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Meer taaladvies

Over taal gesproken

Onze Taal en het Instituut voor de
Nederlandse taal lanceren Over taal
gesproken, een gloednieuwe podcast over
taal.

De eerste aflevering is een gesprek met
vertaalster Miet Ooms over taalvariatie en
de verschillen tussen het Nederlands in
België en dat in Nederland. 

Luister naar de podcast
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Taaltip: niet / geen genoeg van iets krijgen
‘Ergens geen genoeg van krijgen’ en ‘ergens niet genoeg van krijgen’ zijn allebei juist. Over welke
van de twee varianten de vreemde eend in de bijt is, leest u meer in de tekst op onze website.

Taalnieuws

>> Marleen maakt koordjes van woordjes. (In de buurt)

>> De Wereldgezondheidsorganisatie gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit
het Griekse alfabet. (Nu.nl)

>> Opinie: ‘Waddengebied heeft een grote taalrijkdom’. (Friesch Dagblad)

>> Teruggevonden in de Nederlandse Dialectenbank: een gesprek uit 1967 met een bekende van
Vincent van Gogh. (Meertens Instituut)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ergens-geen-niet-genoeg-van-krijgen/
https://indebuurt.nl/hengelo/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/marleen-tovert-namen-om-in-koordjes-voor-haar-bedrijf-koordje-voor-woordje~138546/
https://www.nu.nl/coronavirus/6136703/griekse-letters-voor-coronavirusvarianten-om-stigmatisering-tegen-te-gaan.html?redirect=1
https://www.e-pages.dk/frieschdagblad/1675/article/1362224/25/2/render/?token=265ceae28e17a85a64ecae16e79b8fe2&vl_platform=ios&vl_app_id=nl.frieschdagblad.ereader&vl_app_version=2.1.1
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/286-2021/146439-gesprek-met-bekende-van-vincent-van-gogh-teruggevonden-in-nederlandse-dialectenbank
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Advertentie

Word lid van
Onze Taal
Als lid van Onze Taal:

ontvangt u tien keer per jaar hét
taaltijdschrift Onze Taal, zowel op
papier als digitaal;
profiteert u van kortingen op
congressen en taalboeken;
kunt u gebruikmaken van speciale
ledenacties;
verkeert u in het goede gezelschap
van 22.000 andere taalliefhebbers;
steunt u de activiteiten die Onze
Taal onderneemt voor het algemene
belang.

Als u voor 28 juni 2021 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u bovendien het boek
Een topjaar voor eikels cadeau.

Word lid

? Taalvraag?

Brussel
>> Bijna vierduizend kinderen vonden in mei vorig jaar geen plaats in het Nederlandstalig
basisonderwijs in Brussel. (Bruzz)

>> Er is een nieuw, gratis te downloaden rapport over meertaligheid in Brussel. (Brio Brussel)

>> DaarDaar, de organisatie die Vlaams nieuws in het Frans brengt, gaat dankzij steun van de
Brusselse overheid een reeks korte video’s maken om Nederlandse uitdrukkingen in het Frans uit te
leggen en omgekeerd. Mensen kunnen uit een lijstje hun favoriete uitdrukkingen kiezen en komen
zo in aanmerking om in een van de filmpjes de hoofdfiguur te worden. (DaarDaar)

 

Taalverwarring
>> Ontevreden dochter schrijft ‘Help ben ontvoerd’ op een briefje. (RTL Nieuws)

>> Een Argentijnse presentatrice brengt nieuws over de onlangs overleden William Shakespeare,
‘meester van de Engelse taal’. (De Morgen)

>> Pas ontdekt: in een nummer van het Belgisch Staatsblad uit 2014 is een recept voor
gegratineerde asperges geslopen. (VRT)

>> Jan Renkema begint een veertigdelige reeks over taalverwarring. (Neerlandistiek)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.bruzz.be/onderwijs/tekort-aan-nederlandstalig-onderwijs-klasgenoten-verstaan-onze-dochter-niet-2021-05-29
https://www.briobrussel.be/node/16340
https://daardaar.be/daardaar/pardon-quelles-expressions-neerlandaises-ne-connaissez-vous-pas/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5233771/ontvoering-politie-snelweg-dochter-kind-winkelen-meubelboulevard
https://www.demorgen.be/tv-cultuur/william-shakespeare-is-niet-degene-die-coronavaccin-kreeg-maar-dat-wist-argentijnse-tv-presentatrice-niet~b1ddc58a/?referrer=http%253A%252F%252Fm.facebook.com%252F
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/28/recept-bs/
https://neerlandistiek.nl/2021/05/onbegrip-begrepen-40-taalfilosofische-gesprekken-over-communicatie/
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook om het samen

over taal te hebben!

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://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.facebook.com/onzetaal/photos/a.335399316529417/3963120060423973/
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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
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Woordpost: credo
In Het Parool is te lezen hoe in het Nederlandse vaccinatietraject het credo ‘prikken wat de pot
schaft’ wordt losgelaten. Wat is credo eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal is er meer
over te lezen.

Woorden
>> Finfluencer. (Taalbank)

>> Het zwarte goud. (Ewoud Sanders – INT)

>> Ceremini. (Team Taaladvies)

>> Deadline. (VRT Radio 1)

Taalnieuws
>> Oproep om mee te ‘voetbalflarfen’: met voetbalcommentaar kun je prachtige gedichten maken.
(Kila van der Starre)

>> Een studie gaat na of het woord ‘genade’ nog een relevante krachtbron is. (EOS)

>> Rome eert oud-president Carlo Azeglio Ciampi van Italië met een spelfout. (VRT)

>> Getrouwde Tsjechische vrouwen mogen binnenkort waarschijnlijk zelf kiezen of hun achternaam
op ‘-ova’ eindigt. (Knack)

>> De invloed van Elon Musk op taal. (Bloomberg)

Een beetje Nederlands
‘Een Beetje Nederlands’ is een podcast voor iedereen die beter Nederlands wil leren luisteren.
Er staan afleveringen online over onder meer het Wilhelmus, de Tweede Wereldoorlog in Nederland
en Annie M.G. Schmidt. Van elke aflevering is er ook een transcriptie.

Luisteren

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/credo
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/credo
https://www.taalbank.nl/2021/05/31/finfluencer/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/het-zwarte-goud/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/
https://radio1.be/anna-luyten-ik-worstelde-zo-erg-met-de-deadline-dat-ik-een-tijd-lang-zelfs-niet-meer-durfde#podium19
http://kilavanderstarre.com/voetbalflarf/
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/genade-nog-een-relevante-krachtbron
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/01/plein-italie-spelfout/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/tsjechische-vrouwen-zullen-zelf-mogen-kiezen-of-hun-naam-op-ova-eindigt/article-belga-1741663.html
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-06-02/hyperdrive-daily-elon-musk-s-impact-on-language
https://www.eenbeetjenederlands.nl/podcast/annie-mg-schmidt/


Taal voor de
toekomst
Arita Baaijens is op zoek naar een ‘rijke,
vernieuwende taal waarmee we de zee
kunnen verstaan’. Ze doet dat samen met
publiek, de zee, woordkunstenaars en
bestuurders.
 
Centraal in haar project ‘Taal voor de
toekomst’ staan twee lerende
taalmachines, die via kunstmatige
intelligentie coherente teksten kunnen
produceren op basis van een omvangrijk
tekstcorpus. De ene stem is van de
Beleidsmaker, de andere van de
Noordzee. 

Lees meer

 
 
(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)

Advertentie

Samen lezen
in de zon
Dit vrolijk geïllustreerde kinderboek van
Onze Taal bevat bijzondere verhalen over
de herkomst van vijftig doodgewone
woorden, zoals zeemeermin, slachtoffer,
drop, kiwi en pyjama. Leuk en leerzaam
(ook voor volwassenen!). 
 
Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel
van Onze Taal

En verder
>> Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd: ‘Wat is de impact van taal?’ (video – MO*)

>> Lyanne Beets: ‘Niemand van ons bezit de taal.’ (Univers)

>> Door Breaking Bad sprak koning Redbad geen Fries. (Leeuwarder Courant)

>> Het hoeft niet altijd Roland-Garros te zijn. BOG. en Het Zuidelijk Toneel spelen de première van
‘TAL.’, een voorstelling over taal, op het terrein van tennisvereniging RTV in Tilburg. (HZT)

 

https://taalvoordetoekomst.nl/
https://taalvoordetoekomst.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-679
https://www.mo.be/video/wat-de-impact-van-taal
https://universonline.nl/nieuws/2021/06/02/niemand-van-ons-bezit-de-taal/
https://www.lc.nl/friesland/Wat-is-dat-nu-voor-vraag-Door-Breaking-Bad-moest-Redbad-him-ferbrekke-26859867.html
https://hzt.nl/speelt/tal


? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes!

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://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://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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
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Het nieuwe nummer
van Onze Taal
Het juninummer van Onze Taal staat
geheel in het teken van het Japans. 
Japan-liefhebber Paulien Cornelisse is
gasthoofdredacteur van dit themanummer,
waarin een veelzijdig beeld wordt gegeven
van een fascinerende taal, die maar liefst
drie schriftsystemen heeft, een heel apart
ritme en een bijzondere grammatica. Maar
ook de typisch Japanse omgangsvormen
komen aan bod, en de vraag wat je zoal
kunt lezen als je Murakami uit hebt, en wat
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Taaltip: financieel analist / financiële analist
Financieel analist is een vaste functieaanduiding. De buigings-e die normaal gesproken achter
financieel komt als er een de-woord volgt, blijft dan achterwege.

Veel vergelijkbare combinaties staan op de website van Onze Taal.

Nieuws
>> Vanaf volgend jaar moeten alle Vlaamse kinderen in de derde kleuterklas een taaltest afleggen.
(VRT NWS)

>> De Waalse regering wil onderwijs in de Nederlandse taal bevorderen om de werkgelegenheid te
stimuleren. (RTL Info)

>> Bestaat genderneutraal Limburgs? (1Limburg)

>> Het ANP gebruikt voortaan naast mannelijke en vrouwelijke ook genderneutrale
voornaamwoorden. (VillaMedia)



je in de sushibar kunt leren over het
Japans.

U kunt dit nummer nu voor de
actieprijs van € 5,50 (en binnen
Nederland zonder verzendkosten)
bestellen in de webwinkel van Onze
Taal.

Dit nummer los bestellen

Persoonlijk

>> Overleden: Anne van der Meiden (1929-2021), vertaler van de Bijbel in het Twents. (NRC)

>> Overleden: A.L. Snijders (1937-2021), de meester van het ‘zeer korte verhaal’. (VPRO Gids)

>> De pabo-voorleeskampioen is Yvanne de Jong. (Stichting Lezen)

>> Toen een man in negen talen ‘Ik hou van u’ tegen haar zei, wist ze dat hij de ware was. (Het
Belang van Limburg)

Lokaal
>> Er is een Bergen in Noord-Holland en een Bergen in Limburg. En allebei hebben ze een Sint
Antoniusstraat. (Over straatnamen)

>> Nieuw: een Uteregs Leesplankie. (DUIC)

>> Nu open: tentoonstelling over spreekwoorden en gezegden in Batavialand in Lelystad. (Omroep
Flevoland)

Technologie
>> Op de vraag wat de lelijkste taal ter wereld was, antwoordde Google: ‘Kannada’ (een taal die
gesproken wordt in India). Het bedrijf heeft zijn excuses aangeboden. (Hindustani Times)

>> 57% van de mensen zou seks-emoji’s gebruiken als die bestonden. (HyperAllergic)

>> Een Amsterdams instituut probeert avatars te ontwikkelen die tekst kunnen omzetten in
gebarentaal. (de Volkskrant)



   Naar de kieswijzer voor Japanse romans.

En verder

>> Welke Japanse roman wilt u lezen?
(Onze Taal)

>> Het verschil tussen klinkers en
medeklinkers uitgelegd voor kinderen.
(Neerlandistiek)

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Wetenschap
>> Door automatisch oude teksten te analyseren, krijgen we een beter beeld van oude geografie.
(Psychology Today)

>> Computersimulaties kunnen voorspellen in welke mate mensen van taalproblemen kunnen
herstellen na een hersenbloeding. (Science Daily)

>> Een taalinstituut in Nijmegen zoekt (betaalde) deelnemers aan een online onderzoek.
(Indebuurt)

>> Een gekloonde stem kan teksten voorlezen. (VillaMedia)

>> Soms worden sterke werkwoorden zwak. (NRC)

                                                                                                                                                          
         



Volg Onze Taal op
Instagram om op de hoogte

te blijven

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: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).



Lees meer

AdvertentieTalen leren
 >> Moi! In september begunt er neie   
cursussen ‘Drentse taol en cultuur’.       
(Regionieuws Hoogeveen)

 >> Doe een zomercursus aan de
Universiteit Gent. (UCT Gent)

 >> Kinderen met autisme die tweetalig
opgroeien, zijn beter in staat sommige
problemen te compenseren dan eentalige.
(Innovation Origins)
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Woordpost: commensaal
Karin Spaink vertelt dat ze tegenwoordig biobananen koopt vanwege haar commensalen. Wie die
commensalen zijn, is te lezen in Het Parool. Wat commensalen voor woord is, is te lezen op de
website van Onze Taal.

Woorden
>> Cheugy. (INT)

>> Homogenezing. (Ewoud Sanders – INT)

>> Leedhiërarchie. (Team Taaladvies)

>> Vaccinatieongelijkheid. (Taalbank)

>> Balenaren, Kortrijkzanen, Kolhamsters, enz. (Ludo Permentier – INT)

Gender-taal
>> Een oproep tot genderneutrale taal in de Nederlandse rechtspraak leidt tot Kamervragen.
(Mr. Online)

>> ‘Waarom het gendersterretje de taal verstoort.’ (Stuttgarter Zeitung)

>> ‘Waarom inclusieve taal de geesten verstikt.’ (SwissInfo)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/commensaal/
https://regionieuwshoogeveen.nl/44660/cursussen-huus-van-de-taol-begunt-in-september/
https://www.ugent.be/lw/uct/nl/actueel/nieuws/ontdek-onze-zomercursussen
https://innovationorigins.com/nl/tweetaligheid-als-natuurlijke-therapie-voor-autistische-kinderen/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/commensaal/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/cheugy/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/homogenezing/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/leedhi%25C3%25ABrarchie
https://www.taalbank.nl/2021/06/07/vaccinatieongelijkheid/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/waar-wonen-al-die-mensen/
https://www.mr-online.nl/kamervragen-over-oproep-voor-genderneutrale-taal-in-de-rechtspraak/
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kolumne-von-sibylle-krause-burger-warum-der-genderstar-die-sprache-zerstoert.d831be64-e31c-422b-acc9-1a545076b4dd.html?reduced=true
https://www.swissinfo.ch/fre/l-%25C3%25A9criture-inclusive-subira-t-elle-le-verdict-des-urnes-/46676792
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Cadeautips voor
Vaderdag

Volgende week zondag (20 juni) is het
Vaderdag in Nederland en aanstaande
zondag al in België. Is uw vader een
taalliefhebber? Verras hem dan met
een cadeau-abonnement van een half
jaar of een heel jaar. Het cadeau-
abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal en
wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd. Om op Vaderdag direct iets
tastbaars te overhandigen, kunt u de
bijpassende Onze Taal-cadeaubon
downloaden op de website.
 
Ook de Japan-editie van Onze Taal is
een leuk cadeautje om te geven. Deze
speciale uitgave is met korting
verkrijgbaar voor € 5,50. (Let op:
verzending binnen 5 werkdagen.)

Naar de webwinkel

Bedrijfstaal
>> Het Nederlands keert terug als voertaal op het hoofdkantoor van Hema. (Retail Detail)

>> McDonald’s wil spraakherkennende computers bestellingen laten opnemen. Daar is niet iedereen
blij mee. (Eat This, Not That!)

>> De weg ligt open voor een techbedrijf dat betere spraaktechnologie voor het Spaans ontwikkelt.
(Conversation)

 

 

https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/0v8u9BkUkH2uhcB660uanL_ViOZU7bwSzWEX1n-w20PbaLnSgQAWQsC8QuRSX_jf/BZaaHN36NN9szq5
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.retaildetail.nl/nl/news/algemeen/nieuwe-hema-topvrouw-gaat-sterker-focussen-op-thuismarkten
https://www.eatthis.com/news-mcdonalds-being-sued-by-customer-over-latest-technology/
https://theconversation.com/por-que-las-maquinas-no-hablan-bien-espanol-y-por-que-deberian-hacerlo-159547
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En verder
>> Iedereen die een Surinaamse moeder kent, kent de tjoerie. (Stemmen van Afrika)

>> Wat zou een geschikte nieuwe naam zijn voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)?
(De Gelderlander)

>> De roman Doodstil verschijnt in een ‘dystopische spellingeditie’: Dootstil. (Online Bibliotheek)

>> ‘Zorg voor nasynchronisatie van kinderfilms in het Belgisch- in plaats van het Nederlands-
Nederlands op de Vlaamse tv.’ (De Standaard)

>> Morgenavond om 19.00 uur in het Rijksmuseum: een online evenement (zowel voor doven als
voor horenden) over de tentoonstelling Slavernij en de geschiedenis van de onderdrukking van de
Nederlandse Gebarentaal. Klik hier om u gratis aan te melden.

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

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://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://stemmenvanafrika.nl/de-tjoerie-en-het-schengengebied-van-de-taal/
https://www.gelderlander.nl/home/een-nieuwe-naam-voor-de-boa-stadswacht-kan-echt-niet~a8db6bfd/
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/433142154/Dootstil-Paul-Weelen
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210607_97827675?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=SZ8%2B24mjELMWEGi5iEk5XHnQApewir0c%2BX5MobeCnS1JSCArgaK8HE93ZjDeVg4tie%2FGB%2Fe9S7jRaABQfxRFBlqsFJfRYh0MR0FBLDY2GqHO%2Fxd0tw%2Fdpq3f37B0z4QwMw50ffGCSWOgPZieiawkE8DrXLBKnX0K76vez%2FZmh9C2rWUwBXL7DMBjKtRKKOl2kWWX5ELWG%2B8t6EVmogOt4gaIqwLVEW58jJ7I4d%2Bg5k5SIQy9M0mSht%2FeFbi%2B9TLGC2acwZiReGdXEx14UwqCmYbnGL0KJWrlPr727Wkz0EHkz%2BfLZfeNIGemooPgypeWeFsNkSUE%2FxJfDNjTgTrsxg%3D%3D
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/toegankelijkheid/talkshow-in-ngt
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Taaltip: drie maand / drie maanden
Is het ‘drie maand’ of ‘drie maanden’? Regionaal komt ‘drie maand’ wel voor, maar in de
standaardtaal is het ‘drie maanden’, bijvoorbeeld: ‘Het is drie maanden geleden gebeurd’ en ‘Tot
over drie maanden!’
 
Over ‘drie kwartier’, ‘drie uur’, ‘drie jaar’ e.d. is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Was hij een opzichter, was hij een dienaar? Zoektocht naar een betere etymologische verklaring
van het woord ‘baas’. (Neerlandistiek)

>> Is er verschil tussen ‘want’ en ‘omdat’? Ja, vooral in vorm: de zinsvolgorde is anders. De twee
voegwoorden betekenen bijna hetzelfde, maar net niet helemaal. (Wouter van Wingerden)

>> Nieuw literair genre: de dictective. (Dictees)

Wereldtalen
>> ‘Kraan’ in het Japans is ‘karan’. ‘Kok’ is ‘kokku’. Waarom zit het Japans vol met Nederlandse
woorden? (VRT Radio 1)

>> Met het uitsterven van talen verdwijnt ook medicinale plantenkennis. (MO*)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/twintig-jaar-jaren
https://neerlandistiek.nl/2021/06/etymologica-baas/
https://doetietsmettaal.nl/2021/06/het-verschil-tussen-want-en-omdat/
https://dictees.nl/nieuw-literair-genre-de-dictective/
https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/nederlandse-invloed-op-het-japans
https://www.mo.be/nieuws/met-het-uitsterven-van-talen-verdwijnt-ook-medicinale-plantenkennis
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Paulien Cornelisse
over haar liefde voor
het Japans
Het juninummer van Onze Taal staat in
het teken van het Japans. Voor velen is
dat een onbegrijpelijke taal; waarom zou
je überhaupt Japans willen leren? 
 
Paulien Cornelisse vertelt in het
juninummer uitgebreid en enthousiast
over haar liefde voor die taal. Dat artikel
is nu ook gratis online te lezen.

Naar het artikel

>> Nike schrijft zijn merknaam in Griekse letters op nieuwe sportschoenen, maar dat lukt niet
goed. (Parakalo)

>> Er is een Twittercampagne begonnen om het Tulu in India als officiële taal te erkennen. (Deccan
Chronicle)

Onderwijs
>> De toekomst van de leerstoel Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen is onzeker. (It Nijs en
AD)

>> Amsterdamse scholen hebben de afgelopen jaren geld dat bestemd was voor de zogenoemde
kansenaanpak in het onderwijs vooral besteed aan taal en rekenen. (Nu.nl)

>> Het moedertaalonderwijs in Afrika wint veld, want de leerresultaten zijn beter. (Financial Times)

 

En verder
>> Op vliegveld Orly werden in 2019 de letters van ‘Orly Ouest’ en ‘Orly Sud’ verwijderd. Negen
van die zestien letters worden binnenkort geveild ten bate van alfabetiseringsprojecten. (Le
HuffPost)

>> In museum Hamburger Bahnhof in Berlijn loopt tot 19 september een tentoonstelling over de
kunstenaar Joseph Beuys, onder meer over hoe hij tegenover taal stond. (Deutschlandfunk
Kultur en rbb24)

>> Als u wat tijd hebt, geniet dan van Beuys’ opname ‘Ja, Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee, Nee’. (M HKA)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/een-taal-zo-mooi-als-een-houtsnede
https://parakalo.wordpress.com/2021/06/09/nike-blundert-met-naam-griekse-godin-op-sneaker/
https://www.deccanchronicle.com/nation/politics/140621/twitter-campaign-to-declare-tulu-as-official-language-gets-political-s.html
https://www.itnijs.frl/2021/06/universiteit-grins-wol-learstoel-frysk-opheffe/?fbclid=IwAR2pTfF9oKKjHgeWNlDv2WJ_QAX6FarhAcCaZ4cH2FmfPXMB2tezYfFFizI
https://www.ad.nl/groningen/zorgen-over-studie-fries-aan-rijksuniversiteit-groningen~a909b9a1/
https://www.nu.nl/amsterdam/6138880/amsterdamse-scholen-besteedden-geld-kansenaanpak-aan-taal-en-rekenen.html
https://www.ft.com/content/e413c559-0f66-4147-9d80-ca8ea48e41a7?fbclid=IwAR0u5dY1ERmqEZd8GflzZeW_KV8NxsEXGfar3p7tiTQk5eYu7CAtQeoyxBw
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ces-anciennes-lettres-de-laeroport-paris-orly-mises-aux-encheres_fr_60b62b7fe4b0ead2796d36e1
https://www.deutschlandfunkkultur.de/austellung-von-der-sprache-aus-in-berlin-wie-joseph-beuys.1013.de.html?dram:article_id=498706
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2021/06/berlin-joseph-beuys-hamburger-bahnhof-ausstellung.html
https://www.muhka.be/nl/programme/detail/1088--joseph-beuys-greetings-from-the-eurasian/item/15484-ja-ja-ja-ja-nee-nee-nee-nee
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Advertentie

Cadeautip voor
Vaderdag

Zondag (20 juni) is het Vaderdag in
Nederland. Is uw vader een
taalliefhebber? Verras hem dan met
een cadeau-abonnement van een half
jaar of een heel jaar. Het cadeau-
abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal en
wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd.
 
Om op Vaderdag direct iets tastbaars te
overhandigen, kunt u de bijpassende Onze
Taal-cadeaubon downloaden op de
website.

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

#taalkronkel

“Amalia ziet af van uitkering en aanslag

op horecazaak Wijchen”

(bron: De Gelderlander)

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

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
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/search?q=%23uitdrukking
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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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://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
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Woordpost: clerus
Brits onderzoek wijst uit dat de middeleeuwse clerus in toenemende mate last kreeg van
knobbeltenen. Over het woord clerus is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Vertruttingsmaatschappij. (Taalbank)

>> Kogelbiefstuk. (Gids.tv)

>> Lauw. (KIJK)

Taalnieuws
>> De Franse dakjes willen maar niet verdwijnen. (Ludo Permentier – INT)

>> De nieuwe omroepstem voor NS-stations verzacht negatieve emoties. (Nu.nl)

>> In twee buurten van Nijmegen komen waarschijnlijk Latijnse vertalingen op straatnaamborden.
(RN7)

>> Het Europese Dag van de Talen-platform in Vlaanderen hield een wedstrijd rond
leesbevordering. De ingezonden filmpjes zijn nu te beoordelen door het grote publiek.
(Epos en EDT)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/clerus
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/clerus
https://www.taalbank.nl/2021/06/16/vertruttingsmaatschappij/
https://www.gids.tv/artikel/14831/keuringsdienst-van-waarde-classics-beginnen-donderdag-met-aflevering-over-kogelbiefstuk
https://www.kijkmagazine.nl/science/waarom-zeg-je-niet-lauw-buiten/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/wie-vindt-nog-franse-dakjes/
https://www.nu.nl/287654/video/dit-is-de-nieuwe-omroepstem-van-de-ns-en-zo-werd-ze-uitgekozen.html
https://www.rn7.nl/9509-waarschijnlijk-latijnse-vertalingen-straatnamen-op-bordjes-in-ulpia-en-fabrica
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/EDT
https://www.facebook.com/Het-Europese-Dag-van-de-Talen-platform-268455990243756
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Japans in de sushibar
Het Japanse themanummer van Onze Taal
is helemaal uitverkocht, maar een herdruk
komt eraan.
 
Voor dat nummer at Onze Taal-redactrice
Fieke Van der Gucht zich bijna een karoshi
aan sushi. Proef het resultaat in het fraai
geïllustreerde ‘Japans leren in de sushibar’.

Naar de sushibar

Kletsmaatjes
gezocht!
De stichting Het Begint met Taal helpt
nieuwkomers die Nederlands willen leren.
Voor het project Kletsmaatjes zoekt de
stichting vrijwilligers die een uurtje per
week online beschikbaar zijn om een
nieuwkomer te helpen met de Nederlandse
taal. Als vrijwilliger kunt u rekenen op
ondersteuning.
 
Wilt u iets betekenisvols doen met uw
liefde voor het Nederlands? Word dan
Kletsmaatje! 

Lees meer

 

Taalopinies
>> ‘Stop de mcdonaldisering van het onderwijs!’ (Trouw)

>> ‘Niet iedere scholier begrijpt een zelftest.’ (Het Parool)

>> ‘Hier wint de toon van de taal.’ (video – NPO Radio 1)

>> ‘Als we onze streektalen nog altijd waardevol genoeg vinden, moeten we ook zorgen dat
daarover de juiste specialisten in de talkshows zitten.’ (Dagblad van het Noorden)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/japans-leren-in-de-sushibar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/japans-leren-in-de-sushibar
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/japans-leren-in-de-sushibar
http://www.hetbegintmettaal.nl/400-nieuwkomers-wachten-op-kletsmaatjes.
https://www.hetbegintmettaal.nl/400-nieuwkomers-wachten-op-kletsmaatjes.
https://www.trouw.nl/onderwijs/stop-de-mcdonaldisering-van-het-onderwijs~b67a1cb9/
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-niet-iedere-scholier-begrijpt-een-zelftest~b08c94bb/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/d3c05904-b298-4e85-b747-0385b5ecce4d/2021-06-16-het-taalteam-met-jan-beuving-de-toon-en-de-taal
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Hoera-Streektaol-op-de-landelijke-tillevisie-26884181.html
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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 het boekje 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 boekje voor iedereen
die iets met dictees heeft!
 
Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

 

Voetbaltaal
>> Nederland: Frank Snoeks probeert clichés te vermijden. (Quest)

>> Vlaanderen: Aster Nzeyimana valt op door zijn aangename commentaar. (Voetbalprimeur)

>> Waarom is op het EK Voetbal langs de velden reclame in het Chinees te zien? (VRT)

>> Abel kwam naar Nederland toen hij acht was: ‘Als je gaat voetballen hoef je ook niet te kunnen
praten met elkaar.’ (Kidsweek)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.quest.nl/mens/sport/a36713829/voetbalverslaggever-frank-snoeks-cliches-probeer-ik-te-vermijden/?utm_campaign=qst-20210615-weekly&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=header:%2520Frank%2520Snoeks
https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/984691/aster-nzeyimana-scoort-punten-tijdens-hongarije-portugal-zalig-commentaar.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/15/chinese-merken-op-wk-voetbal/
https://www.kidsweek.nl/sporten-een-nieuw-land
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& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor leuke
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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://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://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
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Meer taaladvies

Woorden van 
en naar Japan
Woorden als soja, sake en kimono komen
uit het Japans. Wist u dat er in de Japanse
taal ook woorden voorkomen die uit het
Nederlands zijn overgenomen?

Het wordt zichtbaar gemaakt op een mooie
kaart die in het juninummer van Onze
Taal staat afgedrukt. De kaart is nu ook
gratis online te bekijken. Als u het gehele
Japan-nummer wilt lezen, kunt u het hier
los bestellen.

Naar de kaart

#2302 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
22

JUNI
2021

Taaltip: in een lastig pakket / parket
Wie zich in een lastige situatie bevindt, zit in een lastig parket (met een r).
Of dat iets met een parketvloer te maken heeft (en zo ja: wat), is te lezen op de website van Onze
Taal.

Je talen spreken
>> Een Twent spreekt Twents, een Zweed spreekt Zweeds – toch verstaan ze elkaar.
(Wearldspraoke)

>> Isabel van Bennekom (15) wint een Nederlandse spreekwedstrijd in het Engels. (Houtens
Nieuws)

>> Jody Barney uit Australië kent achttien inheemse gebarentalen. (ABC)



24/06/2021, 14)39OnzeTaal

Page 2 of 3https://c.spotler.com/ct/m12/k1/CMepOojsi3slQYbLNQ2DOWH-k5F-DJ…F7MpxVU40KGt1s-5BXme7ns394U7__rFgD_Z1J3KAMfujA/KyF6ibYDWhXgRp4

Advertentie

Combinatie-
aanbieding
Japan in honderd kleine stukjes is een
boek voor reizigers, thuisblijvers,
taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen.
Het is een verzameling ‘stukjes’ over
Japan (weetjes, feitjes, observaties) van
Paulien Cornelisse. Het boek is door
Paulien zelf geïllustreerd. 

Japan in honderd kleine stukjes is nu
samen met het Onze Taal-
Japannummer te bestellen voor
€ 23,50.

Bestellen

Diversiteit en inclusiviteit
>> Sommige Afro-Amerikanen zeggen ’talk out of your neck’. Nederlandse invloed? (Neerlandistiek)

>> Zwarte Amerikaanse taalkundige: het n-woord zou geen taboe moeten zijn. (Trouw)

>> Het einde van de mondkapjesplicht is goed nieuws voor doven en slechthorenden. (Trouw)

>> Wat is de vrouwelijke vorm van ‘auteur’ in het Frans? (20min)

 

Straatnamen
>> Straatnaambordjes in nieuwe Nijmeegse wijken, op plaatsen waar vroeger een Romeinse
vesting was, krijgen onderschriften in het Latijn. (RN7)

>> Een mooie website laat van iedere straatnaam zien in welke Duitse steden die voorkomt. (Die
Zeit)

>> Belgische gemeenten moeten meer aandacht besteden aan duidelijke straatnamen en logische
huisnummers, vindt de minister van Binnenlandse Zaken. (Het Nieuwsblad)

 

En verder
>> Discussieer op 30 juni mee over de toekomst van de dialecten, in het bijzonder het West-
Vlaams. (VRT Taal)

>> De stem van de Nederlandse Spoorwegen neemt afscheid. (video – De Telegraaf)

>> Webinar: zoeken in oude woordenboeken. (INT)
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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Lees meer

Boekpresentatie 
Wie zegt wat waar?
Het dialectenboek Wie zegt wat waar?
verschijnt maandag. Dit wordt aanstaande
dinsdag, 29 juni, om 15.30 uur gevierd in
een online presentatie, met onder meer
twee duolezingen (door auteurs van Wie
zegt wat waar?) en een korte quiz,
waaraan alle kijkers kunnen deelnemen.
 
Iedereen is welkom, maar het is prettig als
u zich van tevoren aanmeldt. U ontvangt
dan maandag een mail met een link naar
de Zoom-presentatie.
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Woordpost: inundatie
Een nieuwe fietsroute tussen Bergen op Zoom en Edam lijkt soms door geïnundeerd gebied te
voeren, zo is te lezen in BN DeStem. Over de woorden geïnundeerd en inunderen is meer te lezen
op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Eerlijk. (de Volkskrant)

>> Fopspeenwoord. (Taalbank)

>> Hoofdpersoonsyndroom. (INT)

>> Vriendenerfenis. (Team Taaladvies)

>> Kumbayamoment. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/inunderen
https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/inunderen
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/taalgebruik/woord-van-de-week/
https://www.taalbank.nl/2021/06/21/fopspeenwoord/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/hoofdpersoonsyndroom/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/vriendenerfenis
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/het-kumbayamoment/
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Aanmelden

Bekijk de reportage

Begrijpelijke taal in de zorg
Gisteren reikte Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, de
ZorgVoorZorgPrijs uit. Ter gelegenheid daarvan publiceerde de Taalunie een reportage over
begrijpelijke taal in de zorg. De reportage en de prijsuitreiking kunt u hier bekijken.

 

Taalkwesties
>> Moet ik door het leven gaan als ‘de man waarmee ze getrouwd is’? (ANV)

>> ‘Queere mensen’ kun je niet schrijven, ‘coole mensen’ wel. (Trouw)

>> Door maatschappelijke ontwikkelingen is het thema ‘grof taalgebruik’ heel actueel.
(Reformatorisch Dagblad)

 

Taalvariatie
>> Gezocht: 544 Friese namen voor nachtvlinders. (Leeuwarder Courant)

>> Tilburgs corona-initiatief: de telefoonlijn Mèn-wèl-bèlle (‘mij wel bellen’), voor mensen die om
een praatje verlegen zitten. (Omroep Tilburg)

>> Er zijn nu ook rondvaarten over de Schelde in het Antwerps. (ATV)

https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://www.youtube.com/watch?v=iQKxtyQLMlc
https://www.youtube.com/watch?v=iQKxtyQLMlc
https://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2021-2/ben-ik-nu-echt-de-man-waarmee-ze-getrouwd-is/
https://www.trouw.nl/achterpagina/queere-mensen-zeg-je-niet-coole-mensen-juist-weer-wel~b69f4689/
https://www.rd.nl/artikel/932436-grof-taalgebruik-door-maatschappelijke-ontwikkelingen-is-het-thema-hoogst-actueel
https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/544-Friese-namen-voor-nachtvlinders-gezocht-26898989.html
https://www.omroeptilburg.nl/nieuws/een-goed-spontaan-gesprek-in-coronatijd-men-wel-belle-regelt-het/?fbclid=IwAR3UUbK2EPuTNqjbxsH0CjfIaM8qW8_AkNz42vpbQXFVV3nJPjdIxwr7Slo
https://atv.be/nieuws/flandria-doet-het-nu-ook-oep-zn-antwaarps-121083
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DRONGO talenfestival
heeft nieuwe plannen

In 2021 vindt voor de tiende keer het
DRONGO talenfestival plaats. Een mooi
moment om de vorm én de inhoud goed
tegen het licht te houden. DRONGO werkt
hard aan plannen voor de komende jaren.

Hebt u het DRONGO talenfestival weleens
bezocht? Of hebt u interesse in taal? Denk
met DRONGO mee door uiterlijk zondag 27
juni aan deze enquête deel te nemen. Het
duurt niet langer dan 10 minuten en u
helpt DRONGO er erg mee!

Naar de enquête

Advertentie

Combinatie-
aanbieding
Japan in honderd kleine stukjes is een
boek voor reizigers, thuisblijvers,
taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen.
Het is een verzameling ‘stukjes’ over
Japan (weetjes, feitjes, observaties) van
Paulien Cornelisse. Het boek is door
Paulien zelf geïllustreerd. 
 
Japan in honderd kleine stukjes is nu
samen met het Onze Taal-
Japannummer te bestellen voor
€ 23,50.

Bestellen

 

En verder
>> Acht Duitse persbureaus willen ‘gendergevoeliger’ schrijven. (Trouw)

>> Podcast over meertalige baby’s. (Kletsheads)

>> Een korte geschiedenis van de Esperanto-beweging in China. (Radii China)

 

https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/combinatieaanbieding-met-themanummer-japan
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/combinatieaanbieding-met-themanummer-japan
https://www.trouw.nl/buitenland/het-duitse-nieuws-wordt-minder-mannelijk-opgetikt~b2eb80c5/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://kletsheadspodcast.nl/2021/06/11/meertalige-babys-seizoen-2-aflevering-9/
https://radiichina.com/esperanto-subculture/
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://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
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Meer taaladvies

Over neologismen 
gesproken

De tweede aflevering van onze podcast
‘Over taal gesproken’ gaat over
neologismen – oftewel nieuwe woorden.
Hoe, wanneer en waarom ontstaan ze, en
wat voor soorten nieuwe woorden zijn er?
 
Een gesprek met Vivien Waszink van het
Instituut voor de Nederlandse Taal over
eendagsvliegen en blijvertjes, leenwoorden
en mixtermen, schaamte-woorden, en over
woorden van het jaar en hoe die weer
vergeten worden.

Luister naar de podcast
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Taaltip: tenminste / ten minste
In de letterlijke betekenis ‘op zijn minst, minimaal’ is ten minste met een spatie.
In de betekenis ‘in ieder geval, althans’ is tenminste juist.

Voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> ‘Komen’ behoorde ooit tot de groep sterke werkwoorden waar ook ‘nemen’, ‘stelen’ en ‘breken’
in zitten. Waarom is het dan ‘komen’ en niet ‘kwemen’? (Taal aan de wandel)

>> Tweetalige opvoeding voor alle kinderen met autisme? Meer onderzoek is nodig. (Innovation
Origins)

>> Sommige dierenuitdrukkingen sporen regelrecht aan tot gedrag dat schadelijk is voor het dier in
kwestie. (De Standaard)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/luister-naar-de-eerste-aflevering-van-onze-podcast
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/tenminste
https://taalaandewandel.wordpress.com/2021/06/28/nemen-en-komen-verloren-zussen/
https://innovationorigins.com/nl/krijgen-alle-autisten-straks-een-tweetalige-opvoeding/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210627_97776967?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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Groot Dictee-spelspel
De komende weken kunt u zich opgeven
voor het ‘Groot Dictee-spelspel’ in De
Taalstaat op NPO Radio 1. U neemt het dan
in de uitzending op tegen een andere
luisteraar.

Wat moet u doen? Woorden spellen! Maar
dan wel: hardop, letter voor letter – én
uiteraard correct. Durft u de uitdaging aan?
De prijs voor de beste Spelspeller is een
plaats in de dicteezaal op 6 november, als
het Groot Dictee der Nederlandse Taal
wordt gehouden.
 
Meedoen? Mail naar De Taalstaat.
 
Oefenen met typische dicteewoorden
kan nu al in deze quiz van Onze Taal.

Meer informatie

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

Namen uitspreken is ook een sport
>> Uitspraakgids met alle namen van voetballers tijdens het EK 2020. (VRT Taal)

>> Uitspraakgids met alle namen van wielrenners tijdens de Ronde van Frankrijk 2021. (VRT Taal)

>> Nederland is uitgeschakeld. Tijd om eindelijk te weten hoe je ‘Gakpo’ uitspreekt. (Stemmen van
Afrika)

En verder
>> Tunnel in Tilburg scheldt mensen uit. (De Telegraaf)

>> Columnreeks van twee zussen over de vier talen die op de drie ABC-eilanden worden
gesproken, plus nog één extra taal. (Koninkrijk)

>> Collega’s begroeten op kantoor: hoe ging dat ook alweer? (Omroep Gelderland)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel
mailto:taalstaat@kro-ncrv.nl?subject=Deelnemen%20aan%20het%20Spelspel
https://www.onlinequizcreator.com/nl/dicteewoordenquiz-taalstaat/quiz-473971
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-groot-dictee-spelspel
https://vrttaal.net/taaladvies-uitspraak/euro-2020-duitsland
https://vrttaal.net/nieuws/tour-2021-deelnemers
https://stemmenvanafrika.nl/hoe-je-gakpo-uitspreekt-en-de-gevolgen-voor-de-geschiedenis/
https://www.telegraaf.nl/video/866445589/bizar-tunnel-scheldt-mensen-uit?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf
https://koninkrijk.nu/2021/06/13/column-deel-8-he-zus-jij-hebt-makkelijk-praten/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/7146923/Collega-s-begroeten-op-kantoor-hoe-ging-dat-ook-alweer
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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. 
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taaltip (thema: EK)

Een team dat in een achtste finale

speelt, is een ‘achtstefinalist’ (klik hier

voor meer uitleg).

En een wedstrijd in de achtste finale is

een ‘achtstefinalewedstrijd’ (meer info).

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

 

Taalpost in de zomermaanden
In juli en augustus wordt Taalpost één keer per week verstuurd. Niet op dinsdag of donderdag,
maar op woensdag. De eerstvolgende aflevering verschijnt op 7 juli.
 
 

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/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
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/search?q=%23uitdrukking
https://onzetaal.nl/taaladvies/halve-finalist-halvefinalist
https://onzetaal.nl/taaladvies/langeafstandsloper
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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