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Woordpost: chefsache
Als het hele land platligt door een cyberaanval is dat chefsache, zo laat Wouter van Noort in een wat
onheilspellend artikel in NRC zien. Sinds wanneer we bepaalde zaken chefsachen noemen, is te
lezen op onze website.

Lees meer

Lang leve de muziek
In de Sint-Pietersabdij in Gent loopt tot 9
juni volgend jaar ‘Lang leve de muziek’,
een tentoonstelling over 60 jaar
Nederlandstalige liedjes uit de Lage
Landen. Ze is samengesteld door de
Vlaamse popkenner Jan Delvaux, die
liedjes en artiesten uit het hele taalgebied
bij elkaar heeft gebracht. Naar verluidt is
het een amusante tentoonstelling.

Taalnieuws
>> De Nederlandse Spoorwegen zijn met een proef gestart waarbij conducteurs in het Twents de
dienstregeling omroepen. (Tubantia)
>> Maar 8 procent van de sollicitanten bij de Belgische spoorwegbeheerder Infrabel is
Nederlandstalig. (Het Laatste Nieuws)
>> Het gaat niet goed met de populariteit van het schoolvak Duits en dat kan over enkele jaren

schadelijk zijn voor de economie. (EenVandaag)

Gazette van Detroit
stopt
In december verschijnt de allerlaatste
editie van de Gazette van Detroit, een
magazine dat sinds 1904 bestaat. Het
oorspronkelijk Nederlandstalige blad
richtte zich op Vlamingen die naar
Amerika waren uitgeweken. Later
verschenen er ook Engelstalige artikelen
in de Gazette van Detroit, die vandaag de
dag nog 900 abonnees heeft (vooral
Amerikanen van Vlaamse afkomst).
De Vlaamse journaliste Paula Marckx (92)
heeft 165 interviews voor het blad
geschreven.

En verder
>> Wat is een bruikbaar Nederlands alternatief voor het Engelse spoiler? (de Volkskrant)
>> Het bedrijf Amazon stopt met een experiment met een sollicitatierobot omdat die negatieve
scores gaf aan cv’s waarin het woord vrouwen voorkwam. (Nu.nl)
>> Veel en luide stemmen op kantoor zijn hinderlijk, zeker als je een artikel over die herrie moet
schrijven. (RTL Z)
>> Onze Taal wil graag weten welke vorm uw voorkeur heeft: ‘Je kan/kunt altijd bij mij terecht.’
(Onze Taal)
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Taalvraag?

De #uitdrukking
‘iets aan de wilgen hangen’

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

gaat terug op een tekst uit de Bijbel:
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-aan-
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Advertentie

De Taalstaat live op
het DRONGO
talenfestival
Op zaterdag 10 november zendt het
radioprogramma De Taalstaat live uit
vanaf het DRONGO talenfestival. In het
Elinor Ostromgebouw van de Radboud
Universiteit krijg je de gelegenheid om
Frits Spits en zijn team te zien werken.
Sprekers van het festival worden
geïnterviewd en er is livemuziek van o.a.
het duo Veldhuis & Kemper. Speciale gast
is minister Ingrid van Engelshoven.
Wil je niet alleen bij de uitzending van De
Taalstaat zijn, maar ook de vele sessies,
lezingen van internationale sprekers, labs,
debatten, spoedcursussen en exposanten
bezoeken? Ga dan nu naar de
ticketshop en koop je kaartje voor vrijdag
9 en/of zaterdag 10 november.

Bestel nu je tickets

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