
#2069 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers. 
 

 

www.onzetaal.nl  

 

online versie | uitschrijven 
   

  Taalpost 
 

29 
NOV 

2018 
  

  

 

Woordpost: diffameren 
 

  

De Raad voor de rechtspraak rectificeert een “onnodig diffamerende beschuldiging”. 

Wat betekent diffamerend? Dat is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalopinie 
 

  

>> ‘Taalachterstand is een stigmatiserend woord.’ (OneWorld) 

  

>> ‘Laat kinderen met een hoorimplantaat ook gebarentaal leren.’ (NRC) 
  

 

 

  

 

Film in het 

Babylonisch 
 

  

Het Babylonisch is een taal uit het Midden-

Oosten die al 2000 jaar niet meer 

gesproken wordt, maar er komt nu een 

film in die taal. 

 

De film is gebaseerd op een 2700 jaar oud 

verhaal, De arme man van Nippur. Een 

groep taalwetenschapstudenten uit 

Cambridge heeft onder leiding van hun 

docent Martin Worthington het script in 

het Babylonisch vertaald en als film 

opgenomen. 

 

De film is op YouTube te bekijken. 
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https://www.joh.cam.ac.uk/babylonian-story-revenge-made-worlds-first-original-language-film
https://www.joh.cam.ac.uk/babylonian-story-revenge-made-worlds-first-original-language-film
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Bekijk de film op YouTube 

  

 

 

 

 Taalonderzoek 
 

  

>> In Rotterdam wordt een methode uit de jaren zestig ingezet tegen taalachterstand. (de 

Volkskrant) 

  

>> Komt u uit Nederland? Doe dan mee aan een onderzoekje van twee scholieren die willen weten 

wie er patat zegt en wie friet. (OneDrive) 

  

>> Een Duitse literatuurwetenschapper onderzoekt de taal van de Duitse populistische partij AfD. 

(Saarbrücker Zeitung) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Een Gentse volkszanger leert Gentse kinderen in het Gents zingen. (VRT) 

  

>> Een Nederlandse volkszanger zingt teksten van onder anderen Marsman, Bloem, Slauerhoff en 

Nijhoff. (Neerlandistiek) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Elke vrijdag lachen om 

taalkronkels? Volg Onze 

Taal op Facebook! 
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Uit de webwinkel van Onze Taal 

Een topjaar voor eikels – 

de grappigste taalkron-

kels uit de media  

  

  

“Religieus daten in de lift”, “Gore praat 

met Trump” – de redactie van Onze Taal 

ontvangt maandelijks een dik pak knipsels 

met hilarische taalkronkels, ingestuurd 

door de lezers van het tijdschrift. Die 

kronkels komen overal vandaan: uit de 

krant, van internet, uit winkels en van de 

straat. De grappigste worden geselecteerd 

voor de befaamde rubriek ‘Ruggespraak’, 

op de achterkant van het tijdschrift. 

 

De allerleukste kronkels van de laatste 

jaren zijn nu gebundeld in Een topjaar 

voor eikels. Hoe veelvoorkomende 

misgrepen ontstaan wordt toegelicht in 

korte kaderteksten. 

Dit boek is te koop in de boekhandel 

en in de webwinkel van Onze Taal.  

Prijs: € 13,99. 

 

Bekijk een voorproefje.  
  

 

 

Bestellen via de webwinkel 

van 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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