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Taaltip: orwelliaans / Orwellachtig
Als iets of iemand doet denken aan de Engelse auteur George Orwell of zijn werk, dan kun je dat
Orwellachtig noemen. Maar ook orwelliaans verwijst naar de auteur van onder meer 1984.

Over het subtiele betekenisverschil tussen Orwellachtig en orwelliaans is meer te vinden op de
website van Onze Taal.

Wetenschap en techniek
>> Het stotteren van zebravinken lijkt op dat van mensen. (NewScientist)

>> Een Engels bedrijf werkt aan een vorm van kunstmatige intelligentie die nasynchronisatie
natuurlijker kan maken. (FilmTotaal)

>> Voor een taalonderzoek zoekt een Nederlandse onderzoekster in Frankfurt sprekers van het
Nederlands. (Duur: ongeveer 20 minuten.) (SociSurvey)

>> De naam Zoom was onderdeel van het succes van het videobelbedrijf. (FastCompany)

Regionale taal in Europa
>> Het Franse constitutionele hof blokkeert een wet die scholen in minderheidstalen toestaat.
(Reuters)

>> Frankrijk verbiedt een schoolmethode waarbij leerlingen Bretons leren door alleen Bretons te
spreken. (It Nijs)

>> Een kaartspel wil helpen traditionele Griekse dialecten te redden. (France24)

>> Wat je moet weten over Duitse minderheidstalen. (The Local)
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Advertentie

Boek vol
taalkronkels cadeau
bij lidmaatschap
Als u voor 28 juni 2021 voor uzelf een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u het boek Een topjaar
voor eikels cadeau.
 
“Zere nek komt niet door kussen”, “Politie
haalt slang uit stofzuiger” – de allerleukste
taalkronkels van de afgelopen jaren zijn
gebundeld in dit hilarische boekje. Van
brandweer tot horeca, en van Sinterklaas
tot de paus, er is nauwelijks een
onderwerp dat zich niet leent voor een
taalmisverstand. Hoe veelvoorkomende
misgrepen ontstaan, wordt toegelicht in
korte kaderteksten.

Lid worden

 

Geschiedenis
>> Waar komt de uitdrukking ‘Maak je borst maar nat’ vandaan? (Neerlandistiek)

>> Een Parijzenaar ontdekt tijdens een opname in 1912 dat hij dialect spreekt. (video – France
Culture)

>> Wetenschappers beweren dat ze de ontbrekende schakel hebben gevonden tussen oertalen.
(Live Science)

En verder
>> Het Engels speelt in het moderne India dezelfde rol als het Sanskriet in oeroude tijden voor de
elite. (The Hindu)

>> Een Drentse docente Nederlands is een hit op TikTok. (AD)

>> Schiphol geeft voortaan informatie in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans,
Russisch, Grieks, Oekraïens, Duits, Deens, Noors, Frans, Chinees, Arabisch, Hindi, Japans en
Koreaans. (Leeuwarder Courant)
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https://www.thehindu.com/society/history-and-culture/indian-english-is-a-prakrit-not-a-creole-says-linguist-peggy-mohan/article34615674.ece?fbclid=IwAR1g4zw45JoIIxTiUmMbehO-jkDP4_Tf8FVDUnxS5ZMY57XkqHfAXyeQOcU
https://www.ad.nl/gezin/drentse-docent-hit-op-tiktok-ik-had-ook-niet-verwacht-dat-het-zo-enorm-uit-de-hand-zou-lopen~a3d95969/?fbclid=IwAR0U7HJRMve3F3nn0mh5q0qAFUwBV-_Q8jskOSYnZlDdvCXBhV8iKvU935Q&referrer=http%253A%252F%252Fm.facebook.com
https://www.lc.nl/binnenland/Schiphol-geeft-4-van-de-5-passagiers-informatie-in-eigen-taal-26841793.html
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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