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Woordpost: catch 22
Sylvia Witteman wil een mondkapje kopen, maar ze mag de winkel niet in zonder mondkapje.
Waarom noemt ze dit in haar column een “onvervalste catch 22”? Daarover is meer te vinden op
de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Chitaayam kalikangin (woord van de week in de Inuit-taal Unangam Tunuu). (video – Aleutian
Pribilof Islands Association)
>> Coderoodinflatie. (INT)
>> Digibetocratie. (Taalbank)
>> Negeren. (Ewoud Sanders – INT)
>> Sneeuwstraat. (Team Taaladvies)
>> Taalcarnivoor. (Jack Hoeksema)
>> Vlees op de botten. (Onze Taal)

Woordenboekennieuws
>> Het Duitse woordenboek Duden beschrijft woorden als Arzt en Student voortaan niet meer als
genderneutraal zijn, maar als mannelijk. (Trouw)
>> Hoe zit het eigenlijk met het geslacht van arts in het Nederlands? (De Nieuws BV – NPO Radio
1)
>> Gezocht: iemand die de website Het Vlaams woordenboek wil overnemen. (Het Nieuwsblad)

>> Deze woorden zijn het afgelopen jaar aan het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster
toegevoegd. (The Philadelphia Inquirer)
>> Vanavond online gepresenteerd: Dizionario Bergoglio, een Italiaanstalig woordenboek van de
huidige paus. (Chiesa di Milano)

Advertentie

Alles begint met A gesigneerd exemplaar
Alles begint met A van Diedrik van der Wal is
een levendige rondreis door het alfabet.
Dit boek portretteert alle afzonderlijke letters
van het alfabet: hun geschiedenis en
eigenaardigheden, hun vormen en klanken en
hun aanwezigheid in het leven van alledag.
Letters maken deel uit van de grote familie die
alfabet heet, maar hier gaat het nu eens niet
om dit geheel. Alles begint met A biedt ruim
baan aan de bouwstenen zelf.
In de webwinkel van Onze Taal zijn
gesigneerde exemplaren van het boek te
koop. De voorraad is beperkt.
320 pagina’s, € 39,90

Bestel het boek in de webwinkel
van Onze Taal

Taal aan de wandel
Yoïn van Spijk is een jonge Noord-Brabantse taalkundige die zeer actief is op internet. Hij heeft nu
een weblog gemaakt, Taal aan de wandel, waarin hij op bevlogen wijze allerlei wetenswaardigheden
meldt over taalverandering, etymologie en de historische vergelijking van taal en woorden. Ook zijn
er twee videoreeksen te vinden waarin hij iets uitlegt over de historisch verantwoorde uitspraak van
het Latijn en het Oudgrieks.
Volg Van Spijk verder vooral ook op Twitter.

Naar het weblog

Taalonderzoek
>> Orang-oetans maken in gevangenschap gebaren die ze in vrijheid niet maken. (New Scientist)

>> Gebaren bepalen (deels) wat je hoort. (Quest)
>> Een nieuw mobiel spraaklab van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kan onder andere worden
ingezet om de spraak van parkinsonpatiënten te bestuderen. (video – RUG)
>> Leren Nederlandse leerlingen op de middelbare school wel goed genoeg Engels om alles in hun
Engelstalige studie te begrijpen? (ScienceGuide)

En verder
>> Aanstaande zondag, 21 februari, is het Internationale Moedertaaldag. (Multilingual Mind)
>> De Stichting Lezen en Schrijven gaat in heel Nederland sessies houden om de
overheidscommunicatie begrijpelijker te maken. Zo ook in Culemborg. (Culemborgse Courant)
>> Hoe zijn de valkuilen te vermijden bij de taalscreening voor kleuters die in september in
Vlaanderen wordt ingevoerd? (Steven Delarue)
>> Schrijver J.R.R. Tolkien over talen. (video – Sidh)
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Taalvraag?

#taaltip
Is het eigenlijk rechtstaat of rechtsstaat?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

En hoe zit het met recht(s)zaak en
recht(s)zaal, en andere recht(s)-
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

woorden? Je leest het op onze website:
www.onzetaal.nl/taaladvies/rechtszaak.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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