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De lol van
grammatica

Niemand discussieert zo graag over de
Nederlandse grammatica als Peter-Arno
Coppen, hoogleraar in Nijmegen en
redacteur van Onze Taal.

In de nieuwste aflevering van de podcast
Over taal gesproken vertelt hij wat hem zo
boeit aan grammatica, hoe het onderwerp
op school behandeld zou moeten worden
en waarom hij iedere december weer een
stukje kan schrijven over de zin ‘hoe
huppelt het paardje het dek op en neer’.

Naar de podcast
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Woordpost: dilettant
Schrijver Stijn Streuvels was een dilettant-fotograaf, aldus de website Doorbraak.be – in een
artikel dat ook over zijn Nederlandse collega W.F. Hermans gaat. Wat een dilettant is en waar het
woord vandaan komt, is te lezen bij Onze Taal.

Taalnieuws
>> VN-comité: Nederland moet ook andere moedertalen verwelkomen. (Rutu Foundation)

>> Het KNMI heeft bekendgemaakt welke stormnamen in het seizoen 2021-2022 gebruikt zullen
worden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. (KNMI)

>> Het ministerie van cultuur in de Duitse deelstaat Sachsen verbiedt genderneutrale taal op
school. (Bietigheimer Zeitung)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/dilettant
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/dilettant
https://www.rutufoundation.org/vn-comite-nederlandse-scholen-moeten-moedertalen-verwelkomen/
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/stormnamen-2021-2022
https://www.bietigheimerzeitung.de/inhalt.geschlechterneutrale-sprache-sachsen-verbietet-gender-sonderzeichen-an-schulen.42cf467f-c8d6-4a31-bdaa-557d32b2790c.html
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 Mariakaakje,
speculaas en
tuttifrutti
Het nieuwe nummer van Onze Taal bevat
stukken over onder andere namen van
paddenstoelen, de taal van het weer en
dooddoeners in het Nederlands. Maar ook
is er een interview met schrijfster Mensje
van Keulen, die dit jaar haar 75e
verjaardag vierde.

Ze kan echt op woorden vallen, vertelt ze:
“bijvoorbeeld het oer-Hollandse glasbak of
woorden voor etenswaren als
mariakaakje, speculaas en tuttifrutti;
verder melancholie, lucifer, vergetelheid …
Ook vallen mij altijd opmerkelijke woorden
en namen op, zoals de in opspraak
geraakte minister Opstelten, of een
moordenaar die Klinkhamer heet.”

Het hele interview is gratis te lezen op de
website van Onze Taal.
 
Het septembernummer is hier ook los te
bestellen.

Naar het interview

 Nominaties
Taalboekenprijs
2021
Dit najaar wordt (voor de derde keer) de
Taalboekenprijs toegekend – een
onderscheiding voor het beste boek over
(de Nederlandse) taal. Op 2 oktober, aan
het begin van de Week van het
Nederlands, wordt de winnaar
bekendgemaakt in het radioprogramma
De Taalstaat.
 
De Taalboekenprijs is een initiatief van
Onze Taal, het Algemeen-Nederlands
Verbond en het dagblad Trouw.
 

W.F. Hermans 100 jaar
>> De forse bijdrage van W.F. Hermans – die gisteren 100 jaar zou zijn geworden – aan de
woordenschat. (Trouw)

>> Willem Frederik Hermans in (en over) de Dikke van Dale. (video – Ton den Boon)

>> Ton den Boon schreef een boek over Hermans als taalmaker. (Onze Taal)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/september-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ik-kan-echt-op-woorden-vallen
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/september-2021-onze-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ik-kan-echt-op-woorden-vallen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.trouw.nl/cultuur-media/deze-boeken-maken-kans-op-de-taalboekenprijs-maar-wokisme-en-klimaattaal-ontbreken-nog~b7e2bd0c/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-forse-bijdrage-van-w-f-hermans-aan-onze-woordenschat~b134b98c/
https://www.youtube.com/watch?v=urJtEWHp0ng
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/w.f-hermans-honderd
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Van Dale
Taaltrainingen
Klip-en-klaar
Struggle jij weleens met je e-mailbericht
of brief? Hoe krijg je die btw-verhoging
het best uitgelegd? Of hoe laat je je klant
weten dat zijn abonnement binnenkort
afloopt? Kom naar onze Training Zakelijke
Correspondentie en je schrijft vanaf nu
heldere en begrijpelijke teksten, ook over
lastige onderwerpen.
Meld je aan en train live mee op dinsdag
14 september a.s. in Utrecht.
 
In één dag taalprof
Liever weten hoe het precies moet, in
plaats van twijfelen over is/zijn en Engelse
werkwoorden? Met onze Taaltraining
Correct Nederlands krijg je binnen één
dag de belangrijkste spelling- en
grammaticaregels onder de knie. Je wordt
je bewust van je valkuilen en maakt weer
een professionele indruk op je lezers. We
zien je graag op donderdag 16
september a.s. via Zoom!

En verder
>> Podcast over (en in) het Zeeuws-Vlaams. (Zeeuws-Vlaamse Verhalen)

>> De toon van het gesprek wordt steeds softer, zegt de Amerikaanse taalkundige John
McWhorter. (The New York Times)

>> Het Arabischtalige Al Jazeera besteedt aandacht aan het onderzoek naar het Berber van de
Nederlandse taalkundige Khalid Mourigh. (Al Jazeera)

>> Columnist Ludo Permentier over de eerste schooldag. (INT)

Wat is het ultieme Waddenwoord?
Die vraag stelden de Waddenacademie en Onze Taal eerder dit jaar. Er kwamen meer dan
vierhonderd reacties en er werden meer dan driehonderd woorden genomineerd.
 
Een deskundige jury koos uit al deze inzendingen de volgende vijf woorden:
búttendyks, kwelder, slenk, wadlopen en zilt.
 
U kunt via dit formulier stemmen op uw favoriet. Daar is ook meer informatie over de woorden te
vinden.

Stemmen

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/trainingsagenda-van-dale-taaltrainingen
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/taaltraining-zakelijke-correspondentie
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/0EgEpat7I7ZiBdBxnoQ5moUQ6ViPaHCwovtid4xODnxqiAuxgvNpSdBDe-WfMlhP/qz4iHrMivR3YHrm
https://www.vandale.nl/taaltrainingen/taaltraining-correct-nederlands#tab-item-2
https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/7xd1G64CYPUjRQ96luER737s9HaJrj5cNwjX_asi_2kjE1x3kFwwwrsjSDGR7YSp/4PcwIjHcWVIjkpP
https://anchor.fm/zeeuws-vlaamse-verhalen/episodes/Het-West-Zeeuws-Vlaamse-alfabet-e13ajto
https://www.nytimes.com/2021/08/27/opinion/uptalk-English-language-coarsening.html
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/30/%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AA
https://ivdnt.org/?p=11141
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/86nQ8S8jQUlUOoWGCLVQM1NcQgYe8u1gXp4nzIZJBw11GsFZo3Fu-GbPhVRCKSF-6Askb54Nmuu19Q4WYEGAaw/jRLSSWSGIdkJkG6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/86nQ8S8jQUlUOoWGCLVQM1NcQgYe8u1gXp4nzIZJBw11GsFZo3Fu-GbPhVRCKSF-6Askb54Nmuu19Q4WYEGAaw/jRLSSWSGIdkJkG6
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Lidmaatschap met
€ 7,50 korting

Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse-
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

Tot 20 september betaalt u voor een
lidmaatschap van een jaar € 40,- in plaats
van € 47,50!

Lid worden

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#woordweetje

‘Om niet’ betekent ‘gratis, voor niets’.

Waar komt die constructie vandaan?

Op onze website leggen we het - gratis

en voor niets  - uit:

onzetaal.nl/taaladvies/om-niet

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

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief

 

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

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
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://t.co/dFzVfZIPSE?amp=1
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


02/09/2021 OnzeTaal

Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

