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Oproep: welke
openingszinnen
werken wel en welke
niet?
Welke openingszinnen en Tinder-zinnetjes
werken wel en welke absoluut niet? Voor
een artikel in Onze Taal willen we graag
leren van al jullie blunders, afknappers en
natuurlijk van alle geslaagde vondsten! We
zoeken niet naar de standaardgrapjes,
maar horen graag over voorbeelden uit het
echte leven.
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Taaltip: kennisgeving / kennisneming
In de vaste uitdrukking iets voor kennisgeving aannemen past alleen kennisgeving en niet
kennisneming. Iets voor kennisgeving aannemen betekent ‘iets gezien of gelezen hebben en er
verder niets mee doen’.

Het verschil tussen kennisgeving en kennisneming is een verschil in perspectief. Lees er meer over
op de website van Onze Taal. 

Taalnieuws
>> Taalkundige krijgt een e-mail van zijn dochtertje: “sun ne we iets maaken”. (Neerlandistiek)

>> De maker van de Nederlandse Wordle-variant Woordle maakt ook een Friese versie. (Nu.nl)

>> Wat zou er gebeuren als in het Frans de vrouwelijke vorm de standaard zou worden?
(Franstalige video – TEDxRennes)

>> Papegaai Chico sprak vloeiend Antwerps, maar is nu dood. (PZC)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://m12.mailplus.nl/wpE34dUXcZVg-3350-31200444-test-1
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-voor-kennisneming-kennisgeving-aannemen
https://neerlandistiek.nl/2022/02/sun-ne-we-iets-maken/
https://www.nu.nl/privacy-gate/accept?redirectUri=https%253A%252F%252Fwww.nu.nl%252Ftech%252F6185151%252Fmaker-van-nederlands-woordenspel-woordle-maakt-ook-friese-variant.html&authId=647408ed-10b1-43d7-862e-b1514237d98c&referrer=https%253A%252F%252Fwww.nu.nl%252F&referer=https%253A%252F%252Fwww.nu.nl%252F
https://www.youtube.com/watch?v=v4J3m7VnlS8
https://www.pzc.nl/antwerpen/papegaai-chico-die-vloeiend-antwerps-sprak-overleden~af922242/?cb=ce160eca075f67280b461ad60abd8eb6&auth_rd=1


Speel de 22-02-
2022-quiz
Vandaag is het een palindroomdatum! Al
die tweeën in de datum 22-02-2022 zijn
een mooie aanleiding voor een taalquiz
met tweeëntwintig vragen. Het thema is
natuurlijk: twee. 
 
Voor de twee mensen met de hoogste
score ligt er een cadeautje klaar!

Speel de quiz

Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 13 maart een lidmaatschap
voor een jaar (€ 47,50*) afsluit, krijgt

Zingen in het Oudnederlands
Van het Oudnederlands, dat gesproken werd tot ongeveer de twaalfde eeuw, kennen veel mensen
weinig meer dan ‘Hebban olla vogala’. Daar kan nu verandering in komen, want afgelopen weekend
werd Miin Triuwa gepresenteerd, een muziekalbum met liedteksten in authentiek Oudnederlands –
samengesteld uit overgeleverde fragmenten. Tegelijkertijd is er een tournee begonnen.
 
Historisch-taalkundige Peter-Alexander Kerkhof was ook bij dit project betrokken.
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Dag van de Moedertaal
>> Uterechs en de Dag van de Moedertaal. (Nieuws 030)

>> Steeds minder mensen spreken een dialect. (De Uitgeester)

>> Hoe staat de Nederlandse taal ervoor in Suriname? (NPO Radio1)

>> De laatste spreker van het Yamana is overleden. (NOS)

>> Girafje Bib moet het Nijmeegs en het Groesbeeks levend houden. (De Gelderlander)

En verder
>> Waarom willen Italiaanse jongeren Nederlands studeren? (Jong Neerlandistiek)

>> ‘Papa, wie bedenkt de woorden?’ (NEMO Kennislink)

>> Als Mark Rutte aan het woord is, is het Engels nabij. (Siemon Reker)

>> 5 november 2022: Vertaaldag in Amsterdam. (Verstegen & Stigter)

https://www.onlineexambuilder.com/nl/de-22-2-2022-quiz/exam-496990
https://www.onlineexambuilder.com/nl/de-22-2-2022-quiz/exam-496990
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https://treasuresofdutch.com/2022/02/22/miin-triuwa-gezongen-oudnederlands-uit-duizend-jaar-oude-bronnen/
https://neerlandistiek.nl/2022/02/miin-triuwa-een-muziekalbum-in-het-oudnederlands/
https://www.nieuws030.nl/columns/dag-van-de-moedertaal/
https://www.uitgeester.nl/nieuws/algemeen/42966/dag-van-de-moedertaal-steeds-minder-mensen-spreken-een-dialect
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/eecb744a-f49d-416e-8770-8fa9d5809201/2022-02-20-hoe-staat-de-nederlandse-taal-er-voor-in-suriname
https://nos.nl/artikel/2418156-inheemse-taal-van-vuurland-verdwenen-met-dood-van-laatste-spreker
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/verdwijnt-het-nijmeegs-en-het-groesbeeks-girafje-bib-moet-dialect-levend-houden~a1ecd1c5/?cb=bd2131959cb689abe59ad28772d3b0e1&auth_rd=1
https://neerlandistiek.nl/2022/02/nederlands-leren-in-italie-gokje-gekte-en-genot/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wie-bedenkt-de-woorden/
http://siemonreker.nl/2022/02/21/mark-aan-het-woord-dan-is-het-engels-nabij/
https://www.verstegenstigter.nl/activiteiten/82/nederland-vertaalt-vertaaldag?act=hTtwj3/nYoCRHZW4L25crPg==


u het boek ‘Waar komt suikerspin
vandaan?’ cadeau.
 
Heeft poedelnaakt iets met een hond te
maken? Waarom heten praatzieke mensen
kletsmajoors? Waar zit je op als je op je
hurken zit? Zit er vis in palingworst? En is
een nijlpaard echt een paard uit de Nijl?
Vroeg of laat komt er een moment dat je
je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.
 
 
 * prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–
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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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