/serie/baantjer-krijgt-tch-geen-ondertiteling-van-rtl
https://onzetaal.nl/


 

 

  

.   
 

 

Januarinummer 

Onze Taal 
 

  

 

Kun (of mag) je nog wel Gouden Eeuw 

zeggen? Of slaaf? Of hij en zij? Aan de 

vraag welke woorden wel of niet nog 

gebruikt mogen worden, en hoe daar van 

verschillende kanten over gedacht wordt, 

besteedt Onze Taal het komende jaar 

maandelijks aandacht. 

 

In het januarinummer, dat een nieuwe 

opzet heeft, is er daarnaast aandacht voor 

de vraag wat emoji’s zoal betekenen (en 

wie dat bepaalt), voor verschillende 

taalculturen op de wereld, voor 

‘huppelwoorden’ en voor orde en chaos in 

WhatsApp-gesprekken. Bekijk hier de 

inhoudsopgave. 

 

Nog geen lid maar wel interesse? Kijk hier 

voor de mogelijkheden. 
 

 

  
 

 

 

Taaladviesdienst zoekt stagiair(e) 
 

  

Oproep voor studenten: volg je een taalstudie en zoek je een leuke stage? De Taaladviesdienst van 

Onze Taal is op zoek naar een stagiair(e) die wil helpen bij het beantwoorden van taalvragen, het 

herzien van de online taaladviezen en het delen van adviezen via sociale media. Kijk voor meer 

informatie op onze website. 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

 

 

En verder 
 

  >> Vlamingen belden het afgelopen jaar (iets) minder naar de Taaltelefoon. (Het Nieuwsblad) 

  

>> Arnhemse ingenieurs hebben software ontwikkeld om vacatures genderneutraler te maken. (De 

Gelderlander) 

  

>> Woorden zijn nooit zomaar woorden. Dat kunnen we leren uit de Tweede Wereldoorlog. 

(Reformatorisch Dagblad) 

  >> Het toverwoord voor ‘retailers’: omdat. (RTLZ) 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/januari-2020
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/uploads/editor/vacature_stage_taaladviesdienst_Onze_Taal_2020.pdf
https://onzetaal.nl/uploads/editor/vacature_stage_taaladviesdienst_Onze_Taal_2020.pdf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200107_04795601
https://www.gelderlander.nl/arnhem/meer-vrouwelijke-sollicitanten-haal-je-vacature-door-deze-arnhemse-spellingchecker-on-steroids~af29a3c6/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/meer-vrouwelijke-sollicitanten-haal-je-vacature-door-deze-arnhemse-spellingchecker-on-steroids~af29a3c6/
https://www.rd.nl/opinie/het-is-niet-om-het-even-hoe-je-woorden-gebruikt-laat-tweede-wereldoorlog-zien-1.1622072
https://www.rtlz.nl/opinie/column/4976621/overtuigen-woorden-omdat-psychologie-argument


  >> Online klagen helpt. (Vrij Nederland) 
  

 

 

? 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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Taaltip: een toast / toost op het nieuwe jaar 
 

  

Juist is: ‘Een toost op het nieuwe jaar!’ 

  

Toast(je) betekent ‘geroosterd brood’ of ‘cracker(tje)’; toost betekent ‘heildronk’. Daarom is het 

bijvoorbeeld ‘Laten we een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.’ Ook het bijbehorende werkwoord 

wordt met oo geschreven: ‘Laten we toosten op het nieuwe jaar.’ 

  

Meer uitleg hierover, en ook over het etymologische verband tussen deze woorden, is te vinden op 

de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

2020 
 

  >> Gaan we eindelijk twintig-twintig zeggen? (NRC) 

  >> Is het twintig-twintig of tweeduizend twintig? (De Standaard) 

 >> Gelukkig twintig-twintig/tweeduizend twintig (doorhalen wat niet uw voorkeur heeft) gewenst! 

(Neerlandistiek) 
  

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/toast-toost/
https://onzetaal.nl/taaladvies/toast-toost/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/31/gaan-we-nu-eindelijk-twintig-twintig-zeggen-a3985340
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200105_04792380
https://www.neerlandistiek.nl/2020/01/twintigtwintig/
https://onzetaal.nl/


 

 

  

  
 

 

Olympiade 

Nederlands 
 

  

De voorbereidingen voor de eerste 

olympiade Nederlands, een taal- en 

literatuurwedstrijd voor leerlingen vanaf 

15 jaar, zijn zowel in Nederland als in 

Vlaanderen in volle gang. Geïnteresseerde 

leerlingen én docenten kunnen zich nog 

steeds aanmelden. 

 

Aan de Antwerpse hoogleraar Frank 

Willaert zal het niet liggen: hij doet een 

bevlogen oproep via zijn webcam.  
  

 Duitsland 
 

  

>> Studente Nederlands in Germersheim: ‘Om het Nederlands wordt in Duitsland ten onrechte 

vaak een beetje gelachen.’ (Frankfurter Allgemeine) 

 >> Kunnen we beter niet meer spreken van ‘diabetici’? (Ärzteblatt) 

  

>> Het idee van ‘leichte Sprache’ (eenvoudige taal) was oorspronkelijk bedoeld voor verstandelijk 

gehandicapten, maar heeft door immigratie een extra impuls gekregen. (Rtl.de) 
  

  

 

Engels op de universiteit 
 

  >> De Universiteit Twente stapt over op het Engels. (Trouw) 

  

>> Emeritus hoogleraar: ‘Een beleid van louter Engels aan de universiteit is zeker niet inclusief.’ 

(Trouw) 

  

>> Komt er nu wel of niet een versoepeling van het taalbeleid aan Vlaamse universiteiten? (De 

Standaard) 
  

 

 Nieuws 
 

  

>> In Istanbul strijden Joden voor het behoud van hun taal, het Judeo-Spaans of Ladino. (Times of 

Israel) 

 >> De eerste gebarenrondvaartboot ter wereld vaart door de Amsterdamse grachten. (Het Parool) 

  >> Opeens is Holland van naam veranderd. (HP/De Tijd) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Een nieuwe rubriek in radioprogramma De Taalstaat: liefdesverklaringen aan de Nederlandse 

taal. (KRO-NCRV) 

https://olympiadenederlands.org/
https://youtu.be/Knv3VKplA4A
https://youtu.be/Knv3VKplA4A
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jugend-schreibt/niederlaendisch-16557761.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/211784/Sensible-Sprache-Bitte-nicht-mehr-Diabetiker-sagen
https://www.rtl.de/cms/verbreitung-der-leichten-sprache-profitiert-von-migration-4464024.html
https://www.trouw.nl/binnenland/universiteit-twente-stapt-over-op-engels-als-officiele-voertaal~b9e1e8f1/
https://www.trouw.nl/opinie/alleen-engels-spreken-aan-de-universiteit-hoe-inclusief-is-dat~bda0bffe/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200105_04792531?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200105_04792531?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://fr.timesofisrael.com/a-istanbul-des-juifs-se-battent-pour-sauver-leur-langue-ancestrale/
https://fr.timesofisrael.com/a-istanbul-des-juifs-se-battent-pour-sauver-leur-langue-ancestrale/
https://www.parool.nl/ps/de-gebarenrondvaartboot-vaart-geruisloos-door-de-grachten~b9d92280/
https://www.hpdetijd.nl/columns/opeens-is-holland-van-naam-veranderd/?share_code=7bGGjLfdGP5K
https://www.kro-ncrv.nl/nieuws/liefdesverklaringen-aan-de-nederlandse-taal-in-de-taalstaat
https://olympiadenederlands.org/


  >> Hoe gaat de Leeuwarder Courant om met de Friese taal? (LC) 

  >> Doe mee aan ‘Nederland Vertaalt’, de jaarlijkse vertaalwedstrijd van NRC. (NRC) 
  

 

  

 

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 evenementen en 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk 

beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw 

taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 31 januari een doorlopend 

lidmaatschap afsluit (€ 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. 
 

 

 

 

Meer informatie in onze 

webwinkel 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

#woordweetje 

‘Snipverkouden’, in ouder Nederlands 

ook wel ‘zoo verkouden als eene 

poelsnip’, verwijst naar de vogel. Bij 

het voedsel zoeken (meestal in ondiep 

water) heeft een snip vaak een 

druppel aan zijn snavel hangen. 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

https://www.lc.nl/opinie/Achter-de-kolommen-Frysk-en-Fries-in-de-krant-25194073.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/03/nederland-vertaalt-2020-a3985552
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://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 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://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
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

