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• Welke teksten blijven door de
eeuwen en culturen heen de moeite
waard om gelezen te worden? BBC

• Kristel Doreleijers beschrijft hoe ze
als taalwetenschapper dialecten in
kaart brengt. Nemo Kennislink

• In een artikel in Science wordt
gesuggereerd dat het Indo-Europees
een andere oorsprong zou hebben
dan gedacht. Taalkundige Tijmen
Pronk gaat dieper op het onderzoek
in. NPO Radio 1
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Taaltip

Bordeaux / bordeaux
De Franse stad Bordeaux schrijf je met een hoofdletter. De wijn die ervandaan komt,
schrijf je met een kleine letter: bordeaux. En dat geldt ook voor de kleur bordeaux.

Hoe je het verkleinwoord schrijft – ‘Doet u mij maar een bordeautje / bordeauxje /
bordeauxtje – is te vinden (bij de voorbeelden) op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
• Russische spion valt op door niet-Russische naam. NOS
• Oosterhout serveert lettersoep tijdens de Week van Lezen en Schrijven (8 tot en

met 14 september). Oosterhout.nieuws 
• Het aantal leerlingen in Wallonië dat kiest voor Nederlands als tweede taal blijft

dalen. Maar misschien wordt het Nederlands binnenkort een verplicht vak. VRT,
RTL en RTL

• Gezocht: docenten Nederlands die met leerlingen naar het Max Havelaar
Toesprakentoernooi willen komen. Universiteit Leiden

Onderzoek

https://www.bbc.com/future/article/20220818-how-to-write-a-message-to-the-future
https://www.bbc.com/future/article/20220818-how-to-write-a-message-to-the-future
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/speuren-naar-echt-dialect/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-met-het-oog-op-morgen/079c062a-3c06-4ed6-8cc0-9b1e83fc8c68/2022-08-28-de-oorsprong-van-de-nederlandse-taal
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/rendez-voutje-rendez-voustje
https://onzetaal.nl/taalloket/rendez-voutje-rendez-voustje
https://nos.nl/artikel/2442220-bellingcat-komt-russische-spion-op-het-spoor-door-opvallende-naam
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20220830/lettersoepcampagne-lees-smakelijk-vraagt-aandacht-voor-moeite-met-lezen-en-schrijven/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/29/engels-wordt-alsmaar-populairder-als-tweede-taal-in-wallonie/
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/enseignement-en-secondaire-l-etude-du-neerlandais-en-declin-moins-d-un-tiers-des-wallons-le-choisissent-comme-1ere-langue-1398428.aspx
https://www.rtl.be/info/video/820560.aspx
https://www.universiteitleiden.nl/mht/aanmelden


Opinies
• ‘Hoe kan je dan nog aan een klas geloofwaardig overbrengen dat een goede

taalbeheersing belangrijk is?’ NRC
• ‘Stop met halfslachtige richtlijnen en voorbeeldteksten, maar kom met nieuwe,

heldere regels.’ De Standaard
• ‘Anuna De Wever als schietschijf om woke aankondiging Taalunie te testen.’

Doorbraak
• ‘Wil je af van de woorden laag- en hoogopgeleid? Educate yourself!’ De

Correspondent

Gezocht: Nederlandse palindromen
die rijmen
Oproep! In het Engelstalige lied ‘Bob’ rijgt Weird Al" Yankovic zinnen aan elkaar die niet
alleen rijmen, maar die je ook achterstevoren kun lezen (palindromen dus).

Wat denk jij: zijn zulke rijmende palindroomzinnen ook in het Nederlands te maken? We
horen het graag. En wie weet maken we er wel een Nederlandstalig lied van!

Reageren

En verder
• In het Schotse plaatsje Linlithgow kan het plan om de naam van de pub ‘The Black

Bitch’ te veranderen op weinig instemming rekenen. Metro
• Jip en Janneke uitgelegd in onbegrijpelijke taal. De Speld
•

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/30/zo-krijg-je-meer-leraren-nederlands-a4140180
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220829_97678846?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://m.doorbraak.be/anuna_de_wever_schietschijf_woke_taalunie/
https://decorrespondent.nl/13693/wil-je-af-van-de-woorden-laag-en-hoogopgeleid-educate-yourself/38102392984392-5fbd1af3?pk_campaign=daily
https://m12.mailplus.nl/wp9CuDzicpYi-3538-31200444-test-1
https://www.youtube.com/watch?v=gAfIikFnvuI
https://m12.mailplus.nl/wp9CuDzicpYi-3538-31200444-test-1
https://metro.co.uk/2022/08/29/scotland-pub-may-be-forced-to-change-name-because-its-so-offensive-17261188/
https://speld.nl/2018/08/28/wij-leggen-jip-en-janneke-voor-je-uit-onbegrijpelijke-taal/


Wil je Spaans, Italiaans of Grieks leren?
Of een andere mediterrane taal?

Kom morgenavond (1 september) naar
de online open avond van Taalhuis
Amsterdam of kom dit weekend langs op
een van de open dagen in Amsterdam.

Taalhuis Amsterdam, huis voor
mediterrane talen

Meer informatie en inschrijven

In Dat mag je óók (al niet meer) zeggen
inventariseert taalkundige Vivien
Waszink wat er allemaal gebeurt op het
gebied van schurende taal,
genderinclusief woordgebruik en het
weergeven van diversiteit. 

Welke gevoeligheden zijn er, en hoe
gaan we daarmee om? Kun je de
samenleving sturen door de taal te
veranderen? 

Prijs voor leden: € 12,49 
Reguliere prijs: € 14,99

Lees meer en bestel

7 manieren om Luxemburgs te leren. Paperjam

Advertentie Taalhuis Amsterdam

¿Quieres aprender español? Vuoi
imparare l'italiano? Θέλεις να μάθεις

ελληνικά;

Boek over inclusief taalgebruik

https://taalhuisamsterdam.nl/nl/alles-open-dagen-september/
https://taalhuisamsterdam.nl/nl/alles-open-dagen-september/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/dat-mag-je-ook-al-niet-meer-zeggen
https://paperjam.lu/article/7-moyens-apprendre-luxembourge


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.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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/
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
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

