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Woordpost: catharsis
In de roman Kintu (van Jennifer Nansubuga Makumbi) draait het om een eeuwenlange familievloek,
die aan het slot “tot een catharsis leidt”. Een ontknoping, een ontlading – wat is een catharsis? Op
de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Dagdagelijks. (Onze Taal)
>> Inloopkamer. (Taalbank)
>> Snoezelbos. (Team Taaladvies)
>> Wildwest. (Ewoud Sanders)
>> Zombiebaan. (INT)

Oproep: nomineer
uw Waddenwoord
De Waddenacademie en Onze Taal
organiseren dit jaar de verkiezing van het
ultieme Waddenwoord. Welk woord
typeert het Waddengebied het best, en
waarom?
Nomineer vóór 1 augustus uw
Waddenwoord*. De jury kiest uit alle
inzendingen tien woorden. Tussen 1 en 7
september is de verkiezingsronde en op
10 september wordt het winnende woord
bekendgemaakt.
* Een Waddenwoord is een woord,
uitdrukking of geografische naam in een
van de talen en dialecten van het
Waddengebied.

Doe mee

Namennieuws
>> Schotten kunnen hun Schotse naam niet invullen op een webformulier om een
vaccinatieafspraak te maken. (Daily Record)
>> Steeds meer mensen van Chinese afkomst gebruiken hun Chinese naam en niet een westers
alternatief. (NRC)
>> De naam van het nieuwe Friese treinstel Zwarte Haan wordt niet veranderd in Swarte Haan.
(Leeuwarder Courant)

De Boekenweek gaat
zaterdag van start!
Aanstaande zaterdag (29 mei) begint de
Boekenweek, die eerder dit jaar was
uitgesteld. Voor ons februari/maartnummer interviewden wij Hanna Bervoets,
auteur van het Boekenweekgeschenk Wat
wij zagen. Dit interview kunt u hier nu
gratis lezen.
Foto: CPNB / Klaas Hendrik Slump

Lees het interview

Vreemde talen leren
>> Bij inburgeren in Fryslân hoort ook Fries leren, vindt de provincie. (Omrop Fryslân)
>> Er trots op zijn dat je geen vreemde talen spreekt, is zó Brits. (iNews)
>> De taal-leer-app Duolingo heeft in Frankrijk meer dan 10 miljoen gebruikers. (Presse Citron)

Inclusieve taal
>> Je kunt geen gelijkheid doceren zonder inclusieve taal. (Libération)
>> De Hamburgse afdeling van de Duitse partij CDU keert zich tegen genderneutrale taal in het
onderwijs of bij de overheid. (Die Zeit)
>> Is een nieuw non-binair voornaamwoord nodig in het Nederlands? (RTL Nieuws)

En verder
>> Makers van onder andere soja- en haverdrank mogen van de EU toch naar zuivel verwijzen op
hun verpakkingen. (NOS)
>> Deze organisaties strijden tegen anglicismen in het Frans. (Le Figaro)

Advertentie

Laatste kans om
dialectenboek met
korting te bestellen
U kunt nog tot aanstaande dinsdag
(1 juni) intekenen voor ons dialectenboek
Wie zegt wat waar. U krijgt dan een code
om het boek voor € 14,95 in plaats van €
19,95 te bestellen.
Zodra het boek half juni verschijnt, is het
alleen nog voor de reguliere prijs
verkrijgbaar.
Lees hier meer over het dialectenboek.

Intekenen met korting

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#weetje
Het bekendste boek van #EricCarle,
‘Rupsje Nooitgenoeg’, leeft voort in de
taal: Van Dale omschrijft ‘een rupsje-
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Onze Taal-webwinkel

nooit-genoeg’ als “iemand die nooit
tevreden is en altijd maar meer wil”.

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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