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Woordpost: platitude
In De Morgen vertelt politica Jessika Soors dat ze zich ergert aan “al dat gestook met platitudes”.
Wat platitudes zijn en of het woord iets met ‘plat’ te maken heeft, is te lezen op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Frans
>> Morgen, 7 juni 2019, zendt de Franse tv een dictee uit dat tegelijkertijd ook aan duizenden
scholieren wordt gegeven. (Le Figaro)
>> Kan taal echt seksistisch zijn? (France Culture)
>> ‘Zowel degenen die het Frans willen opgeven voor het Engels als de Franse taalpatriotten
ontbreekt het aan feitenkennis.’ (Les Echos)

Komt een taalspel in Taalpost ...
Afgelopen weekeinde lanceerde de Nijmeegse hoogleraar Peter-Arno Coppen een nieuw taalspel:
bedenk een variant op de klassieke Nederlandse mopvorm ‘Komt een man bij de dokter ...’ met als
onderwerp van de zin een taalkundige term.
De inzendingen stromen binnen, van ‘Er wordt door een lijdende vorm bij de dokter gekomen’ tot
‘Komt een dyslecticus bij de dotker’, en van ‘Komt een afko bij de doc’ tot en met ‘De zin die je wist
dat bij de dokter zou komen is eindelijk daar’.
Liefhebbers kunnen meespelen op de site van Neerlandistiek.

Woorden
>> Wiebelpensioen. (Taalbank)
>> Spitskandidaat. (Taaltelefoon)
>> Logeervergoeding. (INT)

S.P.E.L.-show

.

De S.P.E.L.-show is terug, de taalquiz met
Astrid Joosten die vorig jaar voor het eerst
op tv was. Ook dit jaar heeft Onze Taal
geholpen met de vragen.
Lijkt het u leuk om op 15, 16, 29 of 30
juni als publiek aanwezig te zijn bij de
opnames in Hilversum? Geef u dan op via
de site van BNNVARA.
De show zoekt ook stand-ins: mensen die
tijdens een proefopname van de show
willen meehelpen om te kijken of alles
werkt. Meer informatie vindt u hier.

En verder
>> Zijn er in het Nederlands sporen te vinden van het joodse gebruik van de besnijdenis? (NRC)
>> Een Canadese tiener zingt ‘Blackbird’ van The Beatles in het Mi’kmaq. (Metro)
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