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Woordpost: navenant
Als er bus- of tramhaltes geschrapt worden, moeten mensen langer lopen en neemt het ov-gebruik
navenant af. Wat betekent navenant? Daarover is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Behalve ‘m’ en ‘v’ gaat Van Dale ook het non-binaire label ‘x’ gebruiken. (Trouw)

>> Voor het eerst in de geschiedenis werd het Welshe woord cwtch (‘knuffel’) in het Britse
parlement gebruikt. (BBC)

>> Er is woedend gereageerd op het besluit om het woord bersiap niet te gebruiken in de
tentoonstelling Revolusi in het Rijksmuseum. (NOS)

>> De Nederlandse politie brengt een 112-alarmcentrale-app uit voor mensen die minder goed
horen of spreken. (Tweakers)

Peter-Arno Coppen
Gisteren werd bekend dat Peter-Arno Coppen is uitgeroepen tot de beste popularisator van de
taalwetenschap. Coppen is dan ook heel actief op allerlei gebieden: hij is redacteur van Onze Taal
en schrijft in dat blad ook een column, net als in Trouw en Levende Talen Magazine. Ook op internet
is hij al jarenlang actief, vaak onder het pseudoniem Taalprof.

De prijs wordt uitgereikt door de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap, waarin de afdelingen
taalwetenschap van alle Nederlandse (en veel Vlaamse) universiteiten verenigd zijn.
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van een gesprek. Maar wat is het dan wél?
Het is te lezen in dit (gratis aangeboden)
artikel uit het januarinummer van Onze
Taal.

Verder in dit nummer een interview met
vertrekkend Taalunie-icoon Johan Van
Hoorde, een opmerkelijk lexicon van
woorden waarvan je alleen de beginletter
uitspreekt (zoals het n-woord of het k-
woord), een stuk over het geheim van een
goede slogan (zoals ‘Er gaat niets boven
Groningen’), en nog veel meer.

Als lid ontvangt u het blad vanzelf. Nog
geel lid? U kunt dit nummer ook los
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.

Meer over het nummer

Insturen

Begin het jaar
opgeruimd!

Gezocht: metaforen als ‘30 voetbalvelden aan
bos’
De redactie van Onze Taal is op zoek naar metaforen op mensenmaat. Soms is het aantal eenheden
(nanogram, kilometer, hectare ...) van een grootheid (massa, lengte, oppervlakte) zo verschrikkelijk
klein of groot dat het menselijk brein zich er weinig bij kan voorstellen. In dat geval herleiden we ze
graag tot meer menselijke maten. Een bekende is het ‘voetbalveld’.

Welke opmerkelijke metaforen die grote getallen inzichtelijk maken, hebt u weleens gezien? Stuur
ze naar Fieke Van der Gucht.

 

En verder
>> Over de geschiedenis van het woord lawaai. (INT)

>> Ludo Permentier wenst u chance in het nieuwe jaar. (INT)

>> Eindelijk kan het gratis alternatief voor Word, Libre Office, overweg met Klingon, de taal van
een krijgersvolk in Star Trek. (PC Gamer)

>> Oproep aan docenten: schrijf je leerlingen in voor de Olympiade Nederlands! (Olympiade
Nederlands)

>> De Franse president Macron gebruikt soms grove taal. Nou en? (Le Figaro)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/januari-2022-onze-taal
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Gebeurt het u ook weleens dat u oude
nummers van Onze Taal niet kunt
terugvinden, omdat u niet meer weet waar
ze gebleven zijn? Zou u ze het liefst per
jaargang bij elkaar hebben?

Er zijn speciale opbergmappen te bestellen
in de webwinkel van Onze Taal. In elke
map passen twee jaargangen van het
tijdschrift. Prijs per map: € 18,–.

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes en -tips!

 

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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