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Woordenschat

deemoedig
NRC schrijft over een Japanse tech-investeerder die zich deemoedig opstelt. Is dat het
tegenovergestelde van moedig? Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
•

•
•
•
•

Overleden: de Italiaanse stemacteur Carlo Bonomi. Hij was te horen in onder meer
La Linea en Pingu. Zijn inspiratiebronnen: de taal van Italiaanse clowns en het
dialect van Milaan. VRT en La Linea Series
Verklapt: de plaats waar dit jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal plaatsvindt.
Oog
Gezomerd: in het vierde millennium voor onze jaartelling hadden onze voorouders
het al over de zomer. Neerlandistiek
Onderzocht: ons brein maakt een onderscheid tussen de menselijke stem en
omgevingsgeluid, zelfs als er inhoudelijk niets gezegd wordt. EOS Wetenschap
Onthuld: gedicht ‘Wielertaal’. DUIC

Opinies
•

•

Inheemse kennis en talen zijn
cruciaal in de strijd tegen
klimaatverandering.
DeWereldMorgen
Walter Zinzen over onze rijke
moedertaal, vieze woorden, Vlaamse
primitieven en linguïsten. MO*

Foto: Brecht Goris

Komkommertijd
•
•

•

Zoektocht naar de betekenis van
‘komkommertijd’. Bie Os
Een redactie zonder nieuws? Dan
maar een komkommerfilmpje. De
Orkaan
Bijnaam van de voetbalclub van de
Spaanse stad Leganés: Los
pepineros (‘De komkommers’).
Sportnieuws

En verder
•
•
•
•

De langste woorden in de wereld (waarvan het allerlangste 3,5 uur kost om
helemaal uitgesproken te worden). Wetenschap in beeld
10 Nederlandse uitdrukkingen op z’n Frans, ça c’est un autre biscuit. Frankrijk
Das ist nett: 7 Nederlandse woorden die in het Duits heel wat anders betekenen.
Skiinformatie.nl
Kameroen heeft 10 regionale hoofdsteden. Wat is de oorsprong van hun namen?
Cameroun actuel

De zevende aflevering van het
Spelspel
Al zes mensen hebben zich geplaatst voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal van
26 november 2022. Dat deden ze door het Groot Dictee-Spelspel te winnen. Wie wordt
de zevende deelnemer in november? Luister zaterdag naar De Taalstaat (op NPO
Radio 1), van 11.00 tot 13.00 uur.

Heb je zin om je eigen spellingvaardigheden te testen? Doe dan onze nieuwe (pittige!)
quiz.

Speel de quiz

Cadeau-abonnement met kaartenset
Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kan kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).
Als je vóór 30 augustus een cadeauabonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

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

Taalpost biedt twee keer per week (en
in de zomer één keer per week) het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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