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Woordpost: filippica
Het kabinet-Rutte III is niet gevallen door Geert Wilders’ “filippica’s tegen de islam”, zo schrijft
politiek columnist Hans Goslinga in Trouw. Wat zijn filippica’s? Daarover is meer te lezen op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Abseilen/paragliden. (Neerlandistiek)
>> Cryptofoon. (Team Taaladvies)
>> Intimiteitsvacuüm. (Taalbank)
>> Normaal. (NRC)
>> Ontvlaamst. (INT)

Taal doet ertoe
>> Een naam correct uitspreken doet ertoe. (de Volkskrant)
>> Menselijke taal inspireert tot beter werk. (Marketing Tribune)
>> In testcentra van Brusselse gemeenten spreekt niemand Nederlands. (De Tijd)

Advertentie

Taalboeken
van Onze Taal
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

Cijfers en getallen
>> Nederlanders hebben het over ‘anderhalve man en een paardenkop’, Vlamingen staan meer
man toe. (ANV)
>> Franse musea doen Romeinse cijfers weg, omdat te weinig mensen ze nog kunnen lezen.
(RTBF)
>> Corine van Dijk verzamelde al 232 coronawoorden. (Omroep Gelderland)

En verder
>> Hoe goed kent u Amerikaanse woorden van het jaar? (Book Riot)
>> Taiwanezen veranderen hun naam in Zalm in ruil voor sushi. (De Morgen)
>> Een nieuwsbrief over meertaligheid. (Meertalig.nl)
>> De Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden verrijkt Vlaanderen met … precies. (De
Standaard)
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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