
https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31580629.html 1/3

Lees meer

#2354 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
3

FEB
2022

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.

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)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/abject
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/abject
https://www.taalbank.nl/2022/01/28/zorgcollaps/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/vergislockdown/
https://curacao.nu/handige-woorden-en-zinnen-in-het-papiaments-voor-jouw-vakantie-naar-curacao/
https://www.ad.nl/buitenland/copy-paste-premier-luxemburg-geeft-mastertitel-terug-in-plagiaataffaire~a3f44171/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1127417-wolvegaster-klas-op-de-achterste-poten-naar-de-raad-vanwege-een-drekveld
https://www.tagesschau.de/inland/boostern-sprache-anglizismus-des-jahres-101.html
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2022/01/sorry-not-sorry-wat-als-excuses-een-pr-strategie-worden
https://taalverhalen.be/tot-in-de-puntjes-over-leestekens/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220202_94571152?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://nl.mashable.com/tech-2/6492/de-new-york-times-koopt-wordle-en-het-woord-van-vandaag-is-tears
https://nl.metrotime.be/lifestyle/een-taalwetenschapper-heeft-uitgezocht-wat-het-beste-woord-om-je-wordle-mee-te-starten
https://mashable.com/article/wordle-movie-ideas-why-not
https://taximanli.github.io/kotobade-asobou/
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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. 

AFP / S. Reynolds

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)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/grote-geschiedenis-van-de-nederlandse-taal
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220201_97513696
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5285111/zeeuwse-snackbarhouder-wendys-fastfood-6-miljoen
https://www.remarkable.eu/article/coca-cola-vs-fantola
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/92392bb6-26d1-48c1-be7f-50073c08c94a/2022-02-02-de-kracht-van-het-17e-eeuwse-taalonderwijs
https://www.volkskrant.nl/mensen/mensen-onder-de-40-gebruiken-geen-lidwoorden-meer~ba0bf2ce/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/01/goed-beheerste-thuistaal-bevordert-kansengelijkheid-meertalige-kinderen-a4083924
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Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs voor de set van 2 delen:
€ 79,00.
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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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