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Woordenschat

prefectuur
In een Japanse prefectuur ligt de autoproductie straks stil vanwege een wervelstorm.
Wat een prefectuur is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalnieuws
•
•
•
•

In het tv-programma De tafel van vier viel meerdere keren het n-woord. Maar
niemand nam er aanstoot aan. De Standaard
Vlaamse taalleerkrachten willen erkenning en meer ruimte om de lat hoger te
leggen. Neerlandistiek
De nieuwe stadsdichter van Deventer wil de liefde voor de taal terug. AD
Emmanuel Macron zet met heel veel middelen in op de positie van het Frans in de
wereld. The Conversation

Fries
•

•

•

Het twee jaar geleden opgerichte
Meldpunt Fryske Taal voorziet in een
behoefte. Fryslân
Er zijn geluidsopnamen opgedoken
van het Fries van 100 jaar geleden.
NOS
Op 14 september verschijnt er een
biografie over ‘voorvechtster van het
Fries’ Tony Feitsma. Afûk
Tony Feitsma

Spaans
•

•

•

‘Misbruikte woorden kunnen munitie
zijn die levens verwoest.’ Cambio
Colombia
Tien woorden uit Mexicaanse
inheemse talen die lastig in het
Spaans te vertalen zijn. BBC Mundo
Een nieuw officieel Spaans leerboek
noemt het Spaans een ‘opgedrongen’
en ‘overheersende’ taal. El Debate

Een gesponsord lidmaatschap voor
scholieren en studenten
Vorig jaar was het een groot succes; daarom organiseren we dit jaar weer een
sponsoractie voor bovenbouwleerlingen en eerstejaars studenten.
De actie houdt in dat leden van Onze Taal een lidmaatschap betalen voor een student,
zodat die een jaar lang gratis kan genieten van ons tijdschrift. Zo hopen we meer
jongeren enthousiast te maken voor taal en een talenstudie.
Scholieren en studenten kunnen zich hier aanmelden.

Meer informatie

En verder
•

Wat er gebeurt als honden Wordle spelen. NY Times

•
•
•
•

Vijf gevoelens waar we in het Nederlands geen woord voor hebben. Quest
Dit zijn échte formuleerfouten. Arnoud Kuijpers (video)
Meld je aan voor de Streektaalconferentie op vrijdag 23 september in Brussel.
Stichting Nederlandse Dialecten
Wat betekent zo rijk als Croesus en waar komt deze uitdrukking vandaan? Onze
Taal

De Taalkalender 2023 is binnen!
In de 30e editie van de Taalkalender van
Onze Taal heeft elke dag van de week
weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords (het grootste, beste,
bijzonderste uit alle uithoeken van de
taalwereld), taaladvies, noord & zuid
(taalverschillen en -overeenkomsten
tussen Nederland en Vlaanderen),
taalpuzzels, jaarwoorden (welke
woorden kwamen de afgelopen dertig
jaar in onze taal terecht?) en natuurlijk
taalkronkels!
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Bestellen

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 het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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