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Woordpost: laatdunkend
De satirische website De Speld gebruikt het woord laatdunkend. Is dat een verbastering van een
lage dunk van iemand hebben? Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Parosmie. (Team Taaladvies)
>> Languishen. (Taalbank)
>> Benamingen voor bloemetjes in mei. (INT)

Taalnieuws
>> Het Bouba/Kiki-effect: mensen ervaren bepaalde klanken als ‘rond’ of ‘spits’. (VRT Radio 1 en
BBC)
>> Er is een technologie ontwikkeld om nasynchronisatie te verbeteren. Met kunstmatige
intelligentie kunnen de lipbewegingen van de acteurs worden aangepast aan de teksten van de
nasynchroniseerders. (Vertigo)
>> Nieuwe editie van de Petit Larousse: 170 nieuwe woorden, veel corona, weinig Engels en Arno
Hintjens. (Sputnik News en Soirmag)
>> Nederlandstalige en Franstalige literatuur dichter bij elkaar brengen? Auteurs Lize Spit en
Thomas Gunzig geven elkaar symbolisch het jawoord. (VRT NWS)

Webinar, cursus en viering
>> ‘Nederlands voor gevorderde anderstaligen’ is een gratis taalcursus met instapniveau B2. De
cursus is bestemd voor onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) en cursisten die zelfstandig
hun Nederlands willen bijspijkeren. (Nederlandse Taalunie)
>> Hoe zit dat nu precies met de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
online? Legt de ANS regels op of beschrijft ze de Nederlandse grammatica alleen maar? Miet Ooms
spijkert uw kennis bij in een webinar. U hebt nog voldoende tijd om de ANS grondig te bestuderen,
want het webinar vindt plaats op 18 november. (KTV)
>> Vanavond om 19.00 uur op YouTube: viering van de 95e verjaardag van het Woordeboek van
die Afrikaanse Taal en presentatie van deel XVI. (Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal)

Het nieuwe nummer
van Onze Taal
Het lukt dichter Ingmar Heytze tot zijn
frustratie niet om een pakkende liedtekst
te schrijven. Hij gaat te rade bij Jeroen van
Merwijk, Spinvis en Bertolf. Verder in het
meinummer tips voor het gevreesde
‘tienminutengesprek’ op school en een stuk
over hoe corona het onderwijs steeds
informeler maakt: “Hoi mevrouw we
hadden een paar vragen.”
Daarnaast berichten over onder meer
laaggeletterdheid, accentverandering,
Abraham en de mosterd, tijgen en togen,
het Eurosongfestival en Chemelot. Maar
vooral niet te missen: het dankwoord van
Ronald Snijders.
U kunt dit nummer ook los bestellen in de
webwinkel van Onze Taal.

Naar de inhoudsopgave

Advertentie

Moederdag-tip:
abonnement Onze
Taal cadeau geven
Aanstaande zondag is het Moederdag.
Verras uw moeder met een abonnement
op Onze Taal. U kunt kiezen voor een half
jaar (5 nummers) of een jaar (10
nummers). Nu bovendien met 15%
korting!
Om zondag direct iets te kunnen
overhandigen, kunt u de Onze Taalcadeaubon downloaden op onze website.
Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal. Het
blad wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd. Binnen vijf werkdagen na uw
bestelling krijgt de ontvanger een mail
met uitleg.

Naar de webwinkel
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor dialectenkaarten en andere weetjes!

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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