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Woordpost: brille
Trouw doet verslag van een moeizame voetbalwedstrijd met een enkel moment van brille vlak voor
de rust. Wat is brille eigenlijk? Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Alscuus. (INT)
>> Drielingstorm. (Taalbank)
>> Metaversum. (Team Taaladvies)

Taalnieuws
>> Het Swahili verovert Afrika. (Kathmandu Post)
>> Viraal op internet: een reporter die verslag doet in zes talen. Vloeiend. (NY Post)
>> Stijn De Paepe is overleden. (De Morgen)

Boek

Grote geschiedenis
van de Nederlandse
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.
Voor het februari/maartnummer van Onze
Taal schreef Marc van Oostendorp over
het boek, dat volgens hem uniek is door
de vele tekstvoorbeelden per periode,
zowel van schrijvers als uit kranten of
pamfletten. Lees het artikel hier.

Het boek is te bestellen in de Onze Taalwebwinkel. Prijs voor de set van 2 delen:
€ 79,00.

Naar de webwinkel

Onderzoek
>> Gereconstrueerd: namen van gebouwen in een middeleeuws Brabants dorp. (Schatten van het
Nederlands)
>> Een Nederlandse onderzoekster in Frankfurt zoekt (opnieuw) sprekers van het Nederlands voor
haar onderzoek. (Google Formulieren; duur: ongeveer 20 minuten)
>> Alle bekende teksten en tekstfragmenten uit het Oudnederlands zijn nu verzameld op een
website. (Neerlandistiek)
>> Baby’s herkennen rijm en ritme in kinderrijmpjes en -liedjes. (EOS Wetenschap)

En verder
>> Kinderen beantwoorden de vraag: ‘Welke taal wil jij graag leren?’ (Jeugdjournaal)
>> Een Britse in Nederland over de neiging van Nederlanders om Nederlands met haar te spreken.
(Engelstalige (!) video – Elise Across the Channel)
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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
taalweetjes, -tips,
-nieuws en -strips!

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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