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Taaltip: kleinzielig / kleinzerig
Wie nogal bekrompen is, niet ruimdenkend, is kleinzielig.
Wie bang is voor pijn of bijvoorbeeld overdreven reageert op een prikje of pijntje, is kleinzerig.
Kleinzerig heeft ook nog een andere, figuurlijke betekenis. Daarover is meer te lezen op de website
van Onze Taal.

Meer taaladvies

Lokaal
>> De architectuur van Middelburgse studentenflats laat een vies woord zien. (Omroep Zeeland)
>> Een nieuwe adviescommissie moet Amsterdamse straatnamen inclusiever maken. (Het Parool)
>> Hét Waddenwoord: zilt. (Onze Taal)
>> Drimmelen blinkt uit in helder taalgebruik. (BN De Stem)
>> Is ‘Hier in de Achterhoek’ het nieuwe Achterhoekse volkslied? (De Gelderlander)

Bekuig
Sylvia Witteman doet in haar jongste
column voor Onze Taal een ontdekking.
Haar grote voorbeeld, schrijver Simon
Carmiggelt, gebruikte een woord dat
verder nergens anders voorkomt. Een
zetfout of een fraai bedenksel van een
geniale geest?
Lees Wittemans column hier gratis.
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Taal & politiek
>> De Democraten van Texas worden het niet eens over het woord women. (The Week)
>> De Fryske Akademy werkt aan een geheel vernieuwd woordenboek Nederlands-Fries. (Omrop
Fryslân)
>> De directeur van het Institut für deutsche Sprache schrijft een boek over de strijd rondom
geslachtsneutrale taal, en blijft daarin zelf niet helemaal neutraal. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
>> Een Nieuw-Zeelandse politieke partij start een petitie om de naam van Nieuw-Zeeland te
veranderen in Aotearoa. (Het Nieuwsblad)

Opinie
>> ‘In Duitsland is een geweldig politiek correct taalexperiment bezig!’ (Neerlandistiek)
>> ‘Verengelsing van de universiteiten gaat ten koste van student en samenleving.’ (Het Parool)
>> ‘De samenleving speelt permanent het spelletje verboden woord.’ (De Standaard)

En verder
>> Kinderen die risico lopen op dyslexie, hebben al jong moeite klanken van elkaar te
onderscheiden. (Kennislink)
>> De Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde zingt in het Maori. (De Standaard)
>> In het gehucht Buitenland heb je alle dagen een vakantiegevoel. (GvA)
>> Waar komt de uitdrukking ‘hoi polloi’ vandaan? (Historiek)
>> Een nieuw modeltaxatierapport is geschreven in ‘begrijpelijke taal’. (Bureau Taal)
>> ‘Mister Lingo’ François Boulangé is overleden. (NOS)
>> Aanmelden voor Nederland Vertaalt - De Vertaaldag kan nog steeds. (Verstegen & Stigter)
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Volg Onze Taal op de
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Volg Onze Taal op
Facebook om mee te
denken over taal!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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