
Lees meer

Oproep: nomineer
uw Waddenwoord
De Waddenacademie en Onze Taal
organiseren dit jaar de verkiezing van het
ultieme Waddenwoord. Welk woord
typeert het Waddengebied het best, en
waarom?
 
Nomineer vóór 1 augustus uw
Waddenwoord*. De jury kiest uit alle
inzendingen tien woorden. Tussen 1 en 7
september is de verkiezingsronde en op
10 september wordt het winnende woord
bekendgemaakt.
 
* Een Waddenwoord is een woord,
uitdrukking of geografische naam in een
van de talen en dialecten van het
Waddengebied.
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Woordpost: catharsis
In de roman Kintu (van Jennifer Nansubuga Makumbi) draait het om een eeuwenlange familievloek,
die aan het slot “tot een catharsis leidt”. Een ontknoping, een ontlading – wat is een catharsis? Op
de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Woorden
>> Dagdagelijks. (Onze Taal)

>> Inloopkamer. (Taalbank)

>> Snoezelbos. (Team Taaladvies)

>> Wildwest. (Ewoud Sanders)

>> Zombiebaan. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catharsis
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/dXCsLWJM8jh1PtsKKSOZ0tHPAe5Z4TVW6uzVYaeMa34qWvG_1FyZCQeoD7sstPvy/fqIEqGaaZNWLrai
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/dXCsLWJM8jh1PtsKKSOZ0tHPAe5Z4TVW6uzVYaeMa34qWvG_1FyZCQeoD7sstPvy/fqIEqGaaZNWLrai
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/catharsis
https://onzetaal.nl/taaladvies/dagdagelijks/
https://www.taalbank.nl/2021/05/26/inloopkamer/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/snoezelbos
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/wildwest-in-de-polder/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/zombiebaan/


De Boekenweek gaat
zaterdag van start!

Aanstaande zaterdag (29 mei) begint de
Boekenweek, die eerder dit jaar was
uitgesteld. Voor ons februari/maart-
nummer interviewden wij Hanna Bervoets,
auteur van het Boekenweekgeschenk Wat
wij zagen. Dit interview kunt u hier nu
gratis lezen.
 
Foto: CPNB / Klaas Hendrik Slump

Lees het interview

Namennieuws
>> Schotten kunnen hun Schotse naam niet invullen op een webformulier om een
vaccinatieafspraak te maken. (Daily Record)

>> Steeds meer mensen van Chinese afkomst gebruiken hun Chinese naam en niet een westers
alternatief. (NRC)

>> De naam van het nieuwe Friese treinstel Zwarte Haan wordt niet veranderd in Swarte Haan.
(Leeuwarder Courant)

 

Vreemde talen leren
>> Bij inburgeren in Fryslân hoort ook Fries leren, vindt de provincie. (Omrop Fryslân)

>> Er trots op zijn dat je geen vreemde talen spreekt, is zó Brits. (iNews)

>> De taal-leer-app Duolingo heeft in Frankrijk meer dan 10 miljoen gebruikers. (Presse Citron)

 

Inclusieve taal
>> Je kunt geen gelijkheid doceren zonder inclusieve taal. (Libération)

>> De Hamburgse afdeling van de Duitse partij CDU keert zich tegen genderneutrale taal in het
onderwijs of bij de overheid. (Die Zeit)

>> Is een nieuw non-binair voornaamwoord nodig in het Nederlands? (RTL Nieuws)

 

En verder
>> Makers van onder andere soja- en haverdrank mogen van de EU toch naar zuivel verwijzen op
hun verpakkingen. (NOS)

>> Deze organisaties strijden tegen anglicismen in het Frans. (Le Figaro)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/interview-met-boekenweekauteur-hanna-bervoets
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/interview-met-boekenweekauteur-hanna-bervoets
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/interview-met-boekenweekauteur-hanna-bervoets
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/young-scots-unable-register-covid-24174818
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/25/liever-je-eigen-chinese-naam-dan-gijs-of-victoria-a4044801
https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Naam-op-treinstel-blijft-Zwarte-Haan-en-verandert-niet-in-Swarte-Haan-maar-in-trein-komt-wel-aandacht-voor-streektalen-26848931.html
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1060439-provinsje-en-tumba-ynboargerjen-yn-fryslan-heart-ek-frysk
https://inews.co.uk/opinion/theres-nothing-funny-about-amanda-holdens-eurovision-jokes-we-are-too-arrogant-to-learn-foreign-languages-1015559
https://www.presse-citron.net/plus-de-dix-millions-de-fans-de-duolingo-en-france/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/on-ne-peut-enseigner-legalite-sans-le-langage-inclusif-20210526_OBOGY4RTEBDZLIM2HN74GAGCCA/
https://www.zeit.de/news/2021-05/26/hamburg-cdu-landesvorstand-geschlossen-gegen-gendersprache?utm_referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5232738/nieuw-persoonlijk-voornaamwoord-non-binaire-personen-hen-hun-die
https://nos.nl/artikel/2382368-toch-geen-strengere-regels-voor-haver-en-sojadrink
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/anglicismes-ces-organismes-qui-luttent-contre-leur-proliferation-dans-la-langue-francaise-20210525


Advertentie

Laatste kans om
dialectenboek met
korting te bestellen

U kunt nog tot aanstaande dinsdag
(1 juni) intekenen voor ons dialectenboek
Wie zegt wat waar. U krijgt dan een code
om het boek voor € 14,95 in plaats van €
19,95 te bestellen.

Zodra het boek half juni verschijnt, is het
alleen nog voor de reguliere prijs
verkrijgbaar.
 
Lees hier meer over het dialectenboek.

Intekenen met korting

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#weetje

Het bekendste boek van #EricCarle,

‘Rupsje Nooitgenoeg’, leeft voort in de

taal: Van Dale omschrijft ‘een rupsje-

nooit-genoeg’ als “iemand die nooit

tevreden is en altijd maar meer wil”.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

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/nieuws-en-dossiers/weblog/wie-zegt-wat-waar-teken-nu-in-voor-ons-dialectenboek
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ULdkAc5mn_XRsgpCDG5SQX-4Ss5szsQXkLDM0kFnUnpEslOkfpJ2kPQ3vkrlXMxs/3pYFr3Pbdzz3y8v
https://onzetaal.nl/taaladvies/
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/search?q=%23uitdrukking
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/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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