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Woordpost: samowar 
 

  

In Het Parool beschrijft Han Lips hoe Jeroen Krabbé een oven en een samowar bewondert die Marc 

Chagall een eeuw geleden tekende. Over de samowar is meer te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 
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Taalonderwijs zonder 

grammatica-uitleg?  

 

  

Kun je een taal goed leren zonder uitleg over 

de grammatica te krijgen? Leslie Piggott, die 
zelf als Canadese ooit Nederlands leerde 
spreken, heeft daar promotie-onderzoek naar 
gedaan. Ze experimenteert onder meer met 
Engelse lesboeken zonder grammatica-uitleg. 
Werkt dat? 
 

In het 2/3-nummer van Onze Taal wordt haar 
methode besproken: wat zijn de voors en 
tegens, en werkt haar aanpak beter dan 
conventionele methodes? Dit artikel is nu 
gratis te lezen op de website van Onze Taal. 

 
Benieuwd wat er nog meer in dit nummer van 

Onze Taal staat? Bekijk dan de 
inhoudsopgave.  

 

 

 

 
Naar het artikel 
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Tips voor de thuistaalwetenschapper 
 

  >> De Taalprof ordent zijn ruim 500 stukjes over zinsontleding, voor in de klas. (Taalprof) 

  

>> Taalkundige zet zijn colleges over fonologie (over de klanken van taal) online. 
(video; Quarantaine Colleges) 

 >> Cambridge University Press stelt honderden universitaire leerboeken (waaronder tientallen over 

taalkunde) gratis online ter beschikking. (CUP) 
  

 

 

Andere tips 
 

  >> Kees van Kooten geeft tips voor het schrijven van haiku’s. (Trouw) 

  >> Nut en noodzaak van ontleden: kort online college. (video; Henk Wolf) 

  

>> Zo kun je een vreemde taal leren zonder te dicht bij je gesprekspartner te komen. (Travel 

Awaits) 
  

 

 

  

 Instagram en taal 
 

  

Als lezer van Taalpost hebt u uiteraard 

veel belangstelling voor taal. Maar bent u 
bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in 
mensen of initiatieven die zich op 
Instagram met taal bezighouden?  

 
Zo ja, dan wil het socialemedia-team van 
Onze Taal u graag vragen een korte 

enquête daarover in te vullen. 
 
Onze Taal zit zelf ook op Instagram: 
www.instagram.com/onze_taal. 

  

 

 
Naar de enquête 

  

 

 

 

 Woorden 
 

  >> Coronakabinet. (INT) 

 >> Hoestschaamte. (Taaltelefoon) 

  >> Spoedtent. (Taalbank) 
  

  

 

En verder 
 

  >> In de Eerste Wereldoorlog werd Amsterdam Hamsterdam. (Historiek) 

  >> Vijf Franse woorden om u weer te laten glimlachen. (Le Figaro) 

  >> Google komt binnenkort met een app die live moet kunnen tolken. (Heise) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

In Op1 sprak viroloog Jaap Goudsmit 

afgelopen dinsdag een paar keer van 

‘(als) een razende roeland’. 

Op onze website kun je lezen waar die 

uitdrukking vandaan komt: 

https://onzetaal.nl/razenderoeland.  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalnieuws, taaltips 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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