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Barbier - bierbar en
andere
omkeerwoorden
In het nieuwste nummer van Onze Taal
staat een klein overzicht van woordparen
als ‘prijsvraag’ en ‘vraagprijs’, waarvan je
de twee delen kunt verwisselen.
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Taaltip: 's woensdag / woensdags
In de betekenis ‘elke woensdag’ zijn woensdags en ’s woensdags allebei correct. Bijvoorbeeld: ‘Is
dat leuke winkeltje woensdags / ’s woensdags geopend?’
 

Welke dagen van de week nog meer met ’s gecombineerd kunnen worden, is te vinden op de
website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> ‘Zich beseffen’, hoe fout is dat? (Wouter van Wingerden)

>> Het woord ‘lesbisch’ in de seksuele betekenis is ouder dan lang werd gedacht. (INT)

>> De vrouwelijke auteursnaam Carmen Mola is het pseudoniem van drie mannen. (AD)

>> De Engelse ondertitels van de populaire Zuid-Koreaanse serie Squid Game zijn onder de maat.
Dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse vertaling. (De Morgen)

>> Een ode aan ‘murw’ (en een oproep voor nog meer pseudo-onomatopeeën). (Lotte Wijbrands)

>> Merel Keijzer en Marcel Levi vertellen waarom je een gezonder leven hebt als je meertalig bent
en blijft. (video – Eva Jinek)
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Taalkalender 2022

Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Klik hier om alvast een voorproefje te
krijgen.
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

Taal studeren
>> Het aantal leerlingen Latijn en Grieks op Vlaamse scholen daalt steeds verder. (Gazet van
Antwerpen)

>> De universiteit van Gent ziet weer een onrustbarende daling in het aantal nieuwe inschrijvingen
voor taalrichtingen. (VRT Taal)

>> Maar bij de collega’s in Brussel trekt Taal- & Letterkunde wel veel studenten. (Persinfo)

 

Meer Frans, meer sjans
>> ‘Leerlingen creëren extra kansen door Frans te leren.’ (Het Parool)

>> ‘Dwarsdenkers hebben we nodig, geen meelopers.’ (Business AM)

>> Een 18-jarige Fransman verzamelt bizarre Franse taaleigenaardigheden in het
woordenboek Kjokk. (France 3 en Kjokk)

 

En verder
>> ‘In de weer zijn’ (herkomst en betekenis). (Onze Taal)

>> ‘Bij de pinken zijn’ (herkomst en betekenis). (Historiek)

>> ‘Uitfaseren is een lekker woord.’ (Nieuwe Oogst)

>> Superman heeft een nieuw motto. (Polygon)

>> Werken er meer dan drie miljard mensen in de tuinbouw? (Trouw)

>> Er is nu ook een vertaalapp voor de schoonmaaksector in West-Vlaanderen. (West-Vlaanderen)

>> Advocaten van Michael Jackson eisen dat het radioprogramma ‘King of Pop’ van Studio Brussel
zijn naam verandert. (VRT NWS)
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Alles begint met A
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vindt u in Alles begint met A van letter-
kundige Diedrik van der Wal. 
 
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is bekroond met de
Taalboekenprijs 2021 en is gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.

Het boek 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

Deze uitspraak verdient op z’n minst een

bronzen medaille:

“Een gouden kans moet je verzilveren”

 (Bron: NU.nl)

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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