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Woordpost: cassant
Schrijver en columnist Tom Lanoye vraagt zich af wat er met het efficiënte, transparante, mondige,
verstandige, cassante Nederland is gebeurd. Is dat positief, cassant? Over dat woord is meer te
lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Gazondolk. (Team Taaladvies)
>> Prikpauze. (Taalbank)
>> Quarantainecoach. (INT)

Nagekomen woorden van het jaar
>> Lockdown is ‘Anglizismus des Jahres’. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)
>> Het Hindi-woord van het jaar: aatmanirbharta (‘zelfredzaamheid, onafhankelijkheid’). (Times of India)
>> Het Letse woord van het jaar: sejauts (‘gezichtsdoek’). (LSM)

Taalnieuws
>> Een Roemeense schrijft een liefdesverklaring aan het Nederlands. (VRT Taal)
>> Hit op het internet: carnavalsliedje in gebarentaal. (1Limburg)
>> Een universiteit in Hyderabad (India) begint met onderwijs in het Nederlands. (Universiteit Gent)
>> Langzaam raken mensen gewend aan het praten en communiceren door mondmaskers. (UC Davis)

Gezocht: fouten in (uw
eigen) boeken
Iedereen die weleens een boek heeft
geschreven (of eraan meegewerkt) weet: er zit
altijd wel ergens een knoeperd van een fout in.
Soms een die je zelf hebt gemaakt, soms ook
brengt een vormgever of drukker zonder
overleg even wat ‘verbeteringen’ aan.
Kunt u hierover meepraten? De redactie van
Onze Taal is op zoek naar krasse voorbeelden.
U kunt ze mailen aan Saskia Aukema.

Taalnieuws
>> Je hoeft geen waarzegger te zijn om te kunnen voorspellen wat het toverwoord van de
verkiezingen zal worden: ‘Rutte-doctrine’. (Ewoud Sanders / INT)
>> Het woord ‘mail’ is een stuk ouder dan het verschijnsel e-mail – ook in het Nederlands. (Ludo
Permentier / INT)
>> Schrijvers van proza doen actief hun best om rijmende woorden te vermijden. (Neerlandistiek)

En verder
>> Is het de moeite waard om in historische films de taal van vroeger te reconstrueren? (NRC)
>> Wie kent de woorden ‘ginnegappen’ en ‘achenebbisj’ nog? (RTL)
>> Maanden voordat ze het uitmaken, verandert er soms al iets in de taal van stellen. (Radio 1)

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u de boeken Grammatica, Leestekens
en Spellingwijzer Onze Taal bestelt in de
webwinkel van Onze Taal, krijgt u de
uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel
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Taalvraag?

#taalweetje
‘Juffrouw’ lijkt een samenstelling van

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

‘juf’ en ‘vrouw’, maar dat is het niet:
‘juffrouw’ is in oorsprong hetzelfde

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

woord als ‘jonkvrouw’. Hoe zit dat? Dat
lees je op onze website:
www.onzetaal.nl/juffrouw

Onze Taal op Twitter:
taalkronkels, taalnieuws,
taaltips en taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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