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Woordpost: narratief 
 

  

De Egyptische staatsmedia berichten keurig volgens het narratief van de staat over de dood van 

oud-president Morsi. Wat betekent narratief en waar komt het vandaan? Dat is te lezen op de 

website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Opinie 
 

  >> Petitie: de Franse president Macron moet minder Engels spreken. (L’Humanité) 

  

>> Dimitri Verhulst: ‘Het Nederlands is mooi, maar vooral in het gebied zo tussen Den Bosch en 

Brussel.’ (HP De Tijd) 

 

>> Leraar Nederlands: ‘Het schoolvak Nederlands kan sterker worden door meer taalkunde.’ 

(Neerlandistiek) 

 

>> Aleid Truijens: ‘Als de plannen voor nieuw onderwijs Nederlands doorgaan, zijn zwakke 

leerlingen slechter af.’ (de Volkskrant) 

 >> Hoogleraar Nederlands: ‘Wat Aleid Truijens zegt, is onzin.’ (Neerlandistiek) 
  

 

 

Woorden en een uitdrukking 
 

  >> De broekriem aanhalen. (Onze Taal) 

 >> #KuToo. (INT) 

 >> Crybully. (Taalbank) 

 >> Antikraak wonen. (Taaltelefoon) 
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Filosoferen over 
woorden 

 

  

Het tv-programma Het filosofisch kwintet 

staat in het teken van woorden: woorden 

waarmee marketeers, politici en 

bestuurders aan de haal zijn gegaan en 

die hun waarde of inhoud hebben 

verloren. Presentator Clairy Polak vraagt 

haar gasten om vijf termen opnieuw 

inhoud te geven: vrijheid, verbinding, 

elite, authenticiteit en diversiteit. 

 

Omroep Human nodigt u uit de opnamen 

gratis bij te wonen. Die vinden plaats op 

22 juni, 29 juni en 7 juli in het Bimhuis in 

Amsterdam. Zie voor meer informatie de 

website van Human.  

 

Het filosofisch kwintet wordt uitgezonden 

op zondagen om 12.10 uur op NPO 1. 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> De Universiteit Leiden heeft een taalwetenschapper in een sollicitatieprocedure “onzorgvuldig en 

onrechtmatig” behandeld. (Mare) 

  >> De negentien heftigste voorbeelden van taalstrijd (in de Engelstalige wereld). (The Guardian) 

 >> De Academie voor het Hebreeuws keurt 1200 nieuwe woorden goed. (The Times of Israel) 
  

 

 

Doe mee: Zomerschool Groot Dictee 
 

  

Wilt u goed voorbereid meeschrijven met het Groot Dictee der Nederlandse Taal? Het 

radioprogramma De Taalstaat organiseert deze zomer samen met de taaladviseurs van Onze Taal 

een Zomerschool Groot Dictee. Elke uitzending staat één spellingonderdeel centraal: d’s en t’s, 

tussen-n’en, spaties, streepjes, apostrofs, trema’s, enz. 

 

De Taalstaat nodigt u van harte uit om een van de dicteelessen bij te wonen in de studio in 

Hilversum. De reiskosten worden vergoed. Aanmelden kan via e-mail: taalstaat@kro-ncrv.nl. 

Vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer; de redactie van De Taalstaat neemt dan contact met 

u op.  
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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