
Online lezen | Afmelden

27 okt 2022
aflevering 2419

Woordenschat

bent
In een nieuwe biografie is te lezen hoe kunstenaar Theo van Doesburg geregeld ruzie
kreeg met zijn bentgenoten – niet te verwarren met bandgenoten of bedgenoten. Wat
genoten van een bent met elkaar delen, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Beeld: Reuters

Voer voor kattentaalkundigen
Larry, de huiskat van Downing Street 10, had geen oor voor Liz Truss toen zij premier
was. Toch leren katten de intonatie te herkennen waarmee hun menselijke huisgenoten
hen toespreken. Franse wetenschappers hebben het grondig onderzocht. 
 
Zo’n baan als kattentaalkundige, lijkt je dat wel wat? Dan hoef je niet langer wanhopig
te miauwen. Het Meertens Instituut in Amsterdam heeft een vacature voor een jonge
onderzoeker naar de communicatie tussen (huis)katten en mensen vanuit een
taalkundig perspectief. 
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• Pickleball. Team Taaladvies
• Krachtbal. Het Vlaams woordenboek
• ‘Smash’ is het Duitse jeugdwoord van

het jaar. Duitsland Instituut

• Nieuw: podcast ‘Docent leraar NT2’.
Peter Schoenaerts

• Hoe moet het nou met het
Nederlandsetaalonderwijs? Meneer
Van Dale

• Beste Belastingdienst, kan het ook
anders? Wat bedoel je?!

Woorden

Taalnieuws
• Het tijdschrift Libelle brengt een gratis editie uit voor mensen die moeite hebben met

lezen en schrijven. RTL Nieuws
• Heb je op de middelbare school een taal geleerd en die daarna nooit meer gebruikt?

Toch verdwijnt die kennis nooit helemaal. NEMO Kennislink
• Sinds vorig jaar moeten in Vlaanderen alle kleuters van 5 jaar de KOALA-test

afleggen, een test die hun taalniveau meet. Vooral scholen met veel kansarme
leerlingen vinden de screening een stimulans om hun taalbeleid te versterken. VRT

Hoe is het met de podcast?

En verder
• Taylor Swift schrapt een beeld met het woord ‘fat’ (dik) uit haar nieuwe videoclip. AD
• Supermarktketen Lidl klopt aan bij het Huus van de Taol voor televisiereclames in

het Drents. RTV Drenthe
• Het accent is niet het enige aspect dat het Iers-Engels typeert. RTE 
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De winnaar van de Taalboekenprijs
2022! 
 
Al zolang er in de Lage Landen
geschreven wordt, wordt er vertaald,
vooral uit het Latijn en uit de ons
omringende talen. Met Vertalen in de
Nederlanden brengen vijf experts in
beeld hoe dat door de eeuwen heen is
gebeurd, wie daar allemaal bij betrokken
waren en in hoeverre vertalingen van
belang zijn geweest voor sociale en
culturele veranderingen. 
 
Prijs: € 49,95

Bestel het boek

Vertalen in de Nederlanden

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
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