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Woordpost: apotheose
Bereiken de Nederlandse voetballers een apotheose? De tijd zal het leren. Wat het woord
apotheose betekent en waar het vandaan komt, is ondertussen vast te lezen bij Onze Taal.

Woorden
>> Minrentoceen. (Taalbank)

>> Koalatest. (Team Taaladvies)

>> Goede huisvader. (INT)

>> Chaps. (Voetbalprimeur)

Taalnieuws
>> Onderzoek: de overheid stuurt nog steeds moeilijke teksten aan mensen met schuldproblemen.
(Taalunie)

>> Opinie: jargon, nodeloos Engels en wollige taal sluit mensen uit, dus stop daarmee. (NRC)

>> Lezersbrief: ‘Nederlandse acteurs zijn onverstaanbaar geworden.’ (de Volkskrant en NPO Radio
1)

>> Opvoedkwestie: ‘Mijn kleuter zegt vieze woorden.’ (RTL Nieuws)

>> Première: de eerste Friese bioscoopfilm in 20 jaar. (Omrop Fryslân)

>> Promotieonderzoek: rapper 2Pac paste zijn uitspraak aan om geloofwaardig over te komen.
(RUG)

>> Vernieuwd: de website van Taaladvies.net. (Taalunie)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/apotheose
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/apotheose
https://www.taalbank.nl/2021/09/03/minrentoceen/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/koalatest
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/adieu-goede-huisvader/
https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/996687/van-gaal-verspreekt-zich-op-persconferentie-zo-veel-chaps-gekregen.html
https://taalunie.org/actueel/243/nog-werk-aan-begrijpelijke-overheidsteksten
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/07/23-woorden-die-het-werk-ingewikkeld-maken-a4057519
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederlandse-acteurs-zijn-onverstaanbaar-geworden~bc3cdcaa/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/a8da1059-c4a8-459c-8499-23f6c629b127/zijn-nederlandse-acteurs-in-films-en-theaters-steeds-minder-goed-te-verstaan
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5252631/de-opvoedkwestie-kleuter-zegt-vieze-woorden-openbaar-opvoeding-gezin
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1087177-earste-fryske-bioskoopfilm-yn-20-jier-yn-premjere-moaiste-baan-dyt-ik-han-ha
https://www.rug.nl/news/2021/08/how-changing-his-accent-helped-rapper-2pac-to-forge-a-credible-west-coast-identity?fbclid=IwAR2cjLfz_pHckRABDfoZ_KZPWNtjarkC3F6W7huua0L1THGcy3doq8jcdDI
https://taalunie.org/actueel/241/website-taaladviesnet-vernieuwd
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 Nederland Vertaalt
2020
Beter een jaartje later dan nooit:
Nederland Vertaalt 2020 vindt – na twee
keer uitgesteld te zijn – plaats op zaterdag
25 september 2021, in de Beurs van
Berlage in Amsterdam. Met Erik van
Muiswinkel als ceremoniemeester, met
lezingen van Frits van Oostrom, Ann De
Craemer, Marjoleine Boonstra, Annelies
Verbeke en Maarten Koningsberger én met
de uitreiking van de Martinus Nijhoff
Vertaalprijs 2020/2021.
 

Leden van Onze Taal krijgen € 15,–
korting op de toegangsprijs.

Meer informatie

Advertentie

Bargoens-serie weer
verkrijgbaar
Het driedelige naslagwerk Bargoens. Vijf
eeuwen geheimtaal van randgroepen in de
Lage Landen van Paul van Hauwermeiren
is herdrukt. De boeken zijn (in Nederland)
alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.
 
Bargoens was oorspronkelijk de
geheimtaal van zwervers en marskramers,
maar ontwikkelde zich later tot het jargon
van inbrekers, dieven en andere
criminelen.
 

En verder
>> Gratis download: De Incomplete Stijlgids over inclusief schrijven. (Women Inc)

>> Enschede heeft al tien jaar een Poolse school, voor kinderen met Poolse ouders. (Tubantia)

>> Zoektocht naar passijn/peterselie in de oren van mensen in Geraardsbergen en omstreken.
(Nuus)

>> De theatrale taal van Jean-Paul Belmondo bestaat vandaag de dag niet meer. (Le Figaro)

>> Harrie Hermkens tekent uitspraken die hij om zich heen hoort. (Omroep Brabant)

https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt
https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/bargoens
https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/WI-Stijlgids-2021.pdf
https://www.tubantia.nl/enschede/poolse-school-in-enschede-bestaat-tien-jaar-de-meeste-kinderen-willen-met-hun-oma-kunnen-praten~afa4a2d8/
https://www.nuus.be/2021/09/07/er-groeit-passijn-peterselie-in-zijn-oren/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/la-langue-de-belmondo-n-existe-plus-aujourd-hui-20210907
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3795801/harrie-98-is-bang-voor-de-dood-en-daarom-tekent-hij-voor-zijn-leven
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In het naslagwerk worden zo’n tienduizend
Bargoense woorden besproken, zoals
mafkees, mokkel en noppes, die in de
dagelijkse spreektaal terecht zijn
gekomen. 

Bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalkronkel

“Trainer SV Pesse: ‘We gaan sowieso

niet voetballen zonder doel’”

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

 

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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