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Woordpost: repercussie
De Volkskrant schrijft over problemen rond het openbaar vervoer in Utrecht en vraagt zich af welke
repercussies die zullen hebben. Wat betekent repercussie en is het toeval dat dit woord op
percussie lijkt? Lees het op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalsprokkels
>> Theresa May klonk erg schor. Ze moet vooral zwijgen en slapen, zegt logopediste Bernadette
Timmermans. (VRT Taal)
>> Een Duitse supermarkt maakt het in een Nederlandstalige folder wel erg bont. (De Limburger)
>> Saskia De Coster schreef de tekst voor het Groot Dictee der Mensenrechten, dat gehouden
wordt op 19 maart in Antwerpen. (AP)
>> Op 22 maart zullen scholieren liedjes in het Gronings zingen op het Grunneger Laidjesfestival.
(Streekblad)
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Knip de
kappersvraag
Wat zijn nou typisch vragen die kappers
aan hun klanten stellen? En wat vindt u
van zulke vragen als u in de kappersstoel
zit: prettig of vooral tenenkrommend?
Voor een artikel over dit onderwerp
verzamelt de redactie van Onze Taal
kappersvragen. Uw bijdrage is welkom op
de Facebookpagina van Onze Taal. Ook
kappers zélf mogen natuurlijk meepraten.

Uw kappersvraag

De stem van Rembrandt
De taalkundigen Roland de Bonth en Dirk Geirnaert wisten het taalgebruik en de stem van
Rembrandt van Rijn te reconstrueren. Hoe gingen ze daarbij te werk? Ze lichten hun aanpak toe
op Neerlandistiek.nl.

Ludieke actie of serieuze
onderneming?

Opinies
>> Robert Cailliau vindt het Engels de meest geschikte taal voor het internet, waarvan hij dertig
jaar geleden de mede-uitvinder was. (EOS)
>> Carrie Jansen roept rechtbanken op om gewoon normaal te praten. (EenVandaag)
>> Alle besprekingen van het Boekenweekgeschenk zullen even melding maken van
‘verwijdertgate’. (Neerlandistiek)
>> Spaghetti bolognese is horror en heeft niets te maken met Bologna. (VRT Radio 1)
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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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: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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