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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.

Lees meer

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.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31575161.html

1/4

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)
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

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
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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
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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

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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