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Woordenschat

matriarch
De matriarch die de inspiratiebron zou zijn geweest voor het tekenfilmpersonage
Mama Coco, is op 109-jarige leeftijd overleden. Wat een matriarch is, is te lezen op de
website van Onze Taal.

Lees meer

Palindromenlied
Vandaag hebben we een primeur: Onze Taal brengt een lied uit!
De tekst bestaat volledig uit palindromen en is geïnspireerd op het nummer Bob van
“Weird Al” Yankovic (dat weer een ode is aan Bob Dylans Subterranean Homesick
Blues).
Het nummer ‘Taalblaat’ is geschreven en wordt gezongen door Sanja van der Zwan van
de band Bird Bird Bird.

Kijk en luister

Themanummer Nederlandstalige
muziek
Het palindromenlied ‘Taalblaat’ verschijnt
in het kader van het novembernummer
van Onze Taal, dat voor een groot deel
in het teken staat van Nederlandstalige
muziek.
De gasthoofdredacteur is Frits Spits, die
het heeft over zijn liefde voor het
Nederlandstalige lied. In een reeks
artikelen worden onder meer bezongen:
poldertaalmuziek, Nederlands in de Top
40, nederpop, luisterlied, nederbeat,
feestlied, popmuziek in streektaal en de
manier waarop Jan Rot liedjes
hertaalde.
Dit nieuwe nummer van Onze Taal is
maar liefst 68 pagina’s dik.

Lees meer over dit nummer

Woorden
•
•
•

Laptopplakker. Team Taaladvies
Leugenbankje. Ewoud Sanders – INT
Opfriesen. Waldnet

Taalnieuws
•
•
•

Ontdekt: geluidsfragment Nobelprijswinnaar Willem Einthoven (1860-1927). NOS
Uitgekamd: oudste geschreven zin ooit. VRT
Geschrapt: Apple wil ‘Hey’ uit ‘Hey, Siri’. TechPulse

En verder
•
•
•

Internetkatten laten hun pootafdrukken na in woordenboeken. De Lage Landen
De manier waarop de huisarts tegen een patiënt praat, heeft een groot effect. De
Taalstaat
Lezingen door Lotte Jensen en Abram de Swaan over de verengelsing in het hoger
onderwijs. Studium Generale Maastricht University (video)

Leuk als eindejaarscadeau!

365 dagen taalplezier met de
Taalkalender
In de 30e editie van de scheurkalender
van Onze Taal heeft elke dag van de
week weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords, taaladvies, noord & zuid,
taalpuzzels, jaarwoorden en natuurlijk
taalkronkels.
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49
Wil je de kalender in een grote oplage
met korting bestellen? Mail dan naar
administratie@onzetaal.nl.

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.
Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
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