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Woordpost: byzantijns
In de Volkskrant werd de organisatie van de Belgische staat deze week byzantijns genoemd.
Wordt België hier nu met het Byzantijnse Rijk vergeleken? Lees er meer over op de website van
Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Zorgparkeren. (Team Taaladvies)
>> Lochting. (INT)
>> Sapperdeflap, hoteldebotel, ammehoela, flikflooien en andere huppelwoorden. (NPO Radio 2)
>> Mieghommel, kopstubber en woepsterd strijden om de titel Schierste Grunneger Woord 2021.
(RTV Noord)
>> Het gebruik van ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ in de dierenwereld is merkwaardig en heeft bizarre
consequenties. (Ludo Permentier – INT)

Taalnieuws
>> Het aan elkaar schrijven van letters (in handschriften) sterft uit. (RTL Nieuws)
>> Een schipper op de Westerschelde krijgt een proces-verbaal omdat hij Nederlands noch Engels
spreekt. (Transport Online)
>> Een petitie aan de Universiteit van Stellenbosch om het Afrikaans dezelfde status te geven
als het Engels. (DA – Engelse versie / Afrikaanse versie)
>> Het Amerikaanse kunstproject ‘A Counting’ wil ruimte creëren voor alle talen en accenten om
samen te bestaan. (Creative Boom en A Counting)

Oproep: benamingen
voor ziektes
De onlangs overleden Melissa Kremer (zie
Instagram op @mijnkwaadbloed) noemde
haar kanker ook wel een ‘monster’.
Naar aanleiding van haar verdrietige
overlijden vraagt Onze Taal zich af: welke
benamingen voor kanker, tumoren en
andere ziektes worden er in de praktijk
nog meer gebruikt? Verzachtende
woorden, zwarte humor en alles
ertussenin is welkom.
Stuur uw inzendingen naar de redactie
van Onze Taal of laat ze achter op onze
Instagrampagina. Uiteraard worden de
mails discreet behandeld.

Onderzoek
>> Barend Beekhuizen studeerde in Leiden en doet nu in Toronto onderzoek op het gebied van
kunstmatige intelligentie en linguïstiek. (The Medium)
>> Baby’s luisteren het liefst naar babypraat, in welke taal dan ook, maar vooral wanneer dat een
taal is die ze thuis ook horen. (SciTechDaily en PsyArXiv)
>> Ook paarden hebben oren naar babytaal. (Springer)

Week van de Franse taal en francofonie
>> Lezersbrief: ‘Laat me lachen, het Frans zit vol Engels.’ (Ouest-France)
>> Shakespeare had nooit Frans kunnen zijn en dat heeft alles met ritme te maken. (video – Tom
Scott)
>> Ondertussen groeit de interesse in cursussen Luxemburgs. (Luxemburger Wort)

Taalboeken
van Onze Taal
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u de boeken Grammatica,
Leestekens én Spellingwijzer Onze Taal
bestelt in de webwinkel van Onze Taal,
krijgt u de uitgave Taal-top-100 er gratis
bij!
De boeken zijn uiteraard ook
afzonderlijk te bestellen.
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Tijdschrift

Gegevens wijzigen

Webwinkel

Afmelden

