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Woordenschat

fêteren
Marcel van Roosmalen verbaast zich erover hoe iedereen elkaar op tv fêteert, terwijl je
ook zo weer uit de gratie kunt raken. Over fêteren is meer te lezen in de Schatkamer op
de (vernieuwde!) website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden van de week
•
•
•

Dierzaamheid. INT
Heksenpoezen. Taalbank
Needlespiking. Team Taaladvies

Taalnieuws
•
•
•
•

De Tweede Kamer stemt in met een Papiamentstalige horecaopleiding op Bonaire.
Bonaire.nu
Frankrijk wil Engelse game-termen vervangen door Franse. HLN
Het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw wordt vertaald in het Gronings. RTV Noord
Door een wet zitten sommige Taiwanezen nu ineens vast aan de naam ‘Zalm’. De
Standaard

Canonenquête
Welke boeken doen er écht toe? De Canonenquête 2022 inventariseert wat
Nederlandstalige lezers als de belangrijkste boeken beschouwen. Een groot aantal
organisaties op het gebied van de Nederlandse letteren wil zo de discussie openen
over de rollen en functies die een canon anno 2022 kan hebben én natuurlijk de
lastigste vraag beantwoorden: welke werken behoren er volgens nu echt tot die
Nederlandstalige canon?
De enquête is in te vullen tot 19 juni 2022. De uitslag wordt begin oktober
bekendgemaakt in de Week van het Nederlands. Meer informatie is te vinden op
de website van het Canonfestival.

Naar de enquête

Oekraïne
•

•

•

De Russische minister Lavrov: ‘Wat
zou Frankrijk doen als België het
Frans verbood?’ De Standaard
Moedertaalsprekers van het Russisch
leren nu Oekraïens om de taal van de
vijand niet te hoeven spreken.
France24
Gevluchte moeder: ‘Samen met
andere Oekraïners is gezellig, maar
je leert zo geen Nederlands.’ 1Almere

David Gormezano, FRANCE 24

En verder
•
•
•

Over pizzly’s, scheiten, lijgers, teeuwen en zezels. VRT NWS
‘Skip dat overbodige Engels, please’. AD
Een Leidse taalonderzoeker spreekt Galicisch met haar poezen. Universiteit Leiden

Waar komt suikerspin vandaan?
Heeft ‘poedelnaakt’ iets met een hond
te maken? Waarom noemen we een
praatziek persoon nu juist een
‘kletsmajoor’? Waar zit je op als je ‘op je
hurken’ zit? Zit er vis in ‘palingworst’?
En is een ‘nijlpaard’ echt een paard uit
de Nijl?
Vroeg of laat komt er een moment dat
je je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.
Prijs: € 12,99

Naar de webwinkel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

