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Lees meer

Couranten-corpus
Bijna negentien miljoen woorden uit
dertien zeventiende-eeuwse kranten zijn
door een groep vrijwilligers onder leiding
van onderzoekster Nicoline van der Sijs
gedigitaliseerd. Al dat materiaal staat nu
online als het Couranten Corpus, en kan
door iedere liefhebber gratis worden
geraadpleegd op de website van het INT.

Foto: De Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant
van 11 augustus 1685. Bron: Delpher.
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Woordpost: homilie
De Nederlander Titus Brandsma is afgelopen zondag heilig verklaard. Onder meer kardinaal Eijck
sprak in zijn homilie lovende woorden over hem. Waar je aan moet denken bij een homilie is te
lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Consumptieparkeren. (Team Taaladvies)

>> Hado. (INT)

>> Katzwijm. (WoordHoek)

>> Traumatelevisie. (Taalbank)

>> Hepeating. (Metro)

>> Woordenlijst met (Engelstalige) gamingtermen. (Playstation)

Taalnieuws
>> Dankzij Google Translate is het makkelijker om te communiceren met bijvoorbeeld
vluchtelingen. Maar zijn er niet ook nadelen? (De Standaard)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/homilie
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/couranten-corpus-17e-eeuwse-nederlandse-kranten/
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/couranten-corpus-17e-eeuwse-nederlandse-kranten/
https://www.delpher.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/homilie
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/consumptieparkeren
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/hado/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/onderhoudend-in-katzwijm/
https://www.taalbank.nl/2022/05/16/traumatelevisie/
https://nl.metrotime.be/lifestyle/hepeating-dit-vervelende-trekje-van-toxische-machomannen-op-het-werk-krijgt-nu-ook-gepaste-term
https://www.playstation.com/en-us/editorial/this-month-on-playstation/playstation-ultimate-gaming-glossary/#a
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220516_95392244?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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Actie

Cadeau-abonnement
met kaartenset!
Zoekt u een origineel cadeau voor een
taalliefhebber in uw omgeving? Geef deze
persoon dan een abonnement op Onze
Taal cadeau! U kunt kiezen voor een half
jaar of een jaar.

Als u vóór 4 juni een cadeau-abonnement
afsluit, loopt het abonnement vanaf het
juninummer van Onze Taal en krijgt de
ontvanger daarbij een set ansichtkaarten
cadeau! De set bestaat uit vijf kaarten
met verschillende uitdrukkingen. Op de
voorkant staan originele illustraties van
Josje van Koppen.

Meer informatie

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

#taalweetje

 

‘Het regent pijpe(n)stelen’: waar komt

die uitdrukking vandaan? En welke

regen-uitdrukkingen zijn er nog meer?

 

We vertellen het op onze website.

>> Een dovenpastor wil preken in gebarentaal. (AD)

>> Het schoolvak en de studie Duits zijn in Nederland steeds minder in trek. (de Volkskrant)

>> Er zijn nog altijd te weinig tweetalige ziekenhuizen in Brussel. (Bruzz)

>> Katten kennen niet alleen hun eigen naam, maar ook die van huisgenoten. (HLN)

En verder
>> Een Amerikaanse reiziger doet Suriname aan en ontdekt tot zijn verrassing dat hij er
Nederlands kan spreken. (grotendeels Engelstalige video – Sabbatical)

>> Petitie: maak de spelling van het Nederlands eenvoudiger. (Petities)

>> Waarom is alles tegenwoordig een belevenis? (Reformatorisch Dagblad)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/het-regent-pijpestelen
https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-achter-ingewikkelde-woorden-verstoppen~ad0cf8e3/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/duitse-taal-en-cultuur-minder-populair-op-school-en-aan-de-universiteit~b07668cf/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bruzz.be/gezondheid/tweetalige-ziekenhuizen-nog-altijd-geen-feit-nochtans-kwestie-van-respect-2022-05-18
https://www.hln.be/dieren/katten-kennen-niet-alleen-hun-eigen-naam-maar-ook-die-van-andere-katten-en-die-van-hun-huisgenoten~ab09190e/
https://www.youtube.com/watch?v=qbXphR6JjW8
https://petities.nl/petitions/maak-spelling-makkelijker?locale=nl
https://www.rd.nl/artikel/975780-taal-er-valt-tegenwoordig-veel-te-beleven
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+ Volg Onze Taal op de
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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).

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

