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Woordpost: schalks
In de werkkamer van koningin Máxima staat een foto van een schalks lachende koning WillemAlexander. Kijk je dan koninklijk? Of als een maarschalk? Lees meer over schalks op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Meermannenhuwelijk. (Taalbank)
>> Grotsyndroom. (Team Taaladvies)
>> Cheugy. (Linda)
>> Plichtwerk. (Ludo Permentier – INT)

Taalnieuws
>> Uitnodigingen voor de coronaprik kunnen makkelijk in eenvoudige taal, maar dat is moeilijk.
(AD en NOS Radio 1)
>> De herziene Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt minder vaak het woordje vlees. (Nederlands
Dagblad)
>> Transportbedrijven communiceren voortaan met elkaar zonder taalgrenzen. (TTM)

Vlaanderen
>> Nieuwe etymologische verklaring van de naam Vlaanderen. (Neerlandistiek)
>> Minister Crevits stuit op protest na een bericht over de correcte benaming van
chocoladezoenen. (De Standaard)
>> Kunnen alleen Franstalige Belgen Vlaamse auteurs vertalen (en vice versa)? (Le Soir)
>> Aker, tob, ketel, marmiet en seule zijn allemaal dialectwoorden voor emmer. Waar komen ze
vandaan? (Veronique De Tier – INT)

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31570347.html

1/3

20/05/2021

OnzeTaal

Fries
>> In het Duitse dorp Scharrel is Fries de schooltaal, maar voor het online onderwijs in
coronatijden werd overgeschakeld naar het Duits. (It Nijs)
>> De gemeente Achtkarspelen krijgt een pluim voor haar inzet voor de Friese taal. (Omroep
Fryslân)
>> Was Maria nu swier of toch yn ferwachting? De nieuwe Friese vertaling van de Bijbel belooft een
moeilijke bevalling te worden. (Friesch Dagblad)

‘Hoe laat heb jij het?’
Onze Taal-columniste Sylvia Witteman
kwam erachter dat deze vraag niet meer
gebruikelijk is. Tegenwoordig zou je
misschien eerder vragen ‘Hoe laat is het?’,
maar er waren tijden dat bijna iedereen
een horloge droeg, waarbij die horloges
nooit helemaal gelijk stonden. Hoe
jongeren van nu op ‘Hoe laat heb jij het?’
reageren, leest u in een nostalgische
column van Sylvia Witteman. Deze column
uit ons meinummer bieden we hier gratis
aan.
Wilt u alle Onze Taal-columns lezen? Word
dan lid van Onze Taal!

Naar de column

En verder
>> ‘Jongeren spreken fors minder streektaal dan vroeger. Zonde, want het Nedersaksisch heeft zat
perspectief.’ (Dagblad van het Noorden)
>> Kinderen doen er steeds langer over om te leren schrijven. (AD)
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&

Onze Taal-webwinkel

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31570347.html

2/3

20/05/2021

OnzeTaal

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

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram om mee te doen
aan onze polls!

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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