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Woordpost: hovaardig
In NRC komt de kunstenaar en choreograaf Toer van Schayk aan het woord. Hij vertelt dat hij het
altijd hovaardig vond om te denken dat hij anderen zich zou kunnen laten ontwikkelen. Heeft
hovaardig iets met een hof te maken of zit het anders? Lees erover op de website van Onze Taal.

Taalnieuws in het Frans
>> De Fransen beschouwen het Italiaans als glamoureuzer dan hun eigen taal. (Le Figaro)

>> Hoe kunnen sommige mensen dertig talen leren? (BBC Afrique)

>> Kun je het woord fascisme anno 2021 nog wel gebruiken? (France Culture)

Taalnieuws in het Duits
>> Clichés en waarheid over de taal van de DDR. (Berliner Zeitung)

>> Deskundigen zien geen aanwijzingen voor een algeheel verval van de taal. (Der Tagesspiegel)

>> Wordt het Duits aangetast door Instagram of slecht onderwijs? (SWR)

Taalnieuws in het Italiaans
>> Een petitie in Luxemburg pleit voor het Engels als (vierde) officiële taal van het land. (31Mag)

>> ‘De voorstellen voor genderneutraal Italiaans passen niet bij de taal en zullen daarom niet
geaccepteerd worden.’ (Huffington Post)

>> Er is een lijst met woorden die het meest gebruikt worden in de strijd tegen voedselverspilling.
(La Repubblica)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hovaardig
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/hovaardig
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/les-francais-considerent-l-italien-plus-glamour-que-leur-langue-20210905
https://www.bbc.com/afrique/monde-58548283
https://www.franceculture.fr/histoire/dire-fascisme-en-2021-abus-de-langage-ou-clairvoyance
https://www.berliner-zeitung.de/open-source/die-sprache-der-ddr-li.184103
https://www.tagesspiegel.de/wissen/bericht-ueber-die-sprache-an-den-schulen-experten-sehen-keine-anzeichen-fuer-allgemeinen-sprachverfall/27658022.html
https://www.swr.de/swraktuell/radio/gehst-du-schule-wie-sich-die-deutsche-sprache-zwischen-instagram-und-unterricht-entwickelt-100.html
https://www.31mag.nl/lussemburgo-petizione-chiede-inglese-come-4a-lingua-ufficiale/
https://www.huffingtonpost.it/entry/lo-schwa-inaccettabile-la-lingua-non-e-frutto-di-un-ragionamento-a-tavolino_it_6152d545e4b06beda473bd18
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservacibo/2021/09/29/news/una_sola_lingua_per_contrastare_lo_spreco_alimentare_il_glossatio_dei_termini_piu_in_voga-319939783/
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Taalvragenvuur

Op 7 oktober zal om 15.00 uur het
Taalvragenvuur plaatsvinden. Een online
live-evenement van Onze Taal, het Team
Taaladvies en het Instituut voor de
Nederlandse Taal waarin allerlei brandende
taalvragen zullen worden beantwoord.

  
Ook uw vraag kan daarbij zitten! U kunt uw
vragen nu al insturen via dit formulier.

Een taalvraag insturen

Taalnieuws in het Grieks
>> Ter gelegenheid van Internationale Dovenweek maakte de bekende zanger Elias Makridis een
lied in gebarentaal. (Protothema)

>> Het programma van het schoolvak Grieks voor de eerste klassen van het lyceum is aangepast.
(Alfavita)

>> Helsinki overweegt het Engels tot een officiële taal te maken om buitenlandse werknemers aan
te trekken. (News 24/7)

Taalnieuws in het Nederlands
>> Het dialect in Vlaanderen is bijna dood. Leve het dialect! (De Standaard)

>> Jumbo opent 200 kletskassa’s. (Nu.nl)

>> In Twente is streektaal onmisbaar voor ouderen in de zorg. (Tubantia)

Onze activiteiten tijdens de Week van het
Nederlands (2 t/m 9 oktober)

Taalboekenprijs 2021

Welke schrijver zal de onderscheiding krijgen voor het beste boek over (de Nederlandse) taal?
Aanstaande zaterdag zal de Taalboekenprijs worden uitgereikt in het radioprogramma De Taalstaat
(op NPO Radio 1).

  
Klik hier voor meer informatie en korte interviews met de genomineerden.

Meer over de genomineerden

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/ciXJ0Rdpw8U9OK9vrO-_WGr_s4cbI-8vRFlrBQmBErq-NwZx4rMF2VMC6Qp2ySEC/x3hv3Imj6fkNmBY
https://www.protothema.gr/culture/article/1164501/ena-tragoudi-sti-noimatiki-glossa-apo-ton-ilia-makridi/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/358753_neoelliniki-glossa-programma-spoydon-gia-tin-kai-b-lykeioy
https://www.news247.gr/kosmos/poia-eyropaiki-proteyoysa-skeftetai-na-allaxei-episimi-glossa-gia-na-proselkysei-ergazomenoys.9342227.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210928_94490472?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-frien
https://www.nu.nl/economie/6159310/jumbo-opent-tweehonderd-nieuwe-kletskassas-om-eenzaamheid-tegen-te-gaan.html
https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/streektaal-onmisbaar-voor-ouderen-in-de-zorg-een-paar-woorden-twents-en-annie-is-weer-thoes~a5cf1529/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
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Taalkrant 2021

Hebt u de Taalkrant al gelezen? Daarin
vindt u informatie over de activiteiten in de
Week van het Nederlands, maar ook
interviews en leuke opdrachten waarmee
prijzen te winnen zijn. Die ‘uitdagingen’
zijn bedacht in samenwerking met Onze
Taal. 

  
Klik hier om de Taalkrant te downloaden.

Download de Taalkrant

Advertentie

Dialectenboek 
Wie zegt wat waar?
Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama?
 
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio. 
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://weekvanhetnederlands.org/wp-content/uploads/2021/09/wvhn2021_DRUK.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
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? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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Spellingsite
Tijdschrift
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Contact
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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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