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Woordpost: credo
In Het Parool is te lezen hoe in het Nederlandse vaccinatietraject het credo ‘prikken wat de pot
schaft’ wordt losgelaten. Wat is credo eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal is er meer
over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Finfluencer. (Taalbank)
>> Het zwarte goud. (Ewoud Sanders – INT)
>> Ceremini. (Team Taaladvies)
>> Deadline. (VRT Radio 1)

Taalnieuws
>> Oproep om mee te ‘voetbalflarfen’: met voetbalcommentaar kun je prachtige gedichten maken.
(Kila van der Starre)
>> Een studie gaat na of het woord ‘genade’ nog een relevante krachtbron is. (EOS)
>> Rome eert oud-president Carlo Azeglio Ciampi van Italië met een spelfout. (VRT)
>> Getrouwde Tsjechische vrouwen mogen binnenkort waarschijnlijk zelf kiezen of hun achternaam
op ‘-ova’ eindigt. (Knack)
>> De invloed van Elon Musk op taal. (Bloomberg)

Een beetje Nederlands
‘Een Beetje Nederlands’ is een podcast voor iedereen die beter Nederlands wil leren luisteren.
Er staan afleveringen online over onder meer het Wilhelmus, de Tweede Wereldoorlog in Nederland
en Annie M.G. Schmidt. Van elke aflevering is er ook een transcriptie.

Luisteren

Taal voor de
toekomst
Arita Baaijens is op zoek naar een ‘rijke,
vernieuwende taal waarmee we de zee
kunnen verstaan’. Ze doet dat samen met
publiek, de zee, woordkunstenaars en
bestuurders.
Centraal in haar project ‘Taal voor de
toekomst’ staan twee lerende
taalmachines, die via kunstmatige
intelligentie coherente teksten kunnen
produceren op basis van een omvangrijk
tekstcorpus. De ene stem is van de
Beleidsmaker, de andere van de
Noordzee.

Lees meer

En verder
>> Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd: ‘Wat is de impact van taal?’ (video – MO*)
>> Lyanne Beets: ‘Niemand van ons bezit de taal.’ (Univers)
>> Door Breaking Bad sprak koning Redbad geen Fries. (Leeuwarder Courant)
>> Het hoeft niet altijd Roland-Garros te zijn. BOG. en Het Zuidelijk Toneel spelen de première van
‘TAL.’, een voorstelling over taal, op het terrein van tennisvereniging RTV in Tilburg. (HZT)

Advertentie

Samen lezen
in de zon
Dit vrolijk geïllustreerde kinderboek van
Onze Taal bevat bijzondere verhalen over
de herkomst van vijftig doodgewone
woorden, zoals zeemeermin, slachtoffer,
drop, kiwi en pyjama. Leuk en leerzaam
(ook voor volwassenen!).
Het boek is te bestellen in de Onze Taalwebwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

Naar de webwinkel
van Onze Taal
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

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

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes!

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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