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Woordenschat

palimpsest
Wetenschappers hebben een palimpsest gevonden van de stercatalogus van de
Griekse astronoom Hipparchus. Wat een palimpsest voor ding is, wordt uitgelegd op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
•
•
•
•

Houdbaarheidsdatum. Ewoud
Sanders
Ruimtekogel. Team Taaladvies
Snussen. INT
Studeerkamergeneraal. Taalbank

Fries
•
•
•

De roman Lord of the Flies (1954) van William Golding wordt in het Fries vertaald.
Friesch Dagblad
Aan de universiteit Groningen is een nieuwe docent Fries aangetreden. Omrop
Fryslân
De eerdere hoogleraar Fries is ontevreden dat hij niet door een hoogleraar is
opgevolgd. Omrop Fryslân

Oproep!

Hoe heten Jan Modaal en Henk en
Ingrid in het buitenland?
Voor een artikel in Onze Taal willen we
de aanduidingen voor ‘een doorsnee
persoon’ in binnen- én buitenland in
kaart brengen. Dus kom maar op met
alle Average Joes en Otto
Normalverbrauchers! We horen ook
graag uit welke taal je ze kent en
eventueel: wat de letterlijke vertaling is.

Reageer

Wetenschap
•
•
•
•

Obscene taal beïnvloedt lichaam, geest en relaties. The Conversation
Eenvoudige taal gebruiken kan bedrijven helpen winst te maken. HBR
Meisjes maken – om zich aan te passen – meer spelfouten dan jongens in
chatgesprekken. Radio 1
Vrouwen zijn écht beter in taal dan mannen. Scientias

Frans
•
•
•

De lange en intieme relatie tussen de Franse staat en de Franse taal. Vie publique
Krijgt politieke correctheid het Frans in de greep? Een Franse blik. Ouest France
Krijgt politieke correctheid het Frans in de greep? Een Canadese blik. Journal de
Québec

Evenement

Vertaaldag 2022
Op zaterdag 5 november vindt in De
Nieuwe Liefde de Vertaaldag plaats van
Nederland Vertaalt. Paulien Cornelisse
is de ceremoniemeester. Het
programma bestaat uit lezingen (van
onder anderen Henri Bloemen, Tonnus
Oosterhoff en Irma Sluis), een
tweegesprek met zang (door Erik van
Muiswinkel en Maarten Koningsberger),
en een vertaalwerkgroep.
Leden van Onze Taal krijgen korting op
een ticket en betalen € 45,- in plaats
van € 60,-.

Meer informatie

Nog 18 uur om te stemmen!

Onze Taal is genomineerd voor de Website van het Jaar-verkiezing. Stem je op ons?
Dan kunnen we samen nog meer mensen bereiken en enthousiast maken over taal!

Stem op Onze Taal

En verder
•
•

‘Oei, oei’, ‘Uche, uche’ en andere Nederlandstalige liedjes met een dubbele titel.
Top-40 Dossier
De drie mooiste dialectliedjes van de Achterhoek en de Liemers van dit jaar zijn
bekendgemaakt. De Gelderlander

Oefen alvast voor het Groot Dictee

Boek vol venijnige dicteewoorden
Geprivilegieerd, voor-de-gekhouderij, craquelé, geyogaad: woorden
die iedere dicteedeelnemer goed kan
schrijven – áls die van tevoren geoefend
heeft.
Dat kan met Meer dan 5000
venijnige dicteewoorden. Een nuttig en
leuk boek voor iedereen die iets met
dictees heeft. En handig om alvast te
oefenen voor het Groot Dictee van 26
november!
Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

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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