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Woordpost: antagonist
“In Iron Man 3 maakt acteur Tony Chiu-Wai Leung van zijn personage een antagonist met een
groot vermogen lief te hebben”, zo is te lezen in een recensie op de site Filmtotaal. Over het woord
antagonist is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Katkritisch. (Taalbank)
>> Bosgevecht. (Team Taaladvies)
>> Zwabberbeleid. (INT)
>> Bloed, zweet en tranen. (Onze Taal)

Taalnieuws
>> Pleidooi voor het behoud van het Nederlands als academische taal. (Dagblad van het Noorden)
>> Motie om het eindexamen Nederlands met voorrang aan te pakken. (Neerlandistiek)
>> Subsidie veur projecten en activiteiten dee ’t gebruuk en behold van ’t Nedersaksisch in
Gelderland stimuleert en ondersteunt. (Erfgoodcentrum Achterhook Liemers)
>> Subsidie voor Neerlandistiek.nl uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door
Wetenschappers Gewaardeerd! van de KNAW. (Neerlandistiek)

Discussie over d/tfouten en spelling
Na een uitspraak van auteur Kristien
Hemmerechts laait in Vlaanderen de
discussie over d/t-fouten weer op. Zo zegt
Yannick Vercauteren, de uitvinder van het
werkwoordenwiel: ‘Als iedereen zijn zin
zou doen, wordt het een warboel.’
Ludo Permentier plaatst de discussie in
een breder spellingkader en wijst erop dat
er waarschijnlijk geen draagvlak voor een
nieuwe spelling is. Wordt vervolgd.

Nieuwe online ANS
De nieuwe online-editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS of e-ANS, is deze
week gelanceerd. De redactie ziet taal als een dynamisch gegeven. Ze gaat niet uit van één enkele
norm voor het hele taalgebied, maar houdt rekening met de verschillen tussen het Nederlands in
Nederland, België en Suriname. De nieuwe ANS is voor iedereen gratis te raadplegen.

Haagse Taalstrijd
Morgen, vrijdag 23 april, vindt de Haagse
Taalstrijd plaats. De burgemeester van Den
Haag is bij dit bijzondere dictee de
voorlezer, Onze Taal zit in de jury.
U kunt thuis live meedoen: kijk vanaf 9.30
uur via https://denhaagfm.nl/tv/ of via Den
Haag FM op uw tv.

Thuis meedoen

En verder
>> Vanavond op SBS 6: de terugkeer van ‘10 voor taal’. (GIDS.tv en Onze Taal)
>> Barry Banten kreeg het stotteren onder controle dankzij het McGuire Programme. (Brabants
Dagblad)
>> Ook de spelling van het Engels moet anders, maar het draagvlak lijkt wankel. (Daily Mail)
>> Rapper Sef brengt een ode aan de dijken met een gedicht van 500 meter op de Ringdijk in
Amsterdam-Oost. (Het Parool)
>> Dinsdag 27 april verschijnt er geen Taalpost, omdat het dan Koningsdag is in Nederland.

Aangeboden: 20 jaargangen Onze Taal
Een van onze lezers biedt de jaargangen 2000 t/m 2019 (met uitzondering van mei 2012) van Onze
Taal aan. De jaargangen zijn gratis af te halen in Steenderen (Gelderland). Bij interesse kunt u
mailen naar afra.neele@planet.nl.
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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).
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