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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.

Lees meer

Woorden
>> Pssst-terreur. (INT)
>> Homersimpsoneffect. (Team Taaladvies)
>> Een aantal. (Trouw)
>> Smurfwoorden. (AV Taaltraining)
>> Klimaatroman. (NOS)

‘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.

Lees de hommage

2021

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)

Advertentie
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Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Dé kalender voor taalliefhebbers!
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.
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Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, -tips, en
-nieuws!

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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