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Woordpost: spillage
De Stentor heeft bij zorginstellingen en huisartsen nagevraagd hoe ze met spillage omgaan. Is dat
een nieuwe woordvorming, spillage? Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Kindjeskak. (INT)
>> Restprik. (Taalbank)
>> Dreun en klap. (Neerlandistiek)
>> Schaapjes op het droge. (Historiek)
>> Tests of testen? (Trouw)

Verdwijnende woorden
>> ‘Vooruit’ staat niet meer op de Vooruit. (VRT)
>> ‘Goede huisvader’ verdwijnt in België uit het Burgerlijk Wetboek. (De Standaard)
>> ‘Streaming’, ‘replay’ en ‘prime time’ mogen weg uit het Frans. (Le Figaro)
>> Het is maar schijn dat ‘because’ uit het Engels lijkt te verdwijnen. (Daily Herald)

Taalnieuws
>> Stripblad Jump ontwikkelde een lesmethode rekenen, taal en aardrijkskunde voor het
basisonderwijs. (Jump)

>> Onderzoekers peilen verbale en non-verbale indicaties die leugenaars ontmaskeren. (BBC)
>> Hans Rutger Bosker en David Peeters over ‘praten met de handen’ en ‘luisteren met de ogen’.
(HUMO)
>> Marja Pruis over genderneutraal taalgebruik en wat je wel of juist niet kunt zeggen. (De Groene
Amsterdammer)
>> Een Duitse taalkundige doet een ‘schattig’ voorstel voor nog een andere vorm van
genderneutraal taalgebruik in het Duits. (RND)

Ironie
Ironie is moeilijk lange tijd vol te houden.
Niemand ontsnapt aan de erosie van
ironische afstand.
Over die kwestie en andere aspecten van
ironie houdt de Noord-Amerikaanse
professor Vera Tobin een lezing.
(video – Abralin)

Naar de lezing

Aangeboden: oude jaargangen Onze Taal
Yvette van Grol is aan het opruimen en biedt gratis de jaargangen 1986-1996 van Onze Taal aan,
verzameld in een band. De nummers zijn af te halen in Diemen (Noord-Holland). Hebt u interesse,
mail naar Yvette van Grol (door op deze link te klikken).
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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