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Lees meer

Stijn De Paepe
Een van de grootste taalkunstenaars van
de Lage Landen op dit moment is Stijn De
Paepe, die onder andere dagelijks in De
Morgen met grote taallenigheid de
actualiteit becommentarieert. Gisteren
plaatste de uiterst beminnelijke en erudiete
dichter het hiernaast afgebeelde sonnet op
Twitter.
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Woordpost: leitmotiv
Wie is de nieuwe Duitse bondskanselier en wat is zijn leitmotiv? De VRT schrijft over Olaf Scholz,
Onze Taal over het woord leitmotiv. 

Woorden
>> Coronakater. (Jack Hoeksema)

>> Flits. (INT)

>> Toekomstboom. (Team Taaladvies)

Taalnieuws
>> De shortlist voor de verkiezing van het Woord van het Jaar van Van Dale bevat ook dit jaar veel
coronawoorden. (Trouw)

>> Voor het eerst in elf jaar vaardigt Nederland weer een Nederlandstalig nummer af naar het
Eurovisiesongfestival. (Entertainment Business)

>> De slechtste slogan van 2021: ‘Mijn ballen wegen 130 gram’. (NOS)

>> De Tsjechen zijn de fanatiekste talenleerders ter wereld via de app Duolingo. (Expats.cz)

>> Computers zullen de komende jaren nog veel beter worden in taal, concluderen onderzoekers.
(The Verge)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/leitmotiv
https://twitter.com/StijnDePaepe/status/1468516309151502337?s=20
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/leitmotiv
http://www.let.rug.nl/hoeksema/wvdw-1.html
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/flits/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/toekomstboom
https://www.trouw.nl/cultuur-media/veel-corona-op-shortlist-woord-van-het-jaar-ook-marco-borsato-s-intimiteitsvacuum-maakt-kans~b898346b/
https://www.entertainmentbusiness.nl/live/s10-voor-nederland-naar-eurovisie-songfestival-2022/
https://nos.nl/artikel/2408514-mijn-ballen-wegen-130-gram-slechtste-slogan-van-2021
https://www.expats.cz/czech-news/article/czechs-are-the-world-s-top-language-learners-says-duolingo
https://www.theverge.com/2021/12/8/22822199/large-language-models-ai-deepmind-scaling-gopher
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De redactie van Taalpost wenst Stijn De
Paepe en zijn familie veel sterkte toe in de
komende periode.

Cadeautip!

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u aan (of meld een familielid of
vriend aan) bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en ontvang het tijdschrift Onze
Taal.

U kunt nu een lidmaatschap afsluiten
met 15% korting. Deze korting geldt
voor al onze lidmaatschappen, dus ook als
u een abonnement cadeau geeft!

Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal. Om
tijdens de feestdagen direct iets te kunnen
overhandigen, kunt u de Onze Taal-
cadeaubon downloaden.

Lid worden
Abonnement cadeau geven

En verder
>> De Verveners brengen een liefdeslied in het Nedersaksisch uit. (RTV Oost)

>> Winnaar van een humoristische wedstrijd voor de ingewikkeldste nieuwe taalregel: gebruik zo
veel mogelijk beknopte bijzinnen.  (Neerlandistiek)

>> Dit weekend: laatste kans om een woord te nomineren voor de Onze Taal-woord-van-het-jaar-
verkiezing! (Onze Taal)

 

https://twitter.com/StijnDePaepe/status/1468516309151502337?s=20
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/1lYUbUwCLqKA6-6D1F2K2a5wGDezjvGXRN57DJZonz6SC0PlA3n0oXqvdat9qvjISRaXqRVvQLLwjgRihPJa4w/IDn3QE8paPsEu9x
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2036769/Kerstaomd-mit-oe-een-liefdeslied-in-het-Nedersaksisch-maar-dan-net-iets-anders
https://neerlandistiek.nl/2021/12/de-nieuwe-taalregel-van-het-jaar-2021/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/TYz3hdrXIjCYuKRrTqh-_NzbuINk647_rSHgClIOhTkDbIjXNxfqelOfTYcjnheB/JvuSq6sjBnk9tiX
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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
Instagram voor unieke

acties!

Diensten Onze Taal
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Taaladvies
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Webwinkel
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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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