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Woordpost: strijkage
In zijn column in Onze Taal van deze maand heeft Jan Kuitenbrouwer het op een gegeven moment
over “holle woorden” en “gratuite strijkages”. Wat hij met dat laatste woord bedoelt, wordt
uitgelegd op de website van Onze Taal.

Lees meer

Opinie
>> Kapitein Haddock verhief het schelden tot kunst, zegt taalkundige en Kuifje-kenner Har Brok.
(AD)
>> Kunnen wij de taal echt niet veranderen? Het is in ieder geval heel veel werk, meent Peter-Arno
Coppen. (Trouw)
>> Jonge kinderen zijn geen ‘taalsponzen’ maar kunnen wel probleemloos tweetalig worden
opgevoed, meent de nieuwe Utrechtse hoogleraar Elma Blom. (RTVU)
>> Er is een minister voor het Frans nodig, vindt de Franse lexicograaf Alain Rey. (Lyon Capitale)
>> Het Frans-Vlaams en het West-Vlaams zijn dialecten van het Nederlands, aldus kenner Wido
Bourel. (Ons Erfdeel)

Voorstelling over
taal
Volgende week (om precies te zijn: van
16 tot en met 19 januari) is in de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag de
voorstelling Language te zien van Vanja
Rukavina.
Zoals de titel al zegt, is het een
voorstelling over taal – als brug tussen
culturen, maar vooral als barrière.
Waarom is het onmogelijk om iets ‘echt’ te
vertalen? En is het mogelijk om taal los te
koppelen van gevoel en ervaring?
Meer informatie vindt u hier.

Duits
>> Platduits is een mooie taal. (PAZ)
>> Verandert Twitter het Duits? (Deutschlandfunk)
>> Het Institut für Deutsche Sprache heeft 51 karakteristieke woorden voor 2018 verzameld.
(Focus)

En verder
>> U kunt nog tot 1 maart meedingen naar de Elise Mathilde-prijs. Maak kans op 10.000 euro met
een essay over het Nederlands! (Onze Taal)

Advertentie

Toren van Babel (3):
taallezing door Carel
Jansen
zondag 13 januari 2019,
Paradiso, Amsterdam
Taal kan verbinden, taal kan scheiden.
Taal kan leiden tot beter begrip of juist
verwarring veroorzaken. Met taal
benoemen, duiden en structureren we de
wereld om ons heen. Door middel van taal
proberen wij ons met elkaar te verstaan.
In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan
drie wetenschappers in op verschillende

facetten van taal en communicatie.
De derde lezing in de serie wordt
aanstaande zondag (13 januari)
gehouden door prof. dr. Carel Jansen in
Paradiso in Amsterdam. Hij gaat spreken
over schattingsparen. Zijn lezing is
getiteld ‘Ik denk … een mannetje of drie,
vier’.
Deze lezing wordt georganiseerd door
Verstegen & Stigter.
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