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Woordpost: bronst
Voorafgaand aan de bronst leven edelherten in grote groepen bij elkaar. Omroep Gelderland
schrijft over de gevolgen. Op de website van Onze Taal staat meer over het woord bronst en over
de betekenissen die het woord heeft en gehad heeft.

Lees meer

Taalruzie
>> Oorlog in de Engelstalige wereld: is irregardless een woord? (The Guardian)
>> Strijd in Amerika: mag je nu wel of geen seksistische of racistische woorden leggen bij
Scrabble? (NU.nl)
>> Nieuw wapen in handen van mensen in Hongkong die strijden tegen de centrale Chinese
overheid: slim inzetten van de taal van diezelfde overheid. (AD)
>> De Nederlandse minister van OCW Van Engelshoven wil de neerlandistiek niet redden;
Neerlandistiek kwaad op minister. (Onze Taal)

Namen
>> Nederlandse namen zijn voor buitenlanders vaak lastig uit te spreken. Hoe ga je daarmee om?
(MT)
>> Nieuwe functie van sociaal netwerk LinkedIn: gebruikers kunnen hun eigen naam inspreken,
zodat anderen weten hoe die wordt uitgesproken. (NU.nl)
>> Atleet Usain Bolt noemt zijn dochtertje Olympia Lightning Bolt. (Leeuwarder Courant)

Racistische taal
>> Doet de term masterbedroom niet te veel aan slavernij denken? (Property Industry Eye)
>> Berlijn verandert de naam van metrostation Mohrenstrasse. (NOS)
>> Het Americanfootballteam Washington Redskins staat dicht bij naamsverandering. (De
Standaard)
>> Groenland is Deense racistische taal zat. (RTL Nieuws)

Gebarentaal
>> Waarom is er niet één internationale gebarentaal? (Universiteit van Nederland)
>> Waarom is er niet één gebarentaal voor het hele Midden-Oosten? (Euronews)
>> Gaat een handschoen gebarentaal kunnen vertalen? (Capital)

Advertentie

Jaargang Onze Taal
in prijs verlaagd!
Bestel nu de jaargang 2019 van Onze
Taal voor € 15,- (was € 20,-) in de
webwinkel van Onze Taal!

Naar de webwinkel

Corona en taal
>> Schnutenpulli (‘snuitentrui’, voor mondmasker) is het Platduitse woord van het jaar. (NDR)
>> De pandemie heeft onze manier van groeten veranderd. (Washington Post)
>> Wat voor mogelijkheden zijn er dit jaar nog om op taalkamp te gaan? (Westdeutsche Zeitung)

Spelen met spelling
>> Gisteren weer begonnen: de S.P.E.L.-show. (BNNVARA)
>> Bereid u voor op het Groot Dictee in de Zomerschool Groot Dictee – deze week is er een tussenn-quiz. (Onze Taal)

>> De echte organisator van Engelstalige spellingwedstrijden in Ghana waarschuwt tegen
bedriegers. (Graphic)

Regionaal taalnieuws
>> Gazet van Antwerpen begint een zomercursus Antwerps. (GVA)
>> Inwoners van de Friese gemeente Waadhoeke gebruiken hun moedertaal vooral op WhatsApp.
Er zijn trouwens vier verschillende moedertalen. (Leeuwarder Courant)
>> Tudebekje is het ‘schierste Grunneger woord’. (RTV Noord)
>> Provincie Overijssel gaat het Nedersaksisch gebruiken. (Wearldsproake)

En verder
>> De Tilburgse onderzoeker Kristel Doreleijers ziet maar één uitweg voor het Schots-Gaelisch:
meer jongeren moeten de taal leren. (Fris!)
>> Twintig taalbureaus verliezen keurmerk na wangedrag. (Rijnmond)
>> Hoe ziet laaggeletterdheid in Nederland er precies uit? (BNNVARA)
>> Wanneer ruimtereizigers lange tochten maken, zou hun taal op den duur heel anders kunnen
zijn dan die van ‘het thuisfront’ op aarde. Wat dan? (University of Kansas, Onze Taal)
>> Amerikanen die in Suriname hebben gewoond doen een oproep: oefen Nederlands met ons!
(Waterkant)
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Taalvraag?

In de uitdrukking ‘te hooi en te gras’ (af
en toe, niet-systematisch) zit een

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

verwijzing naar de maand juli. Meer
over de herkomst van deze
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Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

uitdrukking lees je op onze site:
https://onzetaal.nl/taaladvies/te-hooien-te-gras/.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

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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