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Woordpost: litanie 
 

  

Sylvia Witteman reageert in de Volkskrant op een litanie over all-in-vakanties. Over het woord 

litanie is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 Taalcuriosa 
 

  

>> Overzicht van niet-Nederlandstalige artiesten die in het Nederlands zingen. (Buitenlanders 

zingen Nederlands) 

 >> 250 vakwoordenboeken in het Esperanto, over onder andere informatica, astronomie en wijn. 

(Eventoj) 

  >> Mondkapjes met teksten in het Aalsters dialect. (HLN) 

  >> Papegaai James zegt ‘Blijf in uw kot’ in het West-Vlaams. (HLN) 
  

  

 

Nieuwe woorden 
 

  >> Coco. (Taaltelefoon) 

  >> Kloofporno. (INT) 

 >> Meisop. (Taalbank) 
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https://www.hln.be/in-de-buurt/dentergem/video-papegaai-james-zegt-blijf-in-uw-kot-maar-enkel-in-het-west-vlaams~ae20b5f3/
https://www.taaltelefoon.be/coco
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2617-kloofporno
https://www.taalbank.nl/2020/05/13/meisop/
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Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Voor wie na al het beeldbellen en thuiswerken ook 

even lekker met een tijdschrift op de bank wil zitten: 

als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar het 

blad Onze Taal thuisgestuurd. 

Ook krijgt u korting op onze andere publicaties. En 

natuurlijk beantwoorden we graag uw taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 22 mei lid wordt (*), krijgt u 15 procent 

korting op de lidmaatschapsprijs. De korting geldt 

voor jaar-, halfjaar- en studentlidmaatschappen, en 

ook als u iemand een lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt rond 5 juni verstuurd. Zie 

voor de voorwaarden de informatie in onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

   

 

  

 Frans 
 

  >> Overleeft het Frans de verengelsing waarmee de coronacrisis gepaard gaat? (La Libre) 

 >> Precies 28 jaar geleden kwam de Franse taal in artikel 1 van de Franse grondwet. Het doel: 

strijd tegen het Engels; het gevolg: strijd tegen streektalen. (L’Express) 

  

>> De Académie française komt terug op een eerder besluit over het woordgeslacht van 

Covid. (RTBF) 

  >> Vijf ‘onweerstaanbare’ zeldzame Franse werkwoorden. (Le Figaro) 
  

  

 

En verder 
 

  

>> In een songfestival voor door computers geschreven liedjes komt het Nederlandse team met de 

tekst “kill the government”. (AG Connect) 

  >> ‘Nederlanders spreken inmiddels beter gebarentaal dan Duits’. (De Speld) 

  >> Luisteren kun je leren. (de Volkskrant) 

  >> Hoe klonk het Turks 1300 jaar geleden? (video; Atash the Linguist) 

  

>> Nijmeegse studenten Nederlands dwalen over een lege campus en hun docenten geven heel 

korte proefcolleges. (video; YouTube) 
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https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/cinq-verbes-rares-et-irresistibles-de-la-langue-francaise-20200514
https://www.agconnect.nl/artikel/ai-creeert-spontaan-anarchistisch-songfestivallied
https://speld.nl/2020/05/13/nederlanders-spreken-inmiddels-beter-gebarentaal-dan-duits/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/luister-dan-we-luisteren-steeds-slechter-maar-gelukkig-kunnen-we-het-leren~b28f1bd7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=Wc-Ufjq-jaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TkYt3g2DVI0
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 

Aangeboden: 34 jaargangen Onze Taal 
 

  

Een van onze lezers biedt in verband met ruimtegebrek de jaargangen 1986 t/m 2019 van Onze 

Taal aan. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Marum (Groningen). 

 

Neem voor meer informatie contact op met N.J.I. Mars via e-mail (door op deze link te klikken). 

  
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Nieuw op onze website: kijk je 

reikhalzend of halsreikend naar iets uit? 

En wat is de geschiedenis daarvan? 

Je leest het hier:  

www.onzetaal.nl/halsreik.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips 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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