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Middeleeuwse geheimen 

Het zogeheten ‘Voynichmanuscript’, een handgeschreven en geïllustreerd boek 

uit de 15e eeuw, blijft de gemoederen bezighouden. Want wat staat er nu 

eigenlijk in? Al heel veel onderzoekers hebben geprobeerd de tekst te 

ontcijferen, maar we weten niet eens bij benadering in welke taal het boek 

geschreven is. 

 

Onlangs verscheen er in het Times Literary Supplement een nieuwe theorie: het 

boek zou geschreven zijn in een soort afgekort Latijn en een gezondheidsgids 

voor vrouwen behelzen. Maar hoe waarschijnlijk is die theorie? De website Live 

Science zocht het uit. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Woorden 

 Eigenlijk is er een feitelijk verschil tussen eigenlijk en feitelijk. 

(Neerlandistiek) 

 Het neologisme van de week: weigerpensionado. (IvdNT) 

 En dit woord spookt al sinds maart rond: macronisme. (Taalbank) 

 

  

  

  Dialect 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voynichmanuscript
https://www.livescience.com/60401-why-voynich-manuscript-is-undecipherable.html
https://www.livescience.com/60401-why-voynich-manuscript-is-undecipherable.html
https://www.livescience.com/60401-why-voynich-manuscript-is-undecipherable.html
http://www.neerlandistiek.nl/2017/09/eigenlijk-feitelijk/
http://www.ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1461-weigerpensionado
https://www.taalbank.nl/2017/09/12/macronisme/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Leidse studente verkoopt ‘tassies’ met Leidse kreten: ‘Juh, koekeroe!’ 

(Leidsch Dagblad) 

 Negen streektaalliefhebbers uit Twello schreven samen een 

streektaalroman: Hessel de IJsseljutter. (De Stentor) 

 Het Kommetèèt vå Pikke Stijkes heeft voor dit najaar een lessenreeks 

gepland over het Tiens. (Nieuwsblad) 

 

  

  

  

En verder 

 Waarom is ‘de publieke omroep wier’ niet correct? (de Volkskrant) 

 Op 29 en 30 september 2017 vindt in Utrecht weer het DRONGO-

talenfestival plaats, met interessante lezingen, spoedcursussen om 

razendsnel een taal te leren, en meer. Er zijn nog een paar kaartjes! 

(DRONGO-talenfestival) 

 

  

  

  

Advertentie 

Veranderend taalgebruik in de media 

  

 

Het DRONGO-talenfestival biedt een keur aan 

sessies, debatten, labs en spoedcursussen. Zo 

spreken kopstukken uit medialand op 30 

september over het veranderde taalgebruik in de 

media en het gebruik van emoji’s. Alles in taal 

moet tegenwoordig sneller en korter. Betekent 

korter ook oppervlakkiger? Of stopt de mens 

steeds meer informatie in steeds kortere 

uitingen? Met onder anderen Chris Buur en Jean-

Pierre Geelen van de Volkskrant. 

 

Lees meer over het programma op de website. 

https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/tassen-met-leids-dialect
https://www.destentor.nl/deventer/twello-voor-taal-begint-met-presentatie-streekroman~a721a079/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_03068036
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-wier-is-inderdaad-fout-maar-niet-omdat-het-wiens-had-moeten-zijn~a4516409/
https://www.drongotalenfestival.nl/home
https://www.drongotalenfestival.nl/
https://www.drongotalenfestival.nl/home


 

Bestel kaarten 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://www.drongotalenfestival.nl/ticketskopen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

