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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. 
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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. 

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)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/brille
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/grote-geschiedenis-van-de-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/uploads/editor/De_brede_rivieren_van_het_Nederlands.pdf
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/brille
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/alscuus/
https://www.taalbank.nl/2022/02/21/drielingstorm/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/metaversum
https://kathmandupost.com/columns/2022/02/22/the-rise-and-rise-of-swahili
https://nypost.com/2022/02/22/reporter-shocks-viewers-by-sharing-news-in-6-languages/
https://www.demorgen.be/nieuws/stijn-de-paepe-de-mensendichter-die-al-lachend-de-waarheid-zei-is-overleden~b4a3394e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%2520content&utm_content=free


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

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/grote-geschiedenis-van-de-nederlandse-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/grote-geschiedenis-van-de-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/p/CaKDxXPIlSS/
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://treasuresofdutch.com/2022/02/23/middeleeuwse-huisnamen-van-een-west-brabants-dorp/
https://forms.gle/iqottcbKdfjvq7JJ9
https://neerlandistiek.nl/2022/02/corpus-oudnederlands-online/
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/babys-herkennen-zinnen-rijm-en-ritme-liedjes-en-rijmpjes
https://jeugdjournaal.nl/vraag/2004228-welke-taal-wil-jij-graag-leren-en-waarom.html
https://www.youtube.com/watch?v=isATXXFrs9E
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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