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Woordpost: parthenogenese
De koningscobra blijkt, net als sommige andere reptielen en vogels, aan parthenogenese te doen. Wat
is dat voor kunstje? Over dat woord parthenogenese is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden en uitdrukkingen
>> Gokken. (NRC)
>> Neandertwitteraar. (Taalbank)
>> Samenzweving. (INT)
>> Terras(je). (Ewoud Sanders – INT)
>> Voorzichtig en redelijk persoon. (Team Taaladvies)
>> Zich het snot voor de ogen werken. (De Gelderlander)

Woordpost in
de literatuur
“Zodra Lotte het mailtje van Woordpost op de
winkelcomputer zag binnenkomen, schmierde ze
het hardop aan me voor, inclusief de betekenis
en het daarbij horende ‘feitje’. Dat was het enige
moment in de week dat ze haar acteertalent kon
benutten. Het liefst had ze dure, vergezochte
woorden zodat ze met kakkineuze stemmetjes
een quizmaster kon spelen.”
Een fragment uit Ik ben er niet van Lize
Spit (2020), waarin de hoofdpersoon blijkbaar
een groot fan is van Woordpost!

Namen
>> Een hacker voegt de naam ‘De Vooruit’ toe aan een website waar je kunt stemmen
voor een nieuwe naam voor het kunstencentrum Voo?uit. (De Standaard)
>> Het Franse plaatsje Bitche mag toch op Facebook. (Trouw)
>> Oproep aan Zeeuwse kinderen: krijt de namen van stoepplantjes op de stoep. (InternetBode)

Vragen
>> Bestaat de Nederlandse taal over honderd jaar nog? (NPO Radio 2)
>> Waarom zou je teksten schrijven op B1-niveau? (FrankWatching)
>> Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine? (Engineers Online)
>> Zal het Engels ooit de enige taal zijn die in Frankrijk wordt gesproken? (L’Express)

En verder
>> Een Britse universiteit wil geen spelfouten meer corrigeren, want dat is ’te elitair’. (HLN)
>> Liefhebbers van het Normandisch willen dat ook hun taal profiteert van een nieuwe Franse
taalwet. (Actu)
>> De ‘invloedrijkste taalkundige van Nederland’, Pieter Muysken, is overleden. (de Volkskrant)

Advertentie

Opfrisser
Wel toe aan een opfrisser, maar zo’n
taaltraining komt nooit goed uit?
Nu wel. Met Van Dale Taaltrainingen op
maat:
- Dag en tijdstip kies jij
- Afgestemd op je persoonlijke
werkzaamheden, bedrijf en branche
- Op jouw taalniveau
- 1-op-1 of samen met collega’s
- In-company, bij Van Dale of online
Kun je wel een taaltraining
gebruiken? Keuze genoeg!

Naar het aanbod
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taalkronkel
"Maar het paleis heeft mensen wel
afgeraden om vooral geen bloemen te
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Volg Onze Taal op de
sociale media

leggen bij Buckingham Palace."

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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