
Lees meer

Gezocht: liedregels
over taal
Ik heb een man gekend
Die heeft een hele avond
Over het woord 'bed' gepraat
Want het leuke aan het woord 'bed' 
Is de vorm van een bed
Kijk het woord 'bed'
Heeft ook de vorm van een bed
Nu weet ik het
 
 
Deze regels komen uit het grappige lied ‘Ik
heb een man gekend’ van Yentl en de
Boer. 
Ken jij meer mooie regels uit liedteksten
die over taal gaan? Laat het ons weten!
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Woordpost: breidelen
De Russische pers wordt hoe langer hoe meer gebreideld, zo is te lezen op de site van de NOS.
Wat is dat nu weer voor woord – gebreideld? De website van Onze Taal legt het ongebreideld uit. 

Woorden
>> Doemscrollen. (Team Taaladvies)

>> Escalatieparadox. (Taalbank)

>> Maseratisyndroom. (INT)

Taalnieuws
>> Oproep aan Russischtaligen in het buitenland om de taal te redden van Poetin. (RFI)

>> Amerikaanse kinderen lopen door de pandemie ver achter met lezen. (New York Times)

>> Jongeren vinden dat politici met meer respect moeten debatteren. (NOS)

>> In Oekraïne was lang voor de invasie al een taalstrijd aan de gang. (The Conversation)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/breidelen
https://m12.mailplus.nl/wpU6MihYIdap-3362-31200444-test-1
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/breidelen
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/doemscrollen
https://www.taalbank.nl/2022/03/09/escalatieparadox/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/maseratisyndroom/
https://www.rfi.fr/ru/%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F/20220307-%25D1%258Fz%25D1%258B%25D0%25BA-%25D0%25B4%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582
https://www.nytimes.com/2022/03/08/us/pandemic-schools-reading-crisis.html
https://nos.nl/video/2420404-in-de-klas-van-eric-nemen-ze-politici-steeds-minder-serieus-door-tiktokisering-debat
https://theconversation.com/long-before-shots-were-fired-a-linguistic-power-struggle-was-playing-out-in-ukraine-178247


 
Inspiratie nodig? Onze verzameling
taalliedjes vind je hier.
 

Liedregels insturen

Leve de ironie

Ironie is een lastige stijlvorm. Er kan vaak
grote verwarring door ontstaan, en je hoort
weleens dat je op sociale media maar beter
niet ironisch zijn. Toch is ironie een
stijlvorm om te koesteren, schrijft Lotte
Wijbrands deze maand in Onze Taal. Haar
stuk staat nu ook online.

Naar het artikel

 

 
(Illustraties: Josje van Koppen)

Boek

Waarom een
zeemeermin geen
zeemeerman heet
September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet snel
afvraagt waar ze vandaan komen. Als je
dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel
bijzonder verhaal over te vertellen is.
Bijvoorbeeld over de zeemeermin die
eigenlijk ooit een zeemeerman was.
 
Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen over
vijftig doodgewone woorden. Leuk en
leerzaam (ook voor volwassenen!). 
 
Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden
van Onze Taal, € 17,50 voor niet-
leden.

Naar de webwinkel 

En verder
>> In Ulysses sloopte James Joyce de taal van binnenuit. (De Groene Amsterdammer)

>> Hoe zal de Russische invasie in Oekraïne in de geschiedenisboeken genoemd worden? (INT)

>> ‘Je wordt eerder door een mestkar overreden dan door een koets’: wat is dat voor uitdrukking?
(Onze Taal)

>> Op YouTube-kanaal Liga Romanica spreken mensen in allerlei Romaanse talen over hun talen
met elkaar. (Liga Romanica)

>> Zijn de Belgische taalwetten nog wel van deze tijd? (De Standaard)

 

https://onzetaal.nl/taalliedjes
https://m12.mailplus.nl/wpU6MihYIdap-3362-31200444-test-1
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/meer-dan-alleen-maar-een-grapje
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/meer-dan-alleen-maar-een-grapje
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/meer-dan-alleen-maar-een-grapje
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://www.groene.nl/artikel/alles-spreekt
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/poetins-oorlog/
https://onzetaal.nl/taaladvies/eerder-door-een-mestkar-overreden-dan-door-een-koets
https://www.youtube.com/c/LigaRomanica/featured
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220308_97880578
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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