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Woordpost: craquelé
Lisa Wiersma maakt reconstructies van beroemde schilderijen die niet van echt te onderscheiden
zijn. Maar “moedwillig craquelé aanbrengen”, dat gaat haar wat te ver. Over de klank en betekenis
van craquelé is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Beautytoerist. (INT)
>> Onze pollekes kussen. (Ludo Permentier – INT)
>> Galant(h)ofiel. (Team Taaladvies en Onze Taal)
>> Schandaal. (Historiek)

A.F.Th.
Op 15 oktober 2021 wordt in Eindhoven
het A.F.Th. van der Heijden Huis geopend,
een centrum voor taal en literatuur. De
naamgevende auteur heeft voor de
stichting ‘Vrienden en Vijanden van het
A.F.Th. van der Heijden Huis’ een novelle
geschreven: Ik zou van de hoge, ik zou in
het diepe.
Wie een van de 750 exemplaren van de
novelle koopt, wordt lid van de stichting.

Naar de website van het
A.F.Th. Van der Heijden Huis

Taalnieuws
>> De bibliotheek op Schiphol, bedoeld om transferreizigers kennis te laten maken met de
Nederlandse cultuur, kan nog vier jaar blijven bestaan. (Het Parool)
>> Er wordt gewerkt aan een geannoteerde digitale editie van de Pallas, een achttiende-eeuws
Russisch woordenboek – geïnitieerd door keizerin Catharina de Grote – waarin een paar honderd
woorden in ruim driehonderd talen vertaald zijn. (pdf – INT)
>> Hoe pubers de taal telkens een beetje veranderen. (Neerlandistiek)
>> Het inlopen van een taalachterstand is onbegonnen werk als een leerkracht niet begrijpt dat de
taalomgeving thuis het allerbelangrijkst is. (AOb)
>> In Frankijk is een wetsvoorstel ingediend om inclusief taalgebruik in de ambtenarij tegen te
gaan. Er wordt gesproken over “la cacophonie dans la francophonie”. (Radio Classique en
Libération)

En verder
>> Tiktokkers en Nederlandse tongbrekers. (The Best Social Media)
>> Spelletje met kattenwoorden en berenwoorden. (video - Vital Schools)
>> Klusbedrijven en taal: een droomcombinatie. (de Volkskrant)
>> Irma Sluis vertaalt een aflevering van ‘Taarten van Abel’ in Nederlandse Gebarentaal. (Metro)
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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