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Woordpost: vitriool
In de politiek worden nog geregeld pennen in vitriool gedoopt. Wat is dat eigenlijk voor goedje?
Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Steen en been klagen. (Historiek)
>> Defenestreren. (INT)
>> FLINTA. (VRT NWS)
>> Verstopparadijs. (Taalbank)

Taalnieuws
>> Zijn scholen de oorzaak van taalverloedering bij kinderen in Duitsland? Onderzoek ontkracht die
stelling. (Der Tagesspiegel)
>> Oxford English Dictionary neemt heel wat Koreaanse woorden op. (The Guardian)
>> Fryslân Fûns zamelt geld in voor juridische strijd voor de Friese taal. (Omrop Fryslân)

Nieuw nummer
Onze Taal
Denkt u dat ‘echte’ synoniemen niet
bestaan? Dan bent u niet alleen. Maar hebt
u gelijk? Daar komt u achter door het
artikel over synoniemen in het nieuwe
nummer van Onze Taal te lezen.
Ook aan bod komen: taalverandering en
taalverloedering, de herziene Nieuwe
Bijbelvertaling, taal in historische films en
boeken, de moderne constructies in mum
van tijd en beter ga je naar huis, de
uitspraakkwestie ‘auto’ of ‘ooto’, en

Kees van Kooten alias ‘kleineerlandicus’
dr. E.I. Kipping over een rare zin op een
vrachtwagen.

Naar de inhoudsopgave

Taalopinies
>> Doven en slechthorenden komen in de media eigenlijk alleen maar aan het woord als het over
hun doof-zijn gaat. Dat kan en moet anders. (One World)
>> ‘Zeuren over taal? Geef mij maar de zekerheid van een norm.’ (Knack)
>> Een videogesprek over de plaats van het Afrikaans in een meertalig Zuid-Afrika. (LitNetKanaal)

Vandaag om
15.00 uur: het
Taalvragenvuur!
Vanmiddag om 15.00 uur presenteert
Onze Taal samen met Team Taaladvies
van de Vlaamse overheid en het Instituut
voor de Nederlandse Taal het
Taalvragenvuur! Dit online live-evenement
op YouTube wordt georganiseerd in het
kader van De Week van het Nederlands.
Taaladviseurs Rutger Kiezebrink van Onze
Taal en An Bosmans van Team Taaladvies
geven antwoord op allerhande ingestuurde
taalvragen. Als u zelf een brandende
vraag hebt, kunt u via het chatkanaal
meepraten.

Naar het evenement

En verder
>> Blaffende honden bijten niet. Geniale honden kunnen zich dan weer de namen van meer dan

honderd speeltjes na anderhalve maand nog herinneren. (RTL Nieuws)
>> Niet balen, dit is alleen voor inwoners van de gemeente met die naam: spreuken gezocht voor
de lokale vuilnisbakken. (Het Nieuwsblad)
>> Pardon, een artikel in het Frans over de herkomst van ‘pardon’. (Le Figaro)
>> Wat weet u over het Nederlands in de rest van de wereld? Test het in deze quiz en win! (Week
van het Nederlands en Onze Taal)

Advertentie

Lidmaatschap met
15% 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
U kunt tot en met 17 oktober een
lidmaatschap (voor een heel of een half
jaar) afsluiten met 15% korting. Gebruik
daarvoor deze code bij het afrekenen:
K15P.

Lid worden

Advertentie Van Dale

Gratis oefenstof
voor in de klas
Van Dale ontwikkelt lesmateriaal voor
docenten. Uiteraard ook voor leerlingen,
maar we willen vooral docenten
ondersteunen. Bij vakonderdelen die lastig
zijn over te brengen in de klas of waar
(te) weinig tijd voor is.
Zoals het onlinewoordenboek. Lang niet
alle leerlingen weten hoe ze dat op de
juiste manier gebruiken. Zonde! Daarom
hebben we Van Dale Lesbrieven
onlinewoordenboeken ontwikkeld. Hiermee
kun jij als docent Nederlands, Engels,
Frans of Duits direct aan de slag, samen
met je leerlingen.
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor taalnieuws,
-weetjes, 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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