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Taaltip: ons hart brak / onze harten braken
‘Ons hart brak toen we dat hoorden’ is gebruikelijker dan ‘Onze harten braken’. De zin gaat
weliswaar over meerdere personen, maar iedereen heeft maar één hart.

En hoe zit het met ‘Ze moesten hun paspoort(en) laten zien’? Lees er meer over op de website van
Onze Taal.

Taalnieuws
>> Kees van Kooten is 80 jaar geworden. Hoe groot is zijn invloed op de Nederlandse taal? (NPO
Radio 1)

>> Veel inheemse talen zijn met uitsterven bedreigd. Daardoor gaat ook unieke kennis verloren
over de natuur, lokale geschiedenis en culturele gebruiken. (Kennislink)

>> Gezondheidsorganisatie WHO overweegt om eventuele nieuwe coronavirusvarianten te
vernoemen naar sterrenbeelden, zodra alle 24 letters van het Griekse alfabet zijn opgebruikt. (NU)

Reisadvies
>> Naar Kortrijk voor de eerste borstvoedingsbank ter wereld. (INT)

>> Van Twente naar München. Al 24 jaar werkt Marieke Ottink daar mee aan het grootste Latijnse
woordenboek ter wereld. (Tubantia)

>> Sporen door de bergen? Italië en Oostenrijk testen nieuwe Europese vertaalmodule voor
treincommunicatie. (Spoor Pro)

>> Onderweg honger? Met Google Maps kun je buitenlandse menukaarten vertalen. (AndroidWorld)

>> Even poolshoogte nemen. Waar komt de achternaam van John Ronald Reuel Tolkien vandaan?
(The New European)

>> Liever niet naar het verre buitenland? Dan met z’n allen naar Ninove voor de Nutteloze
Bordenwandeling. (De Standaard)

>> Een scherpe blik is vereist bij de zoektocht naar spelfouten op straatnaamborden. (de
Gelderlander)

>> Helaas voorlopig niet meer te bezichtigen: stoepgedichten in Amsterdam Noord. (Het Parool)
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Nieswensen in
Nederland en
Vlaanderen
‘Gezondheid’ is wat de meeste mensen
zullen zeggen. Maar er zijn ook andere
reacties mogelijk. Ze zijn nu allemaal in
kaart gebracht.
 

Bekijk de dialectkaart
 
 
 
 
 

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

 

Kijken en luisteren
>> Leer Nederlands met Kim op YouTube. (Dutchies to be)

>> Podcast in het Engels over het Nedersaksisch. (Wearldspråke)

>> Podcast met als gast Cody Keenan, toespraakschrijver voor onder meer Barack Obama.
(Remarkable People)

En verder
>> Verdraaide zinnen wijzen op verzonnen onderzoek. (Nature)

>> Klimaattaal verandert. (Time)

>> Sommige foodbloggers willen af van ‘curry’. (Funx)
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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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