
Lees meer

Koerbagh
In Amsterdam wordt momenteel de
vrijdenker Adriaan Koerbagh (1633-1669)
geëerd met een tentoonstelling. Ter
gelegenheid daarvan publiceert het
Instituut voor de Nederlandse Taal een
uittreksel uit het zeer vrijzinnige
woordenboek dat Koerbagh samenstelde.

Over puritein schreef hij bijvoorbeeld (in de
‘hertaling’ door Ewoud Sanders): “Dat is
zeker iemand die zich inbeeldt dat hij in
zijn geloof van alle dwalingen en
misvattingen bevrijd is. In onze gedachten
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Woordpost: misofonie
 
Afgelopen zondag was de Dag van de Misofonie. Is misofonie iets met geluid of muziek? Lees meer
over dat woord op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Bijbelgordel. (Doet iets met taal)

>> Digitale kluis. (Team Taaladvies)

>> Intimiteitscoördinator. (INT)

>> Schnitzellockdown. (Taalbank)

>> Vaxer of vaxxer? (Onze Taal)

Duits
>> Volgende week is het ‘Woche für Deutsch’ in Vlaanderen. (Programma: BGDV)

>> ‘Mag de staat de grammatica aanpassen? Neen!’ (FAZ)

>> Tien vragen die laten zien of je de Duitse taal kunt redden. (Welt)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misofonie
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misofonie/
https://doetietsmettaal.nl/2021/11/biblebelt-of-bijbelgordel/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/digitale-kluis
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/intimiteitscoordinator/
https://www.taalbank.nl/2021/11/09/schnitzellockdown/
https://onzetaal.nl/taaladvies/vaxxer-of-vaxer
http://www.bgdv.be/wordpress/woche-fuer-deutsch/
https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/gendern-grammatik-wird-missverstanden-und-diskriminiert-nicht-17589353.html
https://www.welt.de/kmpkt/article234653038/10-Deutsch-Fragen-Wer-sie-schafft-spricht-und-schreibt-exzellent.html


zijn wij allemaal gezuiverden, want wie
bekent graag zijn ongelijk?”

Naar het woordenboek

Max Havelaar
Toesprakentoernooi
Zestig middelbare scholieren en hun
docenten uit heel Nederland verzamelden
zich afgelopen zaterdag in Leiden om een
toespraak te schrijven over de manier
waarop hun school een handje zou kunnen
helpen bij de strijd tegen de opwarming
van de aarde.  
 
Nils Neisingh en Kyara Hutjens wonnen het
toernooi. Zij en de overige finalisten
werden onder andere beloond met een
Onze Taal-lidmaatschap. 
 
 
F oto’ s: Inge Van Dijck en Emilie van
Kinschot

Lees meer

Brussel
>> Vlaamse senioren helpen (jonge) Brusselaars die Nederlands willen leren. (video – Parlangi)

>> Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bestaat 200 jaar. (Bruzz)

>> “Laat me zeggen in het Vlaams: dank je, Brussel, voor m’n naam”, zingt Angèle in haar nieuwe
– voor de rest Franstalige – single ‘Bruxelles, je t’aime’. (YouTube)  

En verder
>> Is de goedkeuringskrul alleen in Nederland bekend? (Reformatorisch Dagblad)

>> Taal heeft invloed op hoe we naar mannen en vrouwen kijken. (Vox)

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/november-2020
https://ivdnt.org/actueel/gelegenheidswoordenboekjes/koerbaghs-woorden-van-de-duivel/
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Het_knettert_en_het_knalt_in_het_Kamerlingh_Onnes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KLMHoa482lg
https://www.bruzz.be/onderwijs/200-jaar-nederlandstalig-onderwijs-brussel-hier-zaten-alleen-halve-wilden-2021-11-09
https://www.youtube.com/watch?v=a79iLjV-HKw
https://www.rd.nl/artikel/949924-taal-alleen-kaaskoppen-kennen-krullen
https://www.voxweb.nl/nieuws/taal-heeft-invloed-op-hoe-we-naar-mannen-en-vrouwen-kijken


Advertentie

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

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, 

-nieuws en -kronkels

>> “‘Dat’, fluisterde mijn moeder vol ontzag, ‘is de directeur van Genootschap Onze Taal. Niet
staren!’” (NRC)

>> Negentiende-eeuws Amerikaans fenomeen: het gebruik van heel ingewikkelde woorden. (New
York Times)

>> KVB Boekwerk houdt een enquête over diversiteit en inclusiviteit op de boekenmarkt; als
schrijver (klik hier) of vertaler (klik hier) kunt u hieraan deelnemen.

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/09/kind-van-mijn-vader-a4064711
https://www.nytimes.com/2021/11/09/crosswords/grandiloquent-words-language.html
https://kvb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eS3Hf3b6bEB805g
https://kvb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byd8FdAqR84ILlA
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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