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Woordpost: gallisch
In de serie Villa Oranje is te zien hoe oud-voetballer Van Bommel in het zwembad valt en ‘gallisch’
wordt. Hoe gallisch eruitziet en of het soms iets met de Galliërs te maken heeft, is te lezen op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Bingo. (Party Scene)
>> Denimcyclus. (INT)
>> Deuro. (Taalbank)
>> Fonteinsnol. (NRC)
>> Hittegolf. (Ewoud Sanders)
>> Knaldrang. (Team Taaladvies)
>> Publiek / publiekelijk. (Doet iets met taal)

Dialectwoorden
voor bui
Eind juni verscheen er bij Onze Taal een
boek over streektalen in Nederland en
Vlaanderen: Wie zegt wat waar?,
samengesteld door de Stichting
Nederlandse Dialecten.
Op de website van Onze Taal staat nu een

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/hF-IKzKlvFBOz7B-9fhUwh229xc…iX69sdbHQTLZk_PD6E4OejwOX_Pg9HTwaZhMPZ4r7sQ/Q9cdQP4PcXGEhet
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voorpublicatie van het hoofdstuk over de
vele dialectwoorden voor buien en andere
nattigheid. U vindt het hier.
Bent u ook benieuwd naar de
dialectenkaarten van andere alledaagse
woorden, zoals ‘frikandel’, ‘lucifer’ en
‘zakdoek’? Bestel het dialectenboek dan
hier.

Naar de voorpublicatie

Technologische vernieuwing
>> Nieuwe taalhulp: hoe combineer je woorden om het juiste te zeggen? (INT)
>> Joost van den Vondel zit op Twitter. (Twitter)
>> Een nieuwe taal leer je het best met ouderwetse pen en papier. (Scientias)
>> Wetenschappers lezen gedachten van iemand zonder spraakvermogen en zetten ze om in
woorden. (Business AM)
>> Op deze website kun je namen van Duitse voetbalclubs op de kaart zetten. Waar hebben clubs
bijvoorbeeld Vorwärts in hun naam? (Kicker)

Correcte taal
>> De Slachthuisstraat in Nijmegen blijft Slachthuisstraat heten. (RN7)
>> Lufthansa zal aan boord alleen genderneutrale taal gebruiken. (Zakenreis)
>> De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB mijdt voortaan ‘zwartrijden’. (De Standaard)

Variatie
>> Ongeveer een kwart van de Nederlanders spreekt thuis geen Nederlands. (CBS)
>> Waarom zijn woorden op -o (aso, lullo, Limbo) vaak zo negatief? (Quest)
>> Rosetta Leiendecker pleit voor eenvoudige taal. (De Correspondent)
>> De Noord-Koreaanse overheid waarschuwt de jeugd tegen het gebruik van Zuid-Koreaans slang.
(Mothership)
>> In Overijssel wordt meer Nedersaksisch gesproken dan in Gelderland. (De Stentor)
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/hF-IKzKlvFBOz7B-9fhUwh229xc…iX69sdbHQTLZk_PD6E4OejwOX_Pg9HTwaZhMPZ4r7sQ/Q9cdQP4PcXGEhet
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Verder
>> Twee Vlaardingers strijden onvermoeibaar voor de juiste riviernamen. (de Volkskrant)
>> Geschiedenis van bier-woorden in tal van talen. (Samerberger Nachrichten)
>> Zong Bruce Springsteen nu ‘Mary’s dress waves’ of ‘Mary’s dress sways’? (Trouw)
>> In de nieuwe Onze Taal staat dat onderschikkende voegwoorden een hoofdzin en een bijzin
verbinden. Klopt dat wel? (Neerlandistiek)

Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 16 augustus een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u het boek ‘Waar komt
suikerspin vandaan?’ cadeau.
Heeft ‘poedelnaakt’ iets met een hond te
maken? Waarom noemen we een
praatziek persoon nu juist een
‘kletsmajoor’? Waar zit je op als je ‘op je
hurken’ zit? Zit er vis in ‘palingworst’? En
is een ‘nijlpaard’ echt een paard uit de
Nijl? Vroeg of laat komt er een moment
dat je je zoiets opeens afvraagt. Voor
zulke momenten is er dit boekje.

Lid worden

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

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
Instagram voor
taalweetjes, -nieuws,
-kronkels en -spelletjes!

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