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Woordpost: misofonie
Afgelopen zondag was de Dag van de Misofonie. Is misofonie iets met geluid of muziek? Lees meer
over dat woord op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Bijbelgordel. (Doet iets met taal)
>> Digitale kluis. (Team Taaladvies)
>> Intimiteitscoördinator. (INT)
>> Schnitzellockdown. (Taalbank)
>> Vaxer of vaxxer? (Onze Taal)

Duits
>> Volgende week is het ‘Woche für Deutsch’ in Vlaanderen. (Programma: BGDV)
>> ‘Mag de staat de grammatica aanpassen? Neen!’ (FAZ)
>> Tien vragen die laten zien of je de Duitse taal kunt redden. (Welt)

Koerbagh
In Amsterdam wordt momenteel de
vrijdenker Adriaan Koerbagh (1633-1669)
geëerd met een tentoonstelling. Ter
gelegenheid daarvan publiceert het
Instituut voor de Nederlandse Taal een
uittreksel uit het zeer vrijzinnige
woordenboek dat Koerbagh samenstelde.
Over puritein schreef hij bijvoorbeeld (in de
‘hertaling’ door Ewoud Sanders): “Dat is
zeker iemand die zich inbeeldt dat hij in
zijn geloof van alle dwalingen en
misvattingen bevrijd is. In onze gedachten

zijn wij allemaal gezuiverden, want wie
bekent graag zijn ongelijk?”

Naar het woordenboek

Brussel
>> Vlaamse senioren helpen (jonge) Brusselaars die Nederlands willen leren. (video – Parlangi)
>> Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bestaat 200 jaar. (Bruzz)
>> “Laat me zeggen in het Vlaams: dank je, Brussel, voor m’n naam”, zingt Angèle in haar nieuwe
– voor de rest Franstalige – single ‘Bruxelles, je t’aime’. (YouTube)

Max Havelaar
Toesprakentoernooi
Zestig middelbare scholieren en hun
docenten uit heel Nederland verzamelden
zich afgelopen zaterdag in Leiden om een
toespraak te schrijven over de manier
waarop hun school een handje zou kunnen
helpen bij de strijd tegen de opwarming
van de aarde.
Nils Neisingh en Kyara Hutjens wonnen het
toernooi. Zij en de overige finalisten
werden onder andere beloond met een
Onze Taal-lidmaatschap.

F oto’ s: Inge Van Dijck en Emilie van
Kinschot

Lees meer

En verder
>> Is de goedkeuringskrul alleen in Nederland bekend? (Reformatorisch Dagblad)
>> Taal heeft invloed op hoe we naar mannen en vrouwen kijken. (Vox)

>> “‘Dat’, fluisterde mijn moeder vol ontzag, ‘is de directeur van Genootschap Onze Taal. Niet
staren!’” (NRC)
>> Negentiende-eeuws Amerikaans fenomeen: het gebruik van heel ingewikkelde woorden. (New
York Times)
>> KVB Boekwerk houdt een enquête over diversiteit en inclusiviteit op de boekenmarkt; als
schrijver (klik hier) of vertaler (klik hier) kunt u hieraan deelnemen.

Advertentie

Alles begint met A
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vindt u in Alles begint met A van letterkundige Diedrik van der Wal.
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is bekroond met de
Taalboekenprijs 2021 en is gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.

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

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Tijdschrift

Gegevens wijzigen

Webwinkel

Afmelden

