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Woordenschat

aplomb
Een buurman plaatst met veel aplomb een schutting. Is aplomb gewoon plomp of
lomp? Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
•
•
•

Ronna-, quetta-, ronto- en quecto-.
VRT
Maxibieb. INT
Stopbonus. Taalbank

Taalnieuws
•
•
•

•

Juridisch kat-en-muisspel in Amsterdam rond het woord ‘detailhandel’. (de
Volkskrant)
Achtduizend brieven van dichter Guido Gezelle moeten tegen 2030 digitaal
doorzoekbaar zijn. De Standaard
Een vrouw uit New York wil haar naam veranderen in ‘Imperial Highness
Archduchess Goddess JesusChrist Evilina Lucifer-Obama’. Geen goed idee, vindt
de rechter. New York Post
De Brusselse vervoermaatschappij MIVB vraagt respect voor het personeel met een
(Franstalig) rapnummer waarin scheldwoorden uit officiële verslagen van MIVBmedewerkers voorkomen. MIVB

(Geen) Russisch
Op scholen in de Oekraïense hoofdstad Kiev krijgt het Russisch geen kans meer.
Letland smeedt plannen om in het onderwijs de Russische taal niet meer aan te bieden.
Ondertussen zijn 1,3 miljoen Russen uitgeweken naar Kazachstan. Daar voelen
inwoners de nood om hun taal te beschermen tegen de invloed van het Russisch.

Hoe intelligent is Google Translate nu
echt?
Een vraag die ons al vanaf het begin van het computertijdperk bezighoudt: 'Gaat de
computer ooit taal gebruiken zoals mensen dat doen?' In een nieuwe aflevering van
Over taal gesproken, de podcast die we samen met het Instituut voor de Nederlandse
Taal maken, praten we erover met taaltechnoloog Vincent Vandeghinste.

Naar de aflevering

Nomineer je favoriete jaarwoorden
Hongerwapen, prijsplafond, energiearmoede, doemscrollen, plaktivist – het zijn
allemaal woorden die dit jaar kenmerken. Maar als we binnenkort het Onze Taal-woordvan-het-jaar 2022 willen kiezen, welk woord mag er dan zeker niet in de shortlist
ontbreken? Stuur je suggestie(s) vóór aanstaande maandag in via de onderstaande
knop.

Nomineer!

En verder
•

•
•
•

Alleen op 3 en 4 december te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel: zeldzaam
lied- en dansboek uit de Bourgondische tijd, handgeschreven op zwart perkament.
VRT
Tot eind februari loopt in Rotterdam de expositie ‘Powema tori: to hold our language
high’, een collectie dichtbundels in het Sranantongo. Erasmus Universiteit
Niet vergeten: Groot Dictee der Nederlandse Taal, zaterdag 26 november om 11.00
uur in De Taalstaat. NPO Radio 1
Ook zaterdag: officiële opening van het Harrie Jekkersplein in Den Haag. Omroep
West

Advertentie van Huis van het boek

Tentoonstelling ‘Ruud de Wild,
songbook’
Reis mee met radiomaker en kunstenaar
Ruud de Wild langs de mooiste
Nederlandse liedjes. Bewonder het
14de-eeuwse 'Hadewijch'-handschrift uit
Gent en bekende meezingers als 'Zij
gelooft in mij' van Hazes. Een muzikale
reis langs prachtige liedboeken met
thema's als kinderliedjes, liefdesliedjes,
strijdliederen en het levenslied.

Afbeelding: Vastenavondgeschrift, handschrift op
perkament, omgeving Jutphaas (omstreeks 1550)
Coll. Huis van het Boek, Den Haag

Meer weten? Kijk snel en boek een
rondleiding door gastconservator Garrelt
Verhoeven.

Lees meer

Cadeautip!

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

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.
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