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Woordpost: abject
Neil Young wilde niet geassocieerd worden met een podcast waarin abjecte meningen worden
verkondigd – en dus verdween de zanger van Spotify. Wat abject betekent en waar het vandaan
komt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Zorgcollaps. (Taalbank)
>> Vergislockdown. (INT)
>> Dushi. (Curaçao)
>> Copy-paste-premier. (AD)
>> Drekveld. (Omrop Fryslân)

Taalnieuws
>> ‘Boostern’ is in Duitsland het anglicisme van 2021. (Tagesschau)
>> Hoe werken retorische excuses precies? (Studium Generale)
>> Nieuw: podcast over leestekens. (Tot in de puntjes)
>> ‘Omnikron’ bekt beter dan ‘omikron’. (De Standaard)

Wordle is verkocht
>> De New York Times heeft Wordle gekocht. (Mashable Benelux)
>> Het beste woord om Wordle mee te starten. (Metro)
>> Negen ideeën voor de onvermijdelijke film over Wordle. (Mashable)
>> Wordle in het Japans? Bestaat ook! (Kotobade Asobou)
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Rechtspraak
>> Champions League versus Champignons League. (Het Nieuwsblad)
>> Wendy’s versus Wendy’s. (RTL Nieuws)
>> Coca-Cola versus Fantola. (Remarkable)

En verder
>> Els Stronks: ‘Het zeventiende-eeuwse taalonderwijs kan jongeren en leerkrachten van nu
helpen.’ (NPO Radio 1)
>>Aaf Brandt Corstius: ‘Mensen van onder de 40 gebruiken geen lidwoorden meer.’ (de Volkskrant)
>> Lidy Peeters: ‘Goed beheerste thuistaal bevordert de kansengelijkheid van meertalige kinderen.’
(NRC)

Advertentie

Grote geschiedenis
van de Nederlandse
taal
Nog in 1930 kondigden De Telegraaf en
de Nieuwe Rotterdamsche Courant de
ondergang van het Algemeen Beschaafd
Nederlands aan, toch communiceren
tegenwoordig meer dan 24 miljoen
mensen in het Nederlands. Hoe
ontwikkelde het Nederlands zich in de loop
der eeuwen tot de op twee na grootste
Germaanse taal?
In de Grote geschiedenis van de
Nederlandse taal beschrijft Jelle Stegeman
de ontwikkeling van onze taal tegen de
achtergrond van de historische en
maatschappelijke vernieuwingen in de
Lage Landen en de voormalige koloniën.
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Het boek is te bestellen in de Onze Taalwebwinkel. Prijs voor de set van 2 delen:
€ 79,00.
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Volg Onze Taal op de
sociale media
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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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