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Taaltip: dodenherdenking / Dodenherdenking
Vanavond herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Officieel is de benaming (nationale)
dodenherdenking met kleine letters, maar de meeste kranten en andere media beschouwen
(Nationale) Dodenherdenking als officiële gedenkdag en kiezen daarom voor hoofdletters.

Meer over de keuze voor de hoofdletter bij feest- en gedenkdagen is te vinden op de website van
Onze Taal.

Taalnieuws
>> Ouder dan veertig? Dan hebt u moeite om figuurlijk taalgebruik meteen te begrijpen. (AD)

>> Door een wetsherziening wordt het in Nederland eenvoudiger om met een dubbele achternaam
geregistreerd te worden. (Meertens Instituut)

>> Buitenlandse docenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen moeten na vijf jaar goed
Nederlands spreken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat ze naar Nederland of Duitsland uitwijken.
(ScienceGuide)

Taalopinies
>> Wethouder Freek Brouwer: ‘Urker taal moet nog dit jaar in het convenant voor Nedersaksische
talen.’ (Omroep Flevoland)

>> Jan Kuitenbrouwer: ‘Er is een nieuw ‘wakker’: het ‘wakker’ van de QAnon-volgelingen en de
viruswappies.’ (de Volkskrant)

>> Harry Prins: ‘Overheid, neem het Fries serieus: laat inburgeraars ook de tweede rijkstaal leren.’
(Nederlands Dagblad)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen
https://www.ad.nl/gezond/veertigplussers-trager-in-het-begrijpen-van-figuurlijke-uitdrukkingen~a16e7c62/
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/286-2021/146418-wetsherziening-dubbele-achternamen
https://www.scienceguide.nl/2021/05/vlaanderen-jaagt-internationaal-talent-naar-nederland-vanwege-verzwaarde-taaleisen/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232361/urker-taal-moet-nog-dit-jaar-in-convenant-voor-nedersaksische-talen
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/er-is-een-nieuw-wakker-het-wakker-van-de-qanon-volgelingen-en-de-viruswappies~bd22ec24/
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1033007/fries-leren-bevordert-integratie
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Nieuwe podcasts
over taal
>>‘Tiepies Nederlands’: podcast over het
middelbaar onderwijs in Nederland,
meestal over het schoolvak Nederlands.
(Spotify)

>> ‘Di hou creol’: podcast over Virgin
Islands Dutch Creole. (Buzzsprout)

>> Luistercolumn over taal door Wouter
Deprez. (De Standaard)

>> ‘Over taal gesproken’: dé podcast over
het Nederlands. Het is een samenwerking
van het Instituut voor de Nederlandse Taal
en Onze Taal. Binnenkort te beluisteren op
alle podcastplatforms. (Spotify)

Naar de trailer van 'Over taal
gesproken'

 

Muziek
>> Xandra Storm vertolkt een Nederlandstalige versie van ‘Bientôt’, een gloednieuw liedje van
Pierre Perret, legendarische Franse zanger én auteur van boeken over taal. (Xandra Storm en Pierre
Perret)

>> The HU zingt in het Mongools, Dir En Grey in het Japans en Heidevolk gewoon in het
Nederlands, maar wel over Germaanse mythologie. (Smash Press)

>> Albert Heijn haalt zijn ‘Songfestival-broccoliadvertentie’ niet offline maar biedt wel excuses aan.
(NOS, AD en One World)

 

En verder
>> Een Nijmeegse uitgever van bordspellen schakelt de hulp van Instagram-gebruikers in om een
Engelstalig spel in het Nederlands te vertalen. (RegioTV Tiel en BoardGameGeek)

>> Een nieuw kaartspel om dierennamen in het Surinaams te leren. (Waterkant)

>> Snelcursus Kempisch met Jelle van De Kemping: ‘Schietvodden zijn krokante tissues.’ (VRT
Radio 1)

>> Zoektocht naar de j-klank die Engelstaligen weleens uitspreken na de s in bijvoorbeeld
‘Australia’, ‘straight’ en ‘student’. (Stuff)

https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=Bm4nbNdxSz-CgOpcXXb5fw
https://open.spotify.com/show/3z0a1d0ERCzJW0yDy8n8eq
https://www.buzzsprout.com/1764983
https://www.standaard.be/tag/luistercolumn-wouter-deprez
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=xsLkcGw8SCSFtB2lNe7BOg
https://open.spotify.com/show/5P5K40Cii1BKc3Z4nGl4Vr?si=tAIhMCWMQbiJyGOp2FfRRg
https://www.youtube.com/watch?v=XhlETlknlnI
https://www.youtube.com/watch?v=ZzmbI_i4Tro
https://www.smashpress.nl/zeven-bands-die-in-een-vreemde-taal-zingen-2/
https://nos.nl/artikel/2379079-albert-heijn-haalt-songfestival-broccoliadvertentie-niet-offline
https://www.ad.nl/show/albert-heijn-zegt-sorry-voor-broccoli-advertentie-songfestival-wilde-niemand-kwetsen~a40462b2/
https://www.oneworld.nl/lezen/kunst-cultuur/sranantongo-ooit-verboden-nu-de-taal-van-de-straat/
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6879810-verzin-jij-de-leukste-namen-voor-op-dit-kaartspel
https://boardgamegeek.com/geeklist/284964/dutch-names-heroes-hidden-leaders
https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/30/op-speelse-wijze-surinaamse-woorden-leren/
https://radio1.be/luister/select/byloo/snelcursus-kempisch-met-jelle-van-de-kemping-schietvodden-zijn-krokante-tissues
https://www.stuff.co.nz/national/education/124993372/language-matters-aushtralia-and-other-shtrange-pronunciations
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Advertentie

Wie zegt wat waar?
Teken nu in voor het
dialectenboek!

Hoe noem(de) je je groot moeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama? Je taal laat zien waar
je vandaan komt. In Wie zegt wat
waar? is voor twintig onderwerpen
uitgezocht en in kaart gebracht hoe ze
heten, van Groningen tot Oostende.
 
Al die variatie binnen het Nederlands
wordt gepresenteerd in mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen. Een boek voor
taalliefhebbers, maar ook voor iedereen
die geïnteresseerd is in de cultuur van de
regio.

 
Teken vóór 1 juni in op
www.onzetaal.nl/intekenen — dan
ontvangt u een kortingscode zodra
het boek is verschenen (half juni).
U koopt het boek dan voor
€ 14,95 in plaats van € 19,95.

Intekenen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

#taaladvies

Mei lijkt soms wel de maand van de

hoofdletters: Dag van de Arbeid,

Dodenherdenking, Bevrijdingsdag,

Moederdag, Hemelvaart, Pinksteren en

>> Oproep: ‘Zaai woorden, schrijf een column.’ (Nature Today)

 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://twitter.com/search?q=%23uitdrukking
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27624
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Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

dit jaar ook Suikerfeest. (Maar ‘mei’ is

zelf met kleine letter.)

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

