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Lees meer

Frikadel of frikandel?

Een frikadel of een frikandel? Een
curryworst misschien? Of ook wel een
hamburger? Het hapt pas lekker weg als je
vooraf weet wat je bestelt. Gelukkig is dat
in kaart gebracht.
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Woordpost: matineus
Als ‘slimste mens’ hoef je de betekenis van matineus niet te kennen, blijkt in een aflevering van
tv-quiz De Slimste Mens. Heeft het te maken met een matinee, een middagvoorstelling?
Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Sehnsucht. (Historiek)

>> Snuifschaamte. (INT)

>> Zou. (Metro)

>> Comirnaty, Spikevax en Vaxzevria. (Trouw)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/matineus
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/frikandel-of-frikadel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/frikandel-of-frikadel
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/matineus
https://historiek.net/sehnsucht-betekenis-vertaling/143540/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/snuifschaamte/
https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-woord-vermijd-je-beter-je-relatie
https://www.trouw.nl/buitenland/moderna-nee-spikevax-de-vaccins-hebben-nu-echte-namen~b71701c4/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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Advertentie

Boek vol venijnige
dicteewoorden
Geprivilegieerd, voor-de-gek-houderij,
craquelé, geyogaad: woorden die iedere
dicteedeelnemer goed kan schrijven – áls
hij of zij van tevoren geoefend heeft.
 
Dat kan met Meer dan 5000 venijnige
dicteewoorden. In dit boek vindt u niet
alleen een moeilijkewoordenlijst, maar ook
een overzicht van de belangrijkste
spellingregels, tips om een goed dictee
samen te stellen én na te kijken, en
honderd weetjes over opmerkelijke
dicteewoorden.
 
Een nuttig en leuk boek voor iedereen die
iets met dictees heeft!
 
Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

3x Duits
>> De minister-president van Duitstalig België roept Bpost op om ook een hulplijn in het Duits voor
slachtoffers van de overstromingsramp in gebruik te nemen. Dat is ondertussen gebeurd.
(Ostbelgien Direkt en Bpost)

>> De Belgische staat wil besparen. Een voorstel is dat het Grondwettelijk Hof de integrale
vertalingen van zijn arresten in het Duits gewoon kan laten vallen. (BRF)

>> Stevig of deftig eten? Kijk uit met instinkers in het Duits. (Frankwatching)

 

En verder
>> Simlish leidt minder af dan Engels in achtergrondmuziek bij gesprek. (RU)

>> De coach van de Belgische mannenhockeyploeg vindt overal inspiratie voor zijn motiverende
praatjes. (De Standaard)

>> Hoe zoek je iets op in een Chinees woordenboek? (KIJK)

>> Lachen met Google Translate is voorbij. (Tijd)

>> Frits Spits droomt van radioprogramma met enkel Nederlandstalige muziek. (NPO Radio 2)

>> Politiek-correcte quiz over hoe ‘woke’ tweets zijn. (Trouw)

>> Zes jaar geleden werd in de Braziliaanse stad São Paulo het Museum van de Portugese Taal
door een brand zwaar beschadigd. Nu is het heropend. (NOS)

>> Dichter hij huis: familietentoonstelling ‘Geheimschrift’ in Den Haag. (Huis van het boek)

>> SKKN+ eist dat Kim Kardashian haar merknaam SKKN verandert. (AD)

>> Colombiaans protest tegen de pub ‘Escobar’ in de Engelse stad Nottingham. (BBC)

>> Honda heeft nu ook accessoires voor … honden. (Autoblog)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://ostbelgiendirekt.be/oliver-paasch-an-bpost-292772
https://www.bpost.be/de
https://brf.be/national/1512344/
https://www.frankwatching.com/archive/2021/07/30/nederlands-duits-instinkers/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/2021/simlish-leidt-minder-af-engels-achtergrondmuziek/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210731_91754763?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.kijkmagazine.nl/mens/hoe-zoek-je-chinees-mandarijn-woordenboek/
https://www.tijd.be/opinie/column/het-rijk-de-vrijheid-van-ingrid-verbanck-nooit-meer-lachen-met-google-translate/10323442
https://www.nporadio2.nl/nieuws/31307/frits-spits-mijn-radiowens-is-een-programma-maken-met-enkel-nederlandstalige-muziek
https://www.trouw.nl/cultuur-media/is-die-tweet-woke-of-niet-een-politiek-correcte-quiz~b9c48391/
https://nos.nl/artikel/2391920-museum-van-de-portugese-taal-in-brazilie-heropend-na-verwoestende-brand
https://www.huisvanhetboek.nl/geheimschrift
https://www.ad.nl/show/beautymerk-eist-dat-kim-kardashian-merknaam-verandert~a8434c77
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-57940282
https://www.autoblog.nl/nieuws/honda-maakt-eigen-autos-voor-honden-914612
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Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalweetje

De sport ‘boksen’ schrijf je met ks, niet

met x. Iemand die bokst, is een

‘bokser’; in de vrouwelijke vorm staan

twee s’en: ‘boksster’.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven)..

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31573114.html 1/3

Meer taaladvies

#2310 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
11

AUG
2021

Taaltip: ons hart brak / onze harten braken
‘Ons hart brak toen we dat hoorden’ is gebruikelijker dan ‘Onze harten braken’. De zin gaat
weliswaar over meerdere personen, maar iedereen heeft maar één hart.

En hoe zit het met ‘Ze moesten hun paspoort(en) laten zien’? Lees er meer over op de website van
Onze Taal.

Taalnieuws
>> Kees van Kooten is 80 jaar geworden. Hoe groot is zijn invloed op de Nederlandse taal? (NPO
Radio 1)

>> Veel inheemse talen zijn met uitsterven bedreigd. Daardoor gaat ook unieke kennis verloren
over de natuur, lokale geschiedenis en culturele gebruiken. (Kennislink)

>> Gezondheidsorganisatie WHO overweegt om eventuele nieuwe coronavirusvarianten te
vernoemen naar sterrenbeelden, zodra alle 24 letters van het Griekse alfabet zijn opgebruikt. (NU)

Reisadvies
>> Naar Kortrijk voor de eerste borstvoedingsbank ter wereld. (INT)

>> Van Twente naar München. Al 24 jaar werkt Marieke Ottink daar mee aan het grootste Latijnse
woordenboek ter wereld. (Tubantia)

>> Sporen door de bergen? Italië en Oostenrijk testen nieuwe Europese vertaalmodule voor
treincommunicatie. (Spoor Pro)

>> Onderweg honger? Met Google Maps kun je buitenlandse menukaarten vertalen. (AndroidWorld)

>> Even poolshoogte nemen. Waar komt de achternaam van John Ronald Reuel Tolkien vandaan?
(The New European)

>> Liever niet naar het verre buitenland? Dan met z’n allen naar Ninove voor de Nutteloze
Bordenwandeling. (De Standaard)

>> Een scherpe blik is vereist bij de zoektocht naar spelfouten op straatnaamborden. (de
Gelderlander)

>> Helaas voorlopig niet meer te bezichtigen: stoepgedichten in Amsterdam Noord. (Het Parool)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/maag
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/df0c2862-baea-4458-adc7-8f3b71b3082f/2021-08-10-kees-van-kooten-80-wat-is-zijn-invloed-op-onze-taal
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wat-gaat-er-verloren-als-een-taal-uitsterft/
https://www.nu.nl/facebooklinks/6150361/who-denkt-aan-namen-sterrenbeelden-voor-nieuwe-coronavarianten.html
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/borstvoedingsbank/
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/marieke-uit-haaksbergen-kwam-dankzij-het-latijn-in-munchen-terecht-fc-twente-werd-voor-mij-fc-bayern~ab9af9e7/
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/08/10/italie-en-oostenrijk-testen-nieuwe-europese-vertaalmodule-voor-treincommunicatie/?gdpr=accept
https://androidworld.nl/tips/met-google-maps-buitenlandse-menukaarten-vertalen-zo-werkt-het
https://www.theneweuropean.co.uk/brexit-news/europe-news/jrr-tolkien-and-his-east-european-roots-8147876
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210809_94470949?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/foutjes-op-de-straatnaambordjes-zon-fout-komt-zo-knullig-over~afa23878/
https://www.parool.nl/amsterdam/gedichten-op-stoep-in-noord-weggespoten-door-communicatiefout-gemeente~bd948022/?referrer=https%253A%252F%252Ft.co%252FvUo0EeONqE%253Famp%253D1
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Nieswensen in
Nederland en
Vlaanderen
‘Gezondheid’ is wat de meeste mensen
zullen zeggen. Maar er zijn ook andere
reacties mogelijk. Ze zijn nu allemaal in
kaart gebracht.
 

Bekijk de dialectkaart
 
 
 
 
 

Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 16 augustus een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u het boek ‘Waar komt
suikerspin vandaan?’ cadeau.
 
Heeft ‘poedelnaakt’ iets met een hond te
maken? Waarom noemen we een
praatziek persoon nu juist een
‘kletsmajoor’? Waar zit je op als je ‘op je
hurken’ zit? Zit er vis in ‘palingworst’? En
is een ‘nijlpaard’ echt een paard uit de
Nijl? Vroeg of laat komt er een moment
dat je je zoiets opeens afvraagt. Voor
zulke momenten is er dit boekje.

Lid worden

 

Kijken en luisteren
>> Leer Nederlands met Kim op YouTube. (Dutchies to be)

>> Podcast in het Engels over het Nedersaksisch. (Wearldspråke)

>> Podcast met als gast Cody Keenan, toespraakschrijver voor onder meer Barack Obama.
(Remarkable People)

En verder
>> Verdraaide zinnen wijzen op verzonnen onderzoek. (Nature)

>> Klimaattaal verandert. (Time)

>> Sommige foodbloggers willen af van ‘curry’. (Funx)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nieswensen-in-nederland-en-vlaanderen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nieswensen-in-nederland-en-vlaanderen
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.youtube.com/c/DutchiestobeLearnDutchwithKim/about
https://wearldsproake.nl/2021/08/09/wearldsprake-hosts-english-podcast-the-saxon-series/
https://remarkable-people.simplecast.com/episodes/cody-keenan-speech-writer-and-former-director-of-speechwriting-for-president-barack-obama
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02134-0
https://time.com/6088583/ipcc-report-climate-change-language/
https://www.funx.nl/news/funx-food/59e92570-64a9-4d62-b0bc-3d81b5ce5e5f/waarom-sommige-foodbloggers-het-woord-curry-willen-cancelen
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


Lees meer

‘Bij de verdwijning
van K. Schippers’
Vorige week overleed K. Schippers,
pseudoniem van Gerard Stigter. Hij had
een volstrekt originele blik op taal. Onze
Taal-columnist Ronald Snijders, eerst fan
en daarna vriend, schetst een portret in
woorden.
 

Lees de hommage
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Woordpost: stolperstein
Deze week is er in Dieren een ‘stolperstein’ geplaatst ter nagedachtenis aan dominee en
verzetsman Plantagie. Wat een stolperstein is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Pssst-terreur. (INT)

>> Homersimpsoneffect. (Team Taaladvies)

>> Een aantal. (Trouw)

>> Smurfwoorden. (AV Taaltraining)

>> Klimaatroman. (NOS)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stolperstein
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stolperstein
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/pssst-terreur/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/dat-is-een-snoeihard-argument-een-aantal-is-een-telwoord~b4f4b424/
https://av-taaltraining.nl/schrijftip/schrijftip-vermijd-smurfwoorden/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2393920-klimaatroman-steeds-populairder-schrijvers-voelen-aankomen-wat-gebeuren-gaat


Advertentie

Taalkalender 2022

Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

Reisadvies (bis)
>> Van Huiskameroen tot Laptopland: hartelijke groeten vanuit Thuismanië. (AD)

>> De rarestraatnamenroute in Enkhuizen. (ANWB)

>> Snackbar ’t Hoekje zit overal en nergens. (de Volkskrant)

>> Het gehucht Windesheim was ooit het middelpunt van kerkelijk Europa. In 1390 werd er de
succesvolste vertaling van het Nieuwe Testament in de late middeleeuwen gemaakt. (De Stentor)

>> Keimpe de Krokodil laat bezoekers van horecazaken in Friesland kennismaken met de Friese
taal. (Leeuwarder Courant)

>> Lichtkunstwerk in Leuven projecteert het woord ‘Taliban’ op gevel. (Leuven Actueel)

>> DNA-analyse van drie verschillende genetische groepen grizzlyberen in Canada toont aan dat de
grenzen tussen de groepen overeenkomen met die van inheemse taalfamilies. (Science)

>> ‘Talking drum’ (‘sprekende trom’) blijkt spraakpatronen van West-Afrikaanse taal nauwkeurig na
te bootsen. (Frontiers)

>> Ngkolmpu-zzle over de getallen in een taal uit Nieuw-Guinea. (The Guardian)

 

En verder
>> Dt-fouten: de top-13 (en hoe je die ongelukjes vermijdt). (Frankwatching)

>> De Deen Valdemar Poulsen is de uitvinder van het antwoordapparaat. (Historiek)

>> ‘Sudoku’ betekent ‘Isoleer de getallen’, maar de oorspronkelijke naam van het puzzelspel was
‘Suji-wa-Dokushin-ni-Kagiru’. (VRT en APP)

>> Heropleving van de vergeten taal ‘Tut’ via TikTok. (NBC News)

>> Omdat 'patrimonium' te seksistisch is, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu de
'Heritage Days. (Bruzz)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2022
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://www.ad.nl/utrecht/van-huiskameroen-tot-laptopland-maarten-doet-de-hartelijke-groeten-vanuit-thuismanie~a07e0722/
https://www.anwb.nl/wandelen/routes/rare-straatnamenroute-enkhuizen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-keer-te-gast-bij-snackbar-t-hoekje-voor-een-spreuk-aan-de-wand-een-praatje-en-een-vette-bek~b343894f/
https://www.destentor.nl/zwolle/ooit-was-gehucht-windesheim-het-middelpunt-van-kerkelijk-europa-maar-waarom-eigenlijk~ab511ce7/
https://lc.nl/friesland/achtkarspelen/Spelenderwijs-bezig-met-Fries-in-de-zomer-26987759.html
https://www.leuvenactueel.be/nieuws/leuven/ceo-de-hoorn-reageert-op-woord-taliban-onwaarschijnlijk-betreurenswaardig-toeval
https://www.sciencemag.org/news/2021/08/mind-blowing-grizzly-bear-dna-maps-indigenous-language-families?fbclid=IwAR3-kTum8lX1zL0UjKHY2hnerttDz_Cz6i3eJWbdeqI3puhWsk4bQqSNiaA
https://blog.frontiersin.org/2021/07/27/talking-drum-yoruba-mimic-speech-communication/
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/09/can-you-solve-it-numbers-in-new-guinea
https://www.frankwatching.com/archive/2021/08/13/dt-fouten-en-hoe-je-die-ongelukjes-vermijdt/
https://historiek.net/valdemar-poulsen-uitvinder-radio-pionier/143746/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/17/maki-kaji-sudoku-uitvinder-is-overleden/
https://apnews.com/article/lifestyle-business-arts-and-entertainment-723bd1246300dbe094df16cab0a9fe8e?utm_term=OZY&utm_campaign=pdb&utm_content=Tuesday_08.17.21&utm_source=Campaigner&utm_medium=email
https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/forgotten-slave-language-seeing-revival-thanks-tiktok-rcna1676
https://www.bruzz.be/culture/cultural-news/omdat-patrimonium-te-seksistisch-organiseert-brussel-nu-de-heritage-days-2021
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Taaltip: ergens toegang toe / tot hebben
Meestal combineer je toegang met tot: ‘Ik heb geen toegang tot die informatie.’ Maar in combinatie
met er, daar, hier, waar en (n)ergens verandert tot in toe: ‘Ik heb er/daar geen toegang toe’, ‘We
konden nergens toegang toe krijgen.’
 
Meer uitleg is te vinden op een nieuwe pagina op de website van Onze Taal.

Taalvragen
>> Hoe noem je heimwee naar een vakantieplek? (Vroege Vogels)

>> Waarom heeft het woord gen als meervoud niet gennen maar genen? (Taaljournalist)

>> Waarom zeggen we ‘eh’ als we aarzelen? (KIJK)

>> Wat zijn de betekenissen en historische achtergronden van ‘Horen, zien en zwijgen’? (Historiek)

>> Wat betekent taal voor een aap? (De Groene Amsterdammer)

>> Vraag: ‘How do elephants talk to each other?’ – Antwoord: ‘By elephone.’ Wat is de talige
achtergrond van die grap? (Nomeis)

Taalnieuws
>> Voor Vlamingen: bent u een bevlogen dialectkenner of eerder een geïnteresseerde liefhebber?
De Universiteit Gent en het Instituut voor de Nederlandse Taal doen een dialectonderzoek. (De
Grote Dialecttest)

>> De Amerikaanse acteur Val Kilmer verloor zijn stem door keelkanker. Er is nu voor hem een app
ontwikkeld: wat hij op de computer tikt, wordt uitgesproken met zijn eigen stem. (Cnet)

>> Overleden: professor Rudi Janssens, auteur van vier ‘taalbarometers’ over de taalverhoudingen
in Brussel. (Bruzz)

>> De studentenorganisatie AfriForum Youth eist dat zowel het Afrikaans als het Engels volledig
wordt gebruikt als voertaal op de Universiteit van Stellenbosch. (Voertaal)
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 Gratis Onze Taal-
lidmaatschap voor
scholieren en
studenten
Om scholieren en studenten in Nederland
en België te laten kennismaken met de
veelzijdigheid van taal begon Onze Taal
deze zomer met de actie Sponsor een
student. Via deze actie konden Onze
Taal-leden een studentenlidmaatschap
voor een student of scholier sponsoren.
Dat leverde veel enthousiaste reacties én
sponsors op!
 
Daarom kunnen we nu aan
bovenbouwleerlingen en eerstejaars
studenten een Onze Taal-lidmaatschap
aanbieden. Zij ontvangen dan een jaar
lang gratis het tijdschrift Onze Taal.
 
Kent u een student die in aanmerking
komt? Stuur dan het aanmeldformulier
door.

Meer over de actie

Taalopinies
>> Sociolinguïst Sibo Kanobana gelooft niet dat we taal kunnen dekoloniseren door woorden te
vervangen. (Over taal)

>> Jan Kuitenbrouwer: ‘Taalspreading gaat ons extra tijd en papier kosten.’ (de Volkskrant)

>> Een voorstel om de informatie op Wikipedia-pagina’s in alle talen identiek te maken, maar wel
op basis van de Engelstalige versie. (Undark)

>> De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, wil geen ‘Heritage Days’ en wel ‘Journées du Patrimoine’. (Bruzz)

>> Rik Vosters, hoogleraar taalkunde, over dezelfde Brusselse kwestie: ‘Er zijn qua
gendergelijkheid wel belangrijkere katten te geselen dan de etymologie van een Latijns leenwoord.’
(De Standaard)

De kracht van taal op zee
Zonder woorden geen daden. Vraag dat maar aan Maurits Meire. Hij wilde het Kanaal
overzwemmen, maar moest na zes uur zijn poging staken. Er stond niet alleen een sterke stroming:

“Een andere tegenslag is dat ik weinig informatie doorkreeg van mijn twee teamgenoten, die zich op
de boot bevonden. Ze hebben me fantastisch gesteund tijdens de hele uitdaging. Maar een van hen
is tijdens de tocht zeeziek geworden en de andere was vooral bezig met te proberen dat niet te
worden. Daardoor kreeg ik informatie over mijn zwemsnelheid bijvoorbeeld niet goed door.” 
 
(Gazet van Antwerpen)
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Advertentie Van Dale

In de pocket!
Je kunt ze maar beter binnen hebben.
Want met deze woordenboeken knal je het
nieuwe schooljaar goed in. Voor de
onderbouw havo/vwo en het vmbo zijn er
de Van Dale Pockets. Daarin vind je snel
wat je zoekt, de nieuwste woorden,
taaltips en heel veel voorbeeldzinnen.
 
Bovendien krijg je er de Van Dale
Werkwoordwijzer gratis bij, zodat je
precies weet hoe je bijzondere
werkwoorden moet spellen.

Zit je in de bovenbouw havo/vwo en/of
doe je komend jaar eindexamen? Dan
moet je de Grote Woordenboeken voor
school hebben.

Veel succes met de start van het nieuwe
schooljaar!

Advertentie

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 uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio. 

En verder
>> Een goed mens spreekt langzaam. (Delaneyplace)
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