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Woordpost: mousseline
Om hopscheuten met mousseline, ei, garnalen en zeetong te proeven, kun je over enkele weken
terecht bij topkoks in Boechout en Antwerpen. Voor de betekenis en herkomst van het woord
mousseline kun je terecht bij Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Matlas. (INT)
>> Opidemie. (Taalbank)
>> Vaccinatiepaspoort. (Team Taaladvies)

Dialectmaand
>> Hoe zeggen inwoners van de provincie Overijssel in hun plaatselijke dialect: ‘Ik ga naar huis om
de aardappelen te koken’? (RTV Oost)
>> Dialectwoorden die te maken hebben met fietsen, komen vaak uit het Frans. (VRT NWS)
>> Het Huus van de Taol organiseert gratis webinars. (Dagblad van het Noorden)

Taalwetenschap in Groningen
>> Een hersentumor kan taalproblemen veroorzaken. (Rijksuniversiteit Groningen)

>> Bij het praten over ziektes is het zaak de juiste metaforen te gebruiken. (Rijksuniversiteit
Groningen)
>> Wat gebeurt er met sprekers van een Afrikaanse taal waarin toonhoogteverschillen een rol
spelen, als ze een hersenbloeding krijgen? (Rijksuniversiteit Groningen)

Taalwetenschap buiten Groningen
>> Je kunt een taal vergeten door hem niet veel te gebruiken – maar ook door een andere taal te
leren. (ANS)
>> Met scantechnologie is het wetenschappers gelukt een zeventiende-eeuwse brief te lezen
zonder het zegel te verbreken. (NOS)
>> De manier waarop mensen met elkaar omgaan, wordt weerspiegeld in hun taal. (Stemmen van
Afrika)

En verder
>> Hoe het Engels de taal van de natuurkunde werd. (Symmetry Magazine)
>> Is ‘een soort van’ vaag of beleefd? (Trouw)
>> Hoe goed kent u de spelling van de (Engelse) namen van Disneyfiguurtjes? (BuzzFeed)
>> Nepnieuws wordt in het Spaans makkelijker verspreid via sociale media dan in het Engels. (The
Guardian)
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Taalvraag?

#taalweetje
De uitdrukking ‘Hou je haaks!’

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

heeft in oorsprong iets te maken
met timmermansgereedschap

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

(en indirect ook met winkels).
Hoe dat zit? Je leest het op
www.onzetaal.nl/houjehaaks.

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

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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