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Taaltip: in een lastig pakket / parket
Wie zich in een lastige situatie bevindt, zit in een lastig parket (met een r).
Of dat iets met een parketvloer te maken heeft (en zo ja: wat), is te lezen op de website van Onze
Taal.

Meer taaladvies

Je talen spreken
>> Een Twent spreekt Twents, een Zweed spreekt Zweeds – toch verstaan ze elkaar.
(Wearldspraoke)
>> Isabel van Bennekom (15) wint een Nederlandse spreekwedstrijd in het Engels. (Houtens
Nieuws)
>> Jody Barney uit Australië kent achttien inheemse gebarentalen. (ABC)

Woorden van
en naar Japan
Woorden als soja, sake en kimono komen
uit het Japans. Wist u dat er in de Japanse
taal ook woorden voorkomen die uit het
Nederlands zijn overgenomen?
Het wordt zichtbaar gemaakt op een mooie
kaart die in het juninummer van Onze
Taal staat afgedrukt. De kaart is nu ook
gratis online te bekijken. Als u het gehele
Japan-nummer wilt lezen, kunt u het hier
los bestellen.

Naar de kaart
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/CMepOojsi3slQYbLNQ2DOWH-k5F-DJU…F7MpxVU40KGt1s-5BXme7ns394U7__rFgD_Z1J3KAMfujA/KyF6ibYDWhXgRp4
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Diversiteit en inclusiviteit
>> Sommige Afro-Amerikanen zeggen ’talk out of your neck’. Nederlandse invloed? (Neerlandistiek)
>> Zwarte Amerikaanse taalkundige: het n-woord zou geen taboe moeten zijn. (Trouw)
>> Het einde van de mondkapjesplicht is goed nieuws voor doven en slechthorenden. (Trouw)
>> Wat is de vrouwelijke vorm van ‘auteur’ in het Frans? (20min)

Straatnamen
>> Straatnaambordjes in nieuwe Nijmeegse wijken, op plaatsen waar vroeger een Romeinse
vesting was, krijgen onderschriften in het Latijn. (RN7)
>> Een mooie website laat van iedere straatnaam zien in welke Duitse steden die voorkomt. (Die
Zeit)
>> Belgische gemeenten moeten meer aandacht besteden aan duidelijke straatnamen en logische
huisnummers, vindt de minister van Binnenlandse Zaken. (Het Nieuwsblad)

Advertentie

Combinatieaanbieding
Japan in honderd kleine stukjes is een
boek voor reizigers, thuisblijvers,
taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen.
Het is een verzameling ‘stukjes’ over
Japan (weetjes, feitjes, observaties) van
Paulien Cornelisse. Het boek is door
Paulien zelf geïllustreerd.
Japan in honderd kleine stukjes is nu
samen met het Onze TaalJapannummer te bestellen voor
€ 23,50.

Bestellen

En verder
>> Discussieer op 30 juni mee over de toekomst van de dialecten, in het bijzonder het WestVlaams. (VRT Taal)
>> De stem van de Nederlandse Spoorwegen neemt afscheid. (video – De Telegraaf)
>> Webinar: zoeken in oude woordenboeken. (INT)
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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
Facebook voor leuke
weetjes

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