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Woordpost: baldakijn 
 

  

“Boven de ingang van de Ridderzaal is het rode baldakijn aangebracht”, schreef het Reformatorisch 

Dagblad afgelopen dinsdag. Wat een baldakijn zoal kan zijn en wat dit woord te maken heeft met de 

hoofdstad van Irak, leggen we uit op onze website. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Verwensingen 
 

  

>> “Een lokale kiescampagne zonder krachttermen en verwensingen, is dat niet hetzelfde als soep 

zonder zout?” (VRT) 

  

>> Verschenen: twee nieuwe gidsen om vaardiger te vloeken. Een voor Nederland en een voor 

Vlaanderen. (Neerlandistiek) 

  

>> Kunnen Vlamingen ook creatiever vloeken dan met shit en fuck? (Het Nieuwsblad) 
  

 

  

 

Over taal online 
 

  

Helaas hield het Vlaamse tijdschrift Over 

taal vorig jaar op te bestaan. Het blad, 

een algemeen wetenschappelijk tijdschrift 

over taal, tekst en communicatie, had 

decennialang lezers geïnformeerd over 

taal en verstrooid met columns, maar de 

uitgeverij zag er geen heil meer in. De 

redactie heeft nu alle nummers uit de 

jaren 2004-2017 als pdf online gezet, 

zodat ze gratis na te lezen zijn. Via een 

zoekvenster kunt u bovendien zoeken op 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/baldakijn
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/baldakijn
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/19/opinie-louis-van-dievel-vloeken-in-politiek/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/hilarisch-taalboek-om-slimmer-te-leren-schelden-en-vaardiger-te-kunnen-vloeken/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180909_03725145
https://overtaal.be/archief-2004-2017/
https://onzetaal.nl/
https://overtaal.be/archief-2004-2017/


 

auteur en op titel. Garant voor vele uren 

taalplezier! 
  

 

 
Naar de website 

  

 

 

 

 Nedersaksisch 
 

  

>> Er is een nieuwe hoogleraar Nedersaksische en Groningse taal en cultuur: Martijn Wieling. 

(Dagblad van het Noorden) 

  

>> In Roderesch kunt u in oktober en november een cursus Drentse taal en cultuur volgen. (Roder 

Journaal) 

  

>> Melissa Meewisse vertegenwoordigt in november het Nedersaksisch taalgebied tijdens het 

festival SUNS Europe in Italië. (Dagblad van het Noorden) 
  

 

 

  

 

Ode aan de 
gebarentaaltolk 

 

  

Tv-recensent Arjen Fortuin van NRC 

Handelsblad keek naar de Troonrede met 

een doventolk en schreef een ode: “Dit is 

een ode aan de handen die vliegen, die de 

taal uit de stilte trekken, die met subtiele 

schokjes woorden worden, die vinger voor 

vinger letters vormen, die als snelle 

zinnen door de ruimte zoeven. Wat is het 

toch goed dat die handen er zijn.” (NRC) 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> De website van Onze Taal is genomineerd voor de titel ‘Website van het Jaar’. Stem! (Website 

van het Jaar) 

  

>> “Schuif de Nederlandse taal niet zomaar terzijde”, adviseert Lotte Jensen. (de Volkskrant) 

  

>> James Worthy: “Stop met bang zijn: taal straft niet, taal troost.” (Het Parool) 

  

>> “In Marokko is taal je identiteit”, aldus Abdelkader Benali. (Trouw) 

  

>> Er komt een nieuwe editie van de Taalkrant van de Taalunie. En die wordt (ook) meegestuurd 

met het oktobernummer van Onze Taal. (Taalunie) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

 

 

   

  

 

 

Advertentie 

Toren van Babel (2): 
taallezing door Carel 
ten Cate 

  

  

zondag 14 oktober 2018, 
Paradiso Amsterdam 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. 

Taal kan leiden tot beter begrip of juist 

verwarring veroorzaken. Met taal 

benoemen, duiden en structureren we de 

wereld om ons heen. Door middel van taal 

proberen wij ons met elkaar te verstaan. 

In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan 

drie wetenschappers in op verschillende 

facetten van taal en communicatie. 

 

Prof. dr. Carel ten Cate spreekt op 14 

oktober over communicatie bij dieren, de 

taligheid van vogels, en grammatica. Zijn 

lezing is getiteld ‘Vogelzang en taal’. 

 

Deze lezing wordt georganiseerd door 

Verstegen & Stigter. 
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Lees meer  

  

 

 

  

  

 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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