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Woordpost: onbewimpeld
De gisteren overleden schrijver Jeroen Brouwers schreef naast boeken ook brieven, waarin hij zich
onbewimpeld uitsprak over bepaalde zaken. Over dat woord onbewimpeld is meer te lezen op de
website van Onze Taal.

Woorden
>> Dikkevingerfout. (Team Taaladvies)

>> Bebouwde kom. (Doet iets met taal)

>> Komboffie. (INT)

Taalnieuws
>> Nederlandstalige muziek is populair: de taal is toegankelijker voor jonge artiesten en ze hebben
meer kans op commercieel succes. (video – NOS)

>> René Appel bespreekt in De Taalstaat de taal van S10. (NPO Radio 1)

>> The New York Times schrapt het Engelse woord ‘fetus’ (= foetus) uit Wordle. (Vice)

>> ‘Foute dialectspelling’ op sportshirts voor de deelnemers aan een hardloopwedstrijd in
Maastricht. (1Limburg)

Kletssoep, Kletsmaatjes en Kletskoppen
>> Gaat vandaag van start: de Kletssoepgroep in De Ogtent (ofwel: ‘Onderling Genoegen Trots En
Traditie’) in de gemeente Duiven. (Duiven Post)

>> Stichting Het Begint met Taal zoekt weer Kletsmaatjes-vrijwilligers om online te praten met
mensen die hun Nederlands willen oefenen. (Kletsmaatjes)

>> Op 22 mei vindt in Nijmegen het Kletskoppenfestival plaats. (Kletskoppenfestival)
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https://kletskoppenfestival.nl/festival-nijmegen/
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Hoe geef je
vogelgeluiden weer
in letters?
Voor het meinummer van Onze Taal
schreef Berthold van Maris een artikel over
het noteren van vogelgeluiden in letters.
De interpretaties daarvan lopen nogal
eens uiteen.

Verschillende vogelboeken geven van het
geluid van een kauw bijvoorbeeld de
volgende omschrijvingen: ‘ka’, ‘kaka’, ‘kja’,
‘kjak’, ‘tjak’, ‘tjau’, ‘djak’ en ‘tsjè’.

Op de website van Onze Taal kun je nu
aan de slag met het luisteren naar
vogelgeluiden. Hoe zou jij de geluiden
noteren? 

Naar de vogelgeluiden

Uitgave van Onze Taal

Boek vol venijnige
dicteewoorden
Geprivilegieerd, voor-de-gek-houderij,
craquelé, geyogaad: woorden die iedere
dicteedeelnemer goed kan schrijven –
áls die van tevoren geoefend heeft.

Dat kan met Meer dan 5000 venijnige
dicteewoorden. In dit boek vindt u niet
alleen een moeilijkewoordenlijst, maar ook
de belangrijkste spellingregels, tips om
een goed dictee samen te stellen én na te
kijken, en honderd weetjes over
opmerkelijke dicteewoorden.

Een nuttig en leuk boek voor iedereen die
iets met dictees heeft!

Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

En verder
>> Win boek met ‘six word story’. (Bureau Zuidgeest)

>> Reportage in het Luxemburgs (onder een Franstalig artikel) over de sterke aanwezigheid van
het Portugees in het groothertogdom. (video – RTL 5 minutes)

>> De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, vindt het ‘schandalig’ dat
Nederlandse lessen niet verplicht zijn op scholen in Wallonië. (Franstalig artikel – Moustique)

>> Zeer Vlaamse vrouwennamen en zeer Vlaamse mannennamen. (Neerlandistiek)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-geef-je-vogelgeluiden-weer-in-letters
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hoe-geef-je-vogelgeluiden-weer-in-letters
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://www.bureauzuijdgeest.nl/drama-in-een-notendop-schrijf-mee/
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1910893.html
https://www.moustique.be/actu/enseignement/2022/05/10/faut-il-rendre-obligatoire-le-neerlandais-dans-les-ecoles-wallonnes-237377
https://neerlandistiek.nl/2022/05/zeer-vlaamse-mannennamen/
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Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Vorige week was er een flinke

bodemschok op Mars. De Telegraaf

noemt die gebeurtenis een ‘aardbeving’,

Trouw juist een ‘marsbeving’.

Wat vind jij logischer?

Volg Onze Taal op
Twitter om mee te denken

over taal!
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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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