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Drie liedjes uit Vlaanderen
>> Het dorp door Amenra.

>> Onbeschrijfelijk door Ramzi ft. Freddie Konings & Zwangere Guy.

>> Dood voor mij door DIKKE ft. Buikje.

Drie video’s over taal
>> Aflevering van Het Klokhuis over tweetaligheid. (Het Klokhuis)

>> Discussie over de ‘dekolonisatie’ van het Nederlands. (De lage landen)

>> Online college over de vraag: heeft zeuren over de taal zin? (Universiteit van Vlaanderen)

Drie taaldieren
>> Nicoline Van der Sijs en de duizendpoot/miljoenpoot. (de Volkskrant)

>> Waarom een aap geen taal kan leren. (Nemo Kennislink)

>> Pratende Instagramhond. (RTL Nieuws)

Drie artikelen over taal
>> De populairste middeleeuwse voornamen. (Neerlandistiek)

>> ‘Tralala is even goed.’ Hoe schrijf je een liedtekst? (Onze Taal)

>> Hoe vaak is vaak? Over de betekenis van kanswoorden. (Onze Taal)

Drie gedichten
>> Ingmar Heytze: ‘De laatste gewone dag’. (Twitter)

>> Stijn de Paepe: ‘In retrospect, een laffe streek’. (De zevende dag)

>> Babs Gons: ‘dulden’. (Laurens Jz. Coster)
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Een podcast over taal
en een Spotifylijst
Vandaag is de nieuwste aflevering van Over
taal gesproken verschenen, de
gezamenlijke podcast van Onze Taal en het
Instituut voor de Nederlandse Taal. In deze
extra lange aflevering kijken presentatoren
Raymond Noë en Laura van Eerten met de
Taalpostbodes Erik Dams en Marc van
Oostendorp terug op het taaljaar 2021.
Inclusief een korte bonusaflevering met
reisadviezen voor wie een talig uitstapje wil
maken in Nederland en België.

Het viertal maakte bovendien een Spotify-
playlist met Nederlandstalige liedjes die
naar hun idee opvielen: Taalpop 2021.

Naar de podcast
Naar de liedjes

Drie nieuwe namen
>> Annie Cordytunnel. (VRT)

>> Vooruit. (Het Laatste Nieuws)

>> Vaxzevria. (Max Vandaag)

Drie boeken over taal
>> Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe: De atlas
van het dialect in Vlaanderen. (Lannoo)

>> Guus Middag: Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden. (Van Oorschot)

>> Jelle Stegeman: Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. (AUP)

Drie talen om te leren
>> Jiddisch op Duolingo. (Duolingo)

>> Koreaans via Squid Game. (Korean Unnie)

>> Gebarentaal via Zin in Zappelin. (NPO)

Drie liedjes uit Nederland
>> UHUH door $hirak ft. Ronnie Flex, Yssi SB en Lil’ Kleine.

>> Roffa bij zessen door Jan Rot.

>> Tweede Kamer door Sophie Straat.
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Cadeautip

Geef 365 dagen aan
taalplezier cadeau!
Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van een
origineel kerstcadeau.
 
Elke weekdag van de scheurkalender heeft
een eigen thema, zoals 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

? 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 taaltips!

 

 

Dit is de laatste Taalpost van 2021. We zijn weer terug op dinsdag 4 januari 2022.

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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