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Lees meer

Nederlandse politieke
taal in september
In de vijfde aflevering van de podcast Over
taal gesproken vertelt hoogleraar Jaap de
Jong over de taal van twee hoogtepunten
in het politieke jaar in Nederland: de
Troonrede en de Algemene Beschouwingen
die daarop normaliter volgen.

Op welke retorische trucs moeten we
letten? Waarom wordt er zo zelden
literatuur geciteerd? En wat was er grappig
aan de manier waarop koningin Beatrix het
woord veerkracht uitsprak?
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Woordpost: onbestorven
Eva Hoeke noemt zichzelf in haar Volkskrantcolumn van vorige week een “onbestorven weduwe”.
Wat is dat voor categorie weduwen? U leest erover op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Misokinesie. (Team Taaladvies)

>> Woonprotest. (Taalbank)

>> Woonschaamte. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/onbestorven
https://onzetaal.nl/podcast
http://www.onzetaal.nl/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/onbestorven
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/misokinesie
https://www.taalbank.nl/2021/09/10/woonprotest/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/woonschaamte/
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Beluister de podcast

Advertentie

Aanbieding:
taalboekenpakket
Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk. 
 
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 én het
boekje Tekstvorm geregeld cadeau!

Naar de webwinkel

Taalagenda
>> 18 september: symposium over dynamiek in het Nederlands. (NGTV)

>> 23 september: promotie (te volgen via een livestream) over de effecten van cochleaire
implantaten op taalontwikkeling. (Universiteit Groningen)

>> 25 september: Nederland Vertaalt - De Vertaaldag (Verstegen & Stigter)

>> 1 oktober: streektaalconferentie over streektaal op de werkvloer. (Stichting Nederlandse
Dialecten of Neerlandistiek)

>> 2 oktober: uitreiking Taalboekenprijs 2021 in het radioprogramma De Taalstaat. (Onze Taal)

>> 8 oktober: ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in zeventig Vlaamse bibliotheken. (Het
Nieuwsblad)

>> 13 oktober: koning Willem-Alexander neemt de nieuwe bijbelvertaling in ontvangst.
(Bijbelgenootschap)

 

En verder
>> Eindelijk mag Joey zijn jongensnaam gebruiken. (NOS)

>> Waarom we een andere taal nodig hebben over dieren. (Katholisch)

>> ‘Gelegenheidswoordenboekje’ met woorden van Willem Frederik Hermans. (INT)

 

https://onzetaal.nl/podcast
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/pakketaanbieding
https://ngtv.nl/nl/agenda/agenda-ngtv/jubileum-nederlandse-taal/
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/?hfId=120412
https://www.verstegenstigter.nl/nederland-vertaalt-aanmeldformulier?
https://nederlandsedialecten.org/2021/07/11/streektaalconferentie-2021-streektaal-op-de-werkvloer/
https://neerlandistiek.nl/2021/09/1-oktober-2021-streektaal-op-de-werkvloer/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210915_92633298?utm_source=google
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-koning-nbv21/?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief-corporate-leden-nietleden
https://amp.nos.nl/artikel/2397944-na-2-5-jaar-mag-joey-12-van-de-rechter-officieel-zijn-jongensnaam-gebruiken.html?__twitter_impression=true
https://www.katholisch.de/artikel/31218-warum-wir-eine-andere-sprache-ueber-tiere-brauchen
https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/woorden-van-w-f-hermans/
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? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
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Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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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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