
Lees meer

‘Bij de verdwijning
van K. Schippers’
Vorige week overleed K. Schippers,
pseudoniem van Gerard Stigter. Hij had
een volstrekt originele blik op taal. Onze
Taal-columnist Ronald Snijders, eerst fan
en daarna vriend, schetst een portret in
woorden.
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Woordpost: stolperstein
Deze week is er in Dieren een ‘stolperstein’ geplaatst ter nagedachtenis aan dominee en
verzetsman Plantagie. Wat een stolperstein is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Pssst-terreur. (INT)

>> Homersimpsoneffect. (Team Taaladvies)

>> Een aantal. (Trouw)

>> Smurfwoorden. (AV Taaltraining)

>> Klimaatroman. (NOS)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stolperstein
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/portret-van-k-schippers-door-ronald-snijders
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/stolperstein
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/pssst-terreur/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/dat-is-een-snoeihard-argument-een-aantal-is-een-telwoord~b4f4b424/
https://av-taaltraining.nl/schrijftip/schrijftip-vermijd-smurfwoorden/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2393920-klimaatroman-steeds-populairder-schrijvers-voelen-aankomen-wat-gebeuren-gaat
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Reisadvies (bis)
>> Van Huiskameroen tot Laptopland: hartelijke groeten vanuit Thuismanië. (AD)

>> De rarestraatnamenroute in Enkhuizen. (ANWB)

>> Snackbar ’t Hoekje zit overal en nergens. (de Volkskrant)

>> Het gehucht Windesheim was ooit het middelpunt van kerkelijk Europa. In 1390 werd er de
succesvolste vertaling van het Nieuwe Testament in de late middeleeuwen gemaakt. (De Stentor)

>> Keimpe de Krokodil laat bezoekers van horecazaken in Friesland kennismaken met de Friese
taal. (Leeuwarder Courant)

>> Lichtkunstwerk in Leuven projecteert het woord ‘Taliban’ op gevel. (Leuven Actueel)

>> DNA-analyse van drie verschillende genetische groepen grizzlyberen in Canada toont aan dat de
grenzen tussen de groepen overeenkomen met die van inheemse taalfamilies. (Science)

>> ‘Talking drum’ (‘sprekende trom’) blijkt spraakpatronen van West-Afrikaanse taal nauwkeurig na
te bootsen. (Frontiers)

>> Ngkolmpu-zzle over de getallen in een taal uit Nieuw-Guinea. (The Guardian)

 

En verder
>> Dt-fouten: de top-13 (en hoe je die ongelukjes vermijdt). (Frankwatching)

>> De Deen Valdemar Poulsen is de uitvinder van het antwoordapparaat. (Historiek)

>> ‘Sudoku’ betekent ‘Isoleer de getallen’, maar de oorspronkelijke naam van het puzzelspel was
‘Suji-wa-Dokushin-ni-Kagiru’. (VRT en APP)

>> Heropleving van de vergeten taal ‘Tut’ via TikTok. (NBC News)

>> Omdat 'patrimonium' te seksistisch is, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu de
'Heritage Days. (Bruzz)

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
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https://www.ad.nl/utrecht/van-huiskameroen-tot-laptopland-maarten-doet-de-hartelijke-groeten-vanuit-thuismanie~a07e0722/
https://www.anwb.nl/wandelen/routes/rare-straatnamenroute-enkhuizen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-keer-te-gast-bij-snackbar-t-hoekje-voor-een-spreuk-aan-de-wand-een-praatje-en-een-vette-bek~b343894f/
https://www.destentor.nl/zwolle/ooit-was-gehucht-windesheim-het-middelpunt-van-kerkelijk-europa-maar-waarom-eigenlijk~ab511ce7/
https://lc.nl/friesland/achtkarspelen/Spelenderwijs-bezig-met-Fries-in-de-zomer-26987759.html
https://www.leuvenactueel.be/nieuws/leuven/ceo-de-hoorn-reageert-op-woord-taliban-onwaarschijnlijk-betreurenswaardig-toeval
https://www.sciencemag.org/news/2021/08/mind-blowing-grizzly-bear-dna-maps-indigenous-language-families?fbclid=IwAR3-kTum8lX1zL0UjKHY2hnerttDz_Cz6i3eJWbdeqI3puhWsk4bQqSNiaA
https://blog.frontiersin.org/2021/07/27/talking-drum-yoruba-mimic-speech-communication/
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/09/can-you-solve-it-numbers-in-new-guinea
https://www.frankwatching.com/archive/2021/08/13/dt-fouten-en-hoe-je-die-ongelukjes-vermijdt/
https://historiek.net/valdemar-poulsen-uitvinder-radio-pionier/143746/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/17/maki-kaji-sudoku-uitvinder-is-overleden/
https://apnews.com/article/lifestyle-business-arts-and-entertainment-723bd1246300dbe094df16cab0a9fe8e?utm_term=OZY&utm_campaign=pdb&utm_content=Tuesday_08.17.21&utm_source=Campaigner&utm_medium=email
https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/forgotten-slave-language-seeing-revival-thanks-tiktok-rcna1676
https://www.bruzz.be/culture/cultural-news/omdat-patrimonium-te-seksistisch-organiseert-brussel-nu-de-heritage-days-2021
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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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