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Woordpost: grunge
Cécile Narinx schrijft in de Volkskrant schrijft over Dr. Martens-schoenen, die al decennialang
populair zijn, zowel bij punk- als bij grunge-liefhebbers. Waar je aan moet denken bij grunge, is te
lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Daar zijn de eerste ‘vaccinatievoordringers’ al. (Metro)
>> Het ‘knuffelvest’ is uitgerust met veertien vibratiemotoren. (INT)
>> Vlaanderen krijgt zijn eerste ‘verkeersvlecht’. (Team Taaladvies)
>> ‘Kraambox’ is verkozen tot het meest verhullende woord uit de vee-industrie. (Trouw)
>> ‘Zeeleeuwen’ als werkwoord. (Neerlandistiek)

Taalnieuws
>> Het quizprogramma 'Tien voor taal' keert na een afwezigheid van twaalf jaar terug op televisie.
(RTL Boulevard)
>> Rückführungspatenschaften en Corona-Diktatur zijn in Duitsland verkozen tot ‘Unwörter’ van
2020. (Zeit Online)
>> Fransen willen af van het Engels als lingua franca binnen de Europese Unie. (JOOP)

WoordHoek

Ewoud Sanders publiceert zijn taalrubriek WoordHoek met ingang van vandaag op de website van
het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). In de eerste aflevering duikt hij in de geschiedenis
van bestormingen en het woord ‘bestorming’ zelf.

Naar WoordHoek

Genderneutrale taal
>> Onderzoek toont aan dat genderneutraal (bedoeld) woordgebruik zijn doel voorbijschiet als er
alleen mannelijke voornaamwoorden zoals hij en zijn in voorkomen. (de Volkskrant)
>> Is het mogelijk die, z’r en die z’r als genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken voor
mensen die zich niet in een van de hokjes hij en zij thuis voelen? (Doet iets met taal)
>> In een nieuw ontworpen kaartspel zijn heer, dame/vrouw en boer vervangen door Gold, Silver
en Bronze. (Business AM)

En verder
>> Sommige twitteraars dachten dat een van de bestormers van het Capitool in Washington
luisterde naar de naam Via Getty. (Het Laatste Nieuws)
>> Als mensen geen inclusieve taal gebruiken, wijs hen dan daarop. (Magpie)
>> Dr. Klaus Märtens, naamgever van het onverwoestbare schoeisel, was wel degelijk een dokter.
(de Volkskrant)
>> In het Engels kun je mannequin schrijven, maar ook manikin komt voor. (LA Times)

Iets taligs
op uw gezicht?
Of u ze nu mondkapjes of mondmaskers
noemt, we zitten er voorlopig nog wel even
aan vast. En daarom mag er best meer taal
aan te pas komen – vonden we bij Onze
Taal tenminste.
Vandaar deze ‘talige’ kapjes/maskers: de
stoplap en het voorzetsel! Ze zijn te
bestellen in onze webwinkel. (U vindt daar
ook informatie over de eigenschappen en
de werking ervan.) Leden van Onze Taal
krijgen korting.

Naar de webwinkel
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Taalvraag?

#taalweetje
Heel wat mensen vinden de

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

coronamaatregelen ‘een wassen neus’.
Wat die #uitdrukking betekent en waar

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

ze vandaan komt, lees je op
www.onzetaal.nl/wassenneus.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taaltips, taalweetjes
en taalkronkels

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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