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Woordpost: preluderen
NRC vraagt zich af of premier Rutte afgelopen maandag te snel preludeerde op een terroristisch
motief naar aanleiding van het schietincident in Utrecht. Wat doe je als je preludeert? Lees het op
de website van Onze Taal.

Lees meer

Opinie
>> ‘Oprukkend Engels maakt van het Nederlands een B-taal.’ (de Volkskrant)
>> ‘Met alleen een mooie B-taal kom je niet ver.’ (de Volkskrant)
>> ‘Waarom is kennis opdoen van taal belangrijk? Omdat de mens zonder taal een smartphone is
zonder apps.’ (De Nederlandse Boekengids)
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De taal van
Jan Siebelink
Jan Siebelink heeft dit jaar het
Boekenweekgeschenk geschreven. Vanaf
aanstaande zaterdag ontvangt iedereen in
Nederland het geschenk bij besteding van
ten minste € 12,50 aan boeken. (In
Vlaanderen wordt de Boekenweek dit jaar
een week later gehouden.)
Aan Onze Taal vertelde de gelauwerde
schrijver hoe hij werkt: met de
linkerelleboog op tafel, zeven potloden en
veel doorhalingen. Want ja, hij schrijft
alles nog met de hand.
Onze Taal geeft het interview nu cadeau
op de website. Met als extraatje: een
afbeelding van een handgeschreven
pagina uit het manuscript van Siebelink.

Lees het interview

Frans wereldwijd
>> Gisteren was het de internationale dag van de francofonie. Want het Frans behoort niet langer
alleen aan de Fransen. (Le Figaro)
>> Louise Mushikiwabo, voorzitter van de organisatie voor francofonie, over het belang van Afrika
voor het Frans. (FranceInfo)
>> Vijf dingen om te weten over de francofonie in Afrika. (Yahoo! France)
>> In Nigeria is het Frans een middel om carrière te maken. (Rfi Afrique)
>> Luister naar Franstalige webradio van over de hele wereld. (France Inter)
>> Manneken Pis had een speciaal pakje aan voor de dag van de francofonie. (Bx1)
>> Villers-Cotterêts moet in 2022 de internationale hoofdstad van de francofonie worden. (France
24)

En verder
>> Nederlands wordt steeds populairder bij Duitsers. (HLN)
>> Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen geeft af op ‘yogasnuivers’. Waar komt dat woord
vandaan? (VRT Taal)
>> De vereniging Esperanto Nederland geeft een gratis e-boekje uit met Nederlandstalige
documenten over het Esperanto. (te downloaden als pdf of te bekijken via de site van Esperanto
Nederland)
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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

Advertentie

Word lid van
Onze Taal
Hebt u hart voor taal? Word dan lid van
het Genootschap Onze Taal en sluit u aan
bij dé vereniging van taalliefhebbers in het
Nederlandse taalgebied.
Als lid van 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.
Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor
Nederland (incl. de Caribische gebieden)
en € 48,– voor België.

Ja, ik word lid

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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