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Woordpost: catechismus
“Een trainer die niet wint, vliegt buiten.” Zo is het volgens de catechismus van het voetbal, aldus
GvA-columnist Paul Bistiaux. Wat een catechismus is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen
op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Het nieuwe eetnormaal. (INT)
>> Langetenensamenleving. (Taalbank)
>> Wandelwens. (Team Taaladvies)

Gevaarlijke klanken
>> Wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat het coronavirus een grotere
verspreidingskans heeft in landen waar talen worden gesproken met veel p’s. (La Libre)
>> (Satirisch) voorstel: laten we klanken als de p dan maar helemaal vermijden in het Engels.
(video – Peter Prowse)
>> En zo’n zelfde voorstel voor het Frans. (video – TheTv83)

Historische taal
>> Luister naar Londense accenten van de veertiende tot en met de vroege eenentwintigste eeuw.
(video – Simon Roper)
>> Ook Hollanders hadden een zachte g in de zeventiende eeuw. (RTL Nieuws)
>> Waar komt het woord klunen vandaan? (Friesch Dagblad)

Mondkapjes/-maskers
met een taaltintje:
stoplap en voorzetsel
Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers
noemt, we zitten er voorlopig nog wel even
aan vast. En daarom mag er best meer taal
aan te pas komen – vinden we bij Onze
Taal tenminste.
Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de
stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te
bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar
ook informatie over de eigenschappen en
de werking ervan.) Leden van Onze Taal
krijgen korting.

Naar de webwinkel

Taal en lied
>> Slaapliedjes werken in elke taal. (National Geographic)
>> Zangers van het Drentse lied kunnen nu liedjes insturen voor het Drèents Liedtiesfestival 2021.
(Stichting REUR)
>> Leer taal met liedjes in een nieuwe app. (Cult of Mac)

Taal en godsdienst
>> De priester die ‘Amen and a woman’ zei, maakte slechts een ‘luchtige woordgrap’. (The
Guardian)
>> De Deense regering wil verplicht stellen dat religieuze diensten in het Deens zijn.
(Reformatorisch Dagblad)

En verder
>> Een vertaalfout in de coronaregels op de Brusselse luchthaven zorgde voor ongemak bij
Engelstalige reizigers. (Bruzz.be)
>> Ook een oplossing: weg met elke tussen-n, ‘want die hoor je toch niet’. (Trouw)
>> Deutsche Welle herdenkt de voltooiing, 60 jaar geleden, van het omvangrijke woordenboek van
het Duits waar de gebroeders Grimm in 1838 mee begonnen waren. (Deutsche Welle)
>> Heeft de amerikanistiek zich niet te eenzijdig gericht op Engelstalige bronnen? (LA Review of
Books)
>> Kent u deze vijf vreemde Franse woorden? (Le Figaro)
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Taalvraag?

Waar komt de #uitdrukking ‘Dat is vaste
prik’ eigenlijk vandaan? Dat leggen we

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

uit op onze website. (Het heeft niets
met vaccineren te maken. Maar wel iets
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

met een kerfstok ...) Je leest het op
www.onzetaal.nl/taaladvies/vaste-prik/

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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