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Woordenschat

biljard
Het aantal mieren is geteld: minstens 20 biljard hebben we er op aarde rondlopen. Dat
is veel. Maar hoeveel? En heeft biljard nog iets met biljart te maken?
Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
•
•
•
•

Complotdenker. Ewoud Sanders
Drijven. Siemon Reker
Geldrampoefening. Team Taaladvies
Zeestopcontact. INT

Inclusieve taal
•
•
•

Op een hogeschool in Zürich is het gebruik van ‘inclusieve taal’ voortaan verplicht.
NZZ
Instagram wil binnenkort de mogelijkheid bieden om ook in het Nederlands je
‘voornaamwoorden’ te kiezen. Neerlandistiek
De Oekraïense president Zelensky heeft besloten dat ook de vrouwelijke vormen
van beroepsnamen voortaan erkend worden. Global Voices

Taalnieuws
•
•
•

Betekent kunstmatige intelligentie het einde van het werkstuk in het hoger
onderwijs? The Chronicle
23 april is voortaan ‘Vlaanderenleestdag’. De Standaard
Sinds het begin van de oorlog zijn Oekraïners minder Russisch gaan gebruiken.
Multilingual

Nominaties Taalboekenprijs uitgelicht
Zaterdag 1 oktober wordt in de
uitzending van De Taalstaat de
Taalboekenprijs 2022 uitgereikt. Voor
deze prijs komen vijf boeken in
aanmerking, die we graag aan je
voorstellen op onze website.
Klik hier voor een voorproefje van en
meer informatie over de Grote
geschiedenis van de Nederlandse taal.

Lees meer

Nieuwe column van Sylvia Witteman
“Zo hebben wij al een katoenen, een
papieren en een linnen huwelijk achter
de rug, een turkooizen, een saffieren en
een kristallen huwelijk.”
Sylvia Witteman schrijft deze maand
over huwelijksverjaardagen, en realiseert
zich dat ze zich elk jaar weer de nodige
(half)edelsteen door de neus laat
boren ...
De hele column uit het nieuwe nummer
van Onze Taal is nu gratis te lezen op
onze website.

Lees de column

En verder
•
•
•
•

Waarom zeggen kinderen vaak weps? Kijk
Dat de Troonrede voor veel Nederlanders niet begrijpelijk is, is niet per se erg. Nu.nl
Vernieuwd: de website Taalmuseum.
15 oktober houdt ‘TikTok Tammo’ een ‘bietnfeest’ in het (Gronings) dialect. Sikkom

Dialectenboek Wie zegt wat waar?
Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama?
Je taal laat zien waar je vandaan komt.
In Wie zegt wat waar? Regionale taal
in Nederland en Vlaanderen is voor
twintig onderwerpen in kaart gebracht
hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende.
Een boek voor taalliefhebbers, maar
ook voor iedereen die geïnteresseerd is
in de cultuur van de regio.
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

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