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• Gokonomie. Taalbank
• Derussificeren. VRT Radio 1
• Zwoyal. MSN

Online lezen | Afmelden

23 juni 2022
aflevering 2392

Woordenschat

indolent
In Trouw onderzoekt een enthousiast vaderende columnist hoe je indolente vaders bij
de opvoeding betrekt. Indolent? Op de website van Onze Taal is er meer over te
lezen.  

Lees meer

Verse woorden

Taalnieuws
• Van laaggeletterden tot taalstrijders in hart en nieren: de Taalhelden van 2022 zijn

bekendgemaakt. Stichting Lezen en Schrijven
• Tot en met 4 september wordt het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)

tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. INT 
• Taiwan is niet blij met de naamswijzigingen die de organisatoren van het WK voetbal

in Qatar doorvoeren. Eerst werd Taiwan helemaal níét vermeld, toen werd het
‘Taiwan, provincie van China’, daarna ‘Taiwan’ en nu ‘Chinees Taipei’. CNN

https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/15-feiten-over-madeleine-de-zwoyal-die-vaak-buiten-de-spotlights-blijft/ar-AAYvrVX
https://www.taalbank.nl/2022/06/22/gokonomie/
https://radio1.be/oekraine-wil-land-derussificeren-met-nieuwe-wetten-tegen-russische-boeken-en-muziek-absurd-net-wat
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/15-feiten-over-madeleine-de-zwoyal-die-vaak-buiten-de-spotlights-blijft/ar-AAYvrVX
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/indolent
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/indolent
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/limburger-brabanders-en-noord-hollanders-winnen
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/tentoonstelling-books-that-made-history/
https://edition.cnn.com/2022/06/21/asia/taiwan-qatar-world-cup-name-change-intl-hnk/index.html
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Nu te lezen op onze website

Nieuwe rubriek: Poldertaal
Cabaretière Katinka Polderman heeft met ‘Poldertaal’ een vaste rubriek gekregen in
ons tijdschrift. Voor het nieuwste nummer van Onze Taal maakte zij het
‘Huiveringwekkend Smalltalk-labyrint’, wat goed van pas kan komen als je een vage
bekende tegenkomt!

Het labyrint is nu gratis te bekijken op onze website.

Naar de website

En verder
• Het huidige onderwijs houdt dialect zo veel mogelijk buiten de deur. Hoe komt dat?

Kennislink
• Natuurkunde en taal gaan hand in hand. Zeker bij de negatieve beeldspraak in ‘een

donkere wolk’, want zo’n wolk is inderdaad negatief geladen. NPO Radio 1
• Tien woorden waarmee de Vikingen tot in de Franse taal zijn doorgedrongen. Le

Figaro
• Zangeres PJ Harvey over schrijven in het dialect van Dorset en hoe ze

‘schaduwgedichten’ gebruikt. Raised on Radio

https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/poldertaal-huiveringwekkend-smalltalk-labyrint
https://onzetaal.nl/tijdschrift/juni-2022/artikel/poldertaal-huiveringwekkend-smalltalk-labyrint
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/waarom-leer-je-op-school-standaardnederlands-en-geen-dialect/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/507d0e1f-bf56-4259-a297-95ac2ce27086/2022-06-20-het-taalteam-met-frank-van-pamelen-weer-in-woorden
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/dix-mots-qui-prouvent-que-vous-parlez-viking-sans-le-savoir-20220621
https://www.youtube.com/watch?v=TUoFE8dDa0Q
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Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kunt kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).

Als je vóór 28 juni een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Taalpost biedt twee keer per week het

Cadeau-abonnement met kaartenset

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

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
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laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Erik Dams, Marc
van Oostendorp en Onze Taal. 

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal

