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Einde Over taal 

Na 56 jaar houdt het Vlaamse taaltijdschrift Over taal er noodgedwongen mee 

op: de uitgever vindt de financiële inkomsten te weinig aantrekkelijk. Het 

laatste nummer is gisteren gratis als pdf online gezet. Het nummer staat vol 

herinneringen aan de geschiedenis van het blad, en in een interview toont de 

hoofdredacteur Filip Devos zich buitengewoon slagvaardig: hij maakt bekend 

dat hij werkt aan een doorstart, al is de concrete vorm ervan op dit moment 

nog niet helemaal duidelijk. 

 

Lees het nummer 

 

  

  

  

Taal en macht 

 Agenten op Facebook ‘smurfen’ noemen levert in Brussel toch geen 

celstraf op. (HLN) 

 In India gaan stemmen op om te proberen het Hindi tot officiële taal 

van de VN te maken. Dat zou een meertalig land als India niet moeten 

willen, meent een columnist. (The Hindu) 

 De Oostenrijkse minister Kickl heeft de woede van zijn landgenoten 

opgewekt door te zeggen dat hij asielzoekers in kampen wil 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://tijdschriftovertaal.files.wordpress.com/2018/01/over-taal-2017-5-volledig-binnenwerk.pdf
https://tijdschriftovertaal.files.wordpress.com/2018/01/over-taal-2017-5-volledig-binnenwerk.pdf
https://www.hln.be/regio/drogenbos/agenten-smurfen-noemen-is-dan-toch-geen-celstraf-waard~ae8cf018
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-needless-pursuit/article22422396.ece


‘concentreren’. (De Telegraaf) 

 

  

  

  

Nieuwe en oude woorden 

 Journalist en cultuurhistoricus Ewoud Sanders vraagt zich af: kennen 

jongeren de woorden stuiver, dubbeltje en kwartje nog? (NRC) 

 Het neologisme van de week: stinkarmband. (IvdNT) 

 Nog een opvallend woord deze week: scheurensafari. (Taalbank) 

 

  

  

  

En verder 

 Rockbands kiezen niet altijd de gemakkelijkst uitspreekbare namen. 

Neem nu ‘ttttttttttttttttttttt’. Of anders 

‘Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum’. (The 

Guardian) 

 Wordt u in Nederland langzamerhand tot een scheldwoord? 

(Neerlandistiek) 

 U kunt nog steeds filmpjes insturen voor Taalpost 2000! 

Inzenders maken kans op het boek Waar komt suikerspin vandaan? of 

een halfjaarabonnement op Onze Taal. (Taalpost 1988) 

 

  

  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1530831/nazi-taal-van-minister-over-asielzoekers
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/10/taal-op-straat-a1587691
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1497-stinkarmband
https://www.taalbank.nl/2018/01/10/scheurensafari/
https://www.theguardian.com/music/2018/jan/09/the-most-unpronounceable-band-names-ever
https://www.theguardian.com/music/2018/jan/09/the-most-unpronounceable-band-names-ever
http://www.neerlandistiek.nl/2018/01/ooit-wordt-u-een-scheldwoord/
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost1988.pdf


 

 

  

Advertentie 

Murakami Weekend  

 

  

 Met het verschijnen van deel twee van De moord op Commendatore is 

Murakami’s nieuwste roman compleet. Dat viert uitgeverij Atlas Contact 

groots met het Murakami Weekend op een locatie waar je even goed verdwaald 

raakt als in het oeuvre van Murakami: het cruiseschip SS Rotterdam. Tal van 

bekende liefhebbers brengen een ode aan de Japanse meester. Met interviews, 

lezingen, colleges, jazz- en klassieke muziek, Japanse workshops, de 

Murakami Cinema en nog veel meer!  

Meer informatie 

 

 

 

  

  

  

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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