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Woordpost: degressiviteit
In De Tijd werd deze week gesproken over “degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen”. Wat
betekent het woord degressiviteit en waar komt het vandaan? En is er een verband met
agressiviteit en progressiviteit? Dat leggen we uit op onze website.

Lees meer

Tokidoki
Japan en de Japanse taal staan centraal in
de vierdelige tv-reeks Tokidoki, die door
Paulien Cornelisse gepresenteerd wordt.
Elke uitzending is opgehangen aan één
begrip: yugen (het mysterieuze gevoel als
je je één voelt met de natuur), otenba
(opstandig), giri (bij elkaar in het krijt
staan) en mono no aware (de schoonheid
van de vergankelijkheid). De eerste
aflevering wordt uitgezonden op zondag
16 september om 20.15 uur op NPO 2.

Bekijk de trailer

Taalnieuws
>> Japke-d. Bouma interviewde de auteur van de “ergste jargontweet ooit”. (NRC)
>> In Amsterdam loopt een tentoonstelling over vertaalkinderen. Dat zijn kinderen van
anderstalige ouders die alles moeten vertalen voor hun ouders. (NOS)

>> Er zijn twee nieuwe Oudnederlandse woorden ontdekt in een Ierse woordenlijst uit de zevende
eeuw: blinn auga (blindogig). (Neerlandistiek)
>> De dramatische afname van het aantal studenten Nederlands zet de Taalunie aan tot een
actieplan. (NU.nl)

Onderzoekje
Een masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de VU doet voor haar scriptie
onderzoek naar het lezen van teksten. Ze kan uw hulp goed gebruiken.

Doe mee

En verder
>> Een rij hossende mensen is een polonaise. Waar komt dat woord vandaan? (Historiek)
>> Op 26 oktober 2018 organiseert NL-Term samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal
voor de tiende keer een dag over terminologie in het Nederlandse taalgebied. (TiNT-dag)
>> Lezersvraag: in welke taal zouden een Nederlandse moeder en een Finse vader in Duitsland hun
kind moeten opvoeden? (NRC)
>> En een korte lezersbrief uit Ierland over de schuttingtaal van voetbaltrainers. (The Irish Times)
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Advertentie

Waanzin Festival
2018: Baas in Eigen
Brein
Hoe bepalend is onze cultuur voor wat wij
als ‘normaal’ beschouwen? En kunnen we
de stigmatiserende werking van een
psychisch label tegengaan door onze taal
te veranderen? Tijdens het Waanzin
Festival leren we hoe en waarom ons
beeld van (ab)normaliteit de afgelopen
eeuwen veranderd is. Maar ook welke
systemen de grens tussen normaal en
abnormaal vormgeven.
Kom op 15 september naar dit festival en
ontdek waarom er meer ruimte moet zijn
voor het afwijkende.
Zaterdag 15 september 2018
12.30 - 17.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
Organisatie: Filosofie.nl
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