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Woordpost: starnakel
James Dean heeft nooit een bierbuik gekregen en is nooit starnakel van de weg geplukt, zo schrijft
Wim Spijkers in het AD. Welk woord volgt er vaak op starnakel en wat betekent het? Lees het op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Wintertaal
>> Co de Roodt blijft lekker binnen. (AD)
>> Ze wil niet in het ‘gipsstraatje’ belanden. (INT)
>> En liever ook niet in de beperkt houdbare ‘natuurijsbubbel’. (Taalbank)
>> Want voor je het weet, krijg je te maken met een ‘kwalsterkrabber’ of een van die vele andere
Nederlandse of Friese schaatswoorden. (AD)
>> En dan zijn er ook nog ‘weer’-woorden in andere Europese talen. (Europeana)

Taalnieuws
>> Utrecht krijgt ‘gebarentalige stembureaus’. (AD)
>> Kledingstukken met Vlaamse kinder- en tienerwoorden van het jaar zijn niet goed ontvangen.
(De Standaard)
>> De Friese taal en cultuur zijn aantrekkelijk voor toeristen. (Friesch Dagblad)
>> De Nieuwe Bijbelvertaling inspreken duurt een paar maanden. (Trouw)

Lid worden van Onze
Taal met gratis boekje
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt
u tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op evenementen en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij
ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.
Actie
Als u nu lid wordt (€ 47,50*), krijgt u bovendien
‘Waar komt suikerspin vandaan?’ cadeau, een
luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van
alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals
kletsmajoor, tussen de middag, poedelnaakt,
cocktail en op je hurken.
Meer informatie is te vinden in de
webwinkel van Onze Taal.
* prijs van een jaarabonnement voor Nederland,
België, Suriname en Caribische gebiedsdelen

Ja, dat lijkt me wel wat!

Spelling
>> Staat er een ‘antisemitische’ woordspeling in een nieuw stripverhaal of is het gewoon een
spelfoutje? (Manners)
>> Fabels en feiten over de tussen-(e)n in samenstellingen. (Neerlandistiek en Neerlandistiek)
>> Speller100 is een nieuw AI-systeem van Microsoft dat bij internetzoekopdrachten via Bing
spelfouten corrigeert – in meer dan honderd talen. (Microsoft)

Opinies
>> Het is ‘gewoon schandalig geweldig’. (De Stad Gorinchem)
>> ‘Laten wij erop letten welke woorden en boodschappen wij uitsturen.’ (De Wereld Morgen)
>> Mild bericht van een berucht taalfundamentalist. (Neerlandistiek)

En verder
>> Een interactief model van het menselijk spraakkanaal. (Pink Trombone)
>> Een emoji-woordenboekje geeft uitleg over symbolen die gebruikt worden op TikTok. (Het
Laatste Nieuws)

>> Voor wie het nog niet gezien heeft: een ‘pratende kat’ tijdens een hoorzitting in Texas. (RTL
Nieuws)
>> De frank valt in Vlaanderen en het kwartje in Nederland. (Ludo Permentier / INT)
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Taalvraag?

We hebben nu een tweede
uitdrukkingenquiz via Kahoot! gemaakt.

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Leuk om te spelen met een groepje
online kandidaten!

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

www.onzetaal.nl/quizzen

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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