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Woordpost: jinxen 
 

  

“Ik wil mijn optreden niet jinxen”, zegt Duncan Laurence, die vanavond Nederland 

vertegenwoordigt op het Songfestival, in Trouw. Wat dat woord betekent en waar het vandaan 

komt – we verklappen alvast dat het iets met vogels, hekserij en Griekse mythologie te maken 

heeft – is te lezen op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

Gebarentolken Songfestival 
 

  

De liedjes op het Eurovisiesongfestival worden vertaald door gebarentolken, die ook ritme en 

melodie verbeelden. Het kost de zogenaamde ‘signdancers’ twintig uur voorbereiding per liedje. 

(NRC, Omroep Brabant en NPO Radio 1) 
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Verjaardag 
 

  

Het Genootschap Onze Taal viert vandaag 

zijn 88ste verjaardag. 

 

De digitale bibliotheek voor de 

Nederlandse letteren (DBNL) heeft de 

eerste vijftien jaargangen van het blad 

Onze Taal gedigitaliseerd en online gezet. 

 

U kunt de nummers als pdf (in de 

oorspronkelijke vormgeving) of in epub-

formaat (in tekstvorm) bekijken. 
 

 

 

 Naar de DBNL 
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Taalnieuws 
 

  

>> Een academicus van de universiteit van Bristol zegt dat hij maar twee weken nodig heeft gehad 

om het mysterieuze Voynich-manuscript te ontcijferen. (Scientias en Romance Studies) 

Maar niet iedereen is overtuigd. (Ars Technica) 

  

>> Sinds de introductie van vertalingen door middel van artificiële intelligentie zijn de 

verkoopcijfers op handelsplatform eBay met meer dan 10 procent gestegen. (Techpulse) 

 >> China heeft Wikipedia in alle talen geblokkeerd. De Chinese tegenhanger heet Baike. (VPNGids) 
  

 

 

Agenda 
 

  

>> Leiden, 18 mei: tijdens de Leidse Museumnacht van studentenvereniging Quintus kun je in de 

‘escaperoom Afrikaanse talen’ alleen uit de cel ontsnappen door een verhaal over een monster te 

doorgronden. (Mare) 

 

>> Amsterdam, 21 mei: ‘Die Storie van Afrikaans, deel II’ – Pieter Muysken (Radboud Universiteit) 

in gesprek met auteur Wannie Carstens. (Zuid-Afrikahuis) 

  

>> Utrecht, 4 juni: symposium ‘Sociale ongelijkheid: effecten op cognitie en taal in de eerste 1001 

dagen’. (Universiteit Utrecht) 
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Het woord ‘waagschaal’ in de 

uitdrukking ‘iets in de waagschaal 

stellen’ is een oude variant van 

‘weegschaal’. Meer over de herkomst en 

de betekenisontwikkeling lees je op 

www.onzetaal.nl/waagschaal. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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