
Lees meer

Deken, dekbed,
dekbedhoes of
dekbedovertrek?
Sinds kort moeten de zoons van Sylvia
Witteman zelf hun bed verschonen. Dat
gaat gepaard met een spraakverwarring
van bijbelse proporties. Want hoe heten de
verschillende onderdelen van het
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Woordpost: nuntius
België en Luxemburg hebben sinds deze week een nieuwe nuntius. Wat dat voor iets of iemand is,
is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Xenotransplantatie. (Team Taaladvies)

>> Dunch. (INT)

>> Maggikun. (Het Laatste Nieuws)

>> Snus. (VRT)

>> Waar vindt u nog méér nieuwe woorden? (Neerlandistiek)

Taalnieuws
>> In het Spaans tolhuis, bij de sluis van Plassendale in Oudenburg, zijn 300 jaar oude inscripties
gevonden. (VRT)

>> De gemeente Zaanstad krijgt ‘De Veer van Verwarring’ voor de moeilijke brieven die ze
verstuurt. (NH Nieuws)

>> De Duitse openbare televisiezender ZDF zendt het bekende kinderliedje ‘Wer hat die Kokosnuss
geklaut’ niet meer uit. (NPO Radio 1)

>> Rechtspraak: Goud Advocaten moet op zoek naar een andere naam. (Advocatie)
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beddengoed? Laken, deken, dekbed,
dekbedhoes, hoeslaken, dekbedovertrek of
toch molton?
 
De column ‘Zure lappen’ uit ons
januarinummer is nu gratis te lezen op de
website van Onze Taal.

Naar de column

Actie tot 31 januari

Lidmaatschap met
15% korting
Begin het jaar goed en sluit u aan bij de
grootste vereniging van taalliefhebbers in
het Nederlandse taalgebied. U ontvangt
dan het tijdschrift Onze Taal (op papier én
digitaal) en profiteert van speciale
ledenacties en korting op congressen en
taalboeken.

Stemmen horen als je slaapt
Als je slaapt, reageren je hersenen anders op onbekende stemmen om je heen dan op bekende. Dat
hebben onderzoekers aan de Universiteit van Salzburg ontdekt. Zelfs als je diep slaapt, kun je
informatie over je omgeving verwerken.

De testpersonen kregen terwijl ze sliepen eigennamen en onbekende namen te horen, voorgelezen
door zowel vertrouwde als onbekende stemmen. De reactie op de onbekende stemmen was sterker,
maar nam toch na een tijdje af.

Waarom is dat zo? Inge Declerq, slaapexpert van het UZ Antwerpen, geeft uitleg.

En verder
>> ‘Als Erasmus nu zijn lofrede op de zotheid zou mogen afsteken, zou hij de consultants zeker niet
vergeten.’ (Erasmus Magazine)

>> Turkije zal binnenkort de naam Türkiye bij de Verenigde Naties officieel laten vastleggen.
(Middle East Eye)

>> In Oekraïne moeten alle gedrukte media vooraan in het Oekraïens verschijnen. (Radio Free
Europe)

>> Boris Johnson excuseert zich, maar ook toch weer niet. En daar is hij een meester in. (The
Spectator)

>> Discussie over wat er eerst was: muziek of taal. (EenVandaag)
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U kunt tot 31 januari een lidmaatschap
afsluiten met 15% korting. De korting
geldt ook voor een lidmaatschap van een
half jaar en voor cadeau-abonnementen.

Meer info

? 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 om op de hoogte

te blijven!

Diensten Onze Taal Nieuwsbrief

 

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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