#2268 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl

online versie | afmelden

Taalpost

16
FEB
2021

Taaltip: forums / fora
Het meervoud van forum kan zowel forums als fora zijn. Dat geldt ook voor samenstellingen, zoals
discussieforum of internetforum: discussieforums en discussiefora zijn beide correct, net als
internetforums en internetfora.
Fora is in feite een Latijnse meervoudsvorm, forums een Nederlandse.
Een lange lijst met woorden die ook twee meervoudsvormen hebben, vindt u op de website van
Onze Taal.

Meer taaladvies

Podcasts
>> Tijd voor ‘nen neadersassisken ümmeroop’ (een Nedersaksische omroep)? (Wearldspråke)
>> Teun en Gijs bespreken alles. Bijvoorbeeld de ‘christenslis’. (Teun en Gijs bespreken alles)
>> Moet het vak Nederlands niet eigenlijk opgaan in mediastudies? (Onder mediadoctoren)
>> Tien jaar geleden werd de vergoeding voor ‘zorgtolken’, die anderstaligen helpen bij
doktersbezoek, afgeschaft. Wat zijn de gevolgen? (Argos)
>> Moet je nu ‘le covid’ of ‘la covid’ zeggen in het Frans? (Le journal des idées)

Wetenschap
>> De eerste Europese opleiding spraaktechnologie komt in Leeuwarden. (NOS)
>> Mondmaskers zijn nadelig voor de taalontwikkeling bij jonge kinderen. (Scientific American)
>> Vier gratis webinars over overtuigende taal in het kader van de komende verkiezingen.
(Radboud Universiteit)
>> De g-klank van goal, garçon en glühwein komt in alle ons omringende talen voor. Maar hoe zit
het in het Nederlands? (Neerlandistiek)

Woordwijzer
In Nederland zijn in maart Tweede Kamerverkiezingen, als corona het toelaat, en dus komen er her
en der op internet kieswijzers te staan. Een heel originele is gemaakt door ‘Nieuw in de Kamer’, een
website waar wordt gesignaleerd wie welk woord voor het eerst in de Tweede Kamer heeft gebruikt.
De bezoeker van de Woordwijzer op deze website krijgt een aantal van zulke woorden
gepresenteerd. Aan de hand van die woorden wordt bepaald welke partij, in ieder geval qua
taalgebruik, het best bij u past.
(De Woordwijzer werkt helaas nog niet in elke browser.)

Naar de Woordwijzer

Columns
>> Hoed u voor het dreigende kwaad van ‘Kop. Spijker’ en andere afgekorte uitdrukkingen.
(Katinka Polderman – de Volkskrant)
>> Ionica Smeets kreeg een wetenschappelijk artikel dat ze wilde publiceren teruggestuurd, omdat
het te vlot geschreven was. (Ionica Smeets – de Volkskrant)
>> Wat betekent ‘min tien graden of minder’? (Jan Beuving – Trouw)

De nieuwe Onze Taal:
de kunst van sorry
zeggen en meer
Nu de Boekenweek is uitgesteld, is Onze
Taal waarschijnlijk het eerste medium met
een interview met Hanna Bervoets, auteur
van het Boekenweekgeschenk. Over
originele beeldspraak, ritme, tekstcensuur,
eigentijds taalgebruik en het ambacht dat
schrijven is.

‘

Verder: een kijkje in het proefschrift Poëzie
buiten het boek van Kila van der Starre,
een overzicht van de ‘taligste’ podcasts, de
kunst van sorry zeggen, het nut van
duidelijke taal en een interessant
gedachte-experiment: als de Nederlandse
premiers docent Nederlands waren
geweest, wat hadden we dan van hen
kunnen leren? En nog veel, veel meer
taalplezier.
Bestel dit nummer of word lid (nu met
boekje!).

Naar de inhoudsopgave

Gender
>> Een Brits ziekenhuis maakt het taalgebruik op de babyafdeling genderinclusief. (AD)
>> De Oecumenische Vrouwensynode kapittelt de makers van de Nieuwe Bijbelvertaling vanwege
de hoofdletter in Hij. (NOS)
>> Maar het Bijbelgenootschap houdt vast aan de hoofdletter. (Nederlands Dagblad)
>> De Sociale Verzekeringsbank vermeldt bij namen niet meer of ze aan jongens of meisjes
gegeven worden. (Neerlandistiek)

En verder
>> Het leukste ‘taalvoutje’ van 2020. (Taalvoutjes)
>> Tom Waes volgt een cursus West-Vlaams. (Een)
>> Is Princess de populairste dierennaam in Amerika? (De Telegraaf)
>> De stabiliteit van Moldavië wordt bedreigd door strijd om de Russische taal. (Balkan Insight)
>> Vanja Rukavina speelt (in het Nederlands) een stuk uit zijn voorstelling ‘Language’. (video –
VPRO)

Winnaars
De winnaars van onze wedstrijd in Taalpost 2263 zijn bekend.
Het poëzieweekgeschenk van Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi gaat naar Karin Wens, Pieter
Blyaert, Walter Vandewaetere, Marit Holwerda en nog een Taalpostlezer. De bundel van Hanneke
van Eijken is voor Bertjo Harwig, Riekje Rienstra, Elly de Bruyn Prince en nog twee lezers.
Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier!
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Taalvraag?

#actueel
Nieuw op onze website:

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

wat zijn signaalwoorden, wat kun je
ermee doen en welke zijn er zoal?

&

Onze Taal-webwinkel

Lees er meer over op
www.onzetaal.nl/signaalwoorden.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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