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Woordpost: inhibitie
Waarom lijken sommige mannen zo weinig last te hebben van “sociale inhibities” en vallen ze
vrouwen lastig met ongewenste foto’s? Die vraag komt in NRC aan de orde. Op de vraag wat
inhibitie betekent en waar het vandaan komt, geeft de website van Onze Taal het antwoord.

Lees meer

Woorden
>> Wüstburger. (INT)
>> Koolstofboer. (Team Taaladvies)
>> Earaser. (VRT)
>> Oekraïne en de Oekraïne. (Nu.nl)

Taalnieuws
>> Cognitiewetenschapper Andrea Martin ontwikkelt een taalmodel dat menselijke taal kan
begrijpen, veel realistischer dan computers dat nu proberen te doen. (NEMO Kennislink)
>> Taalkundige Hendrik De Smet plaatst vraagtekens bij de onderzoeksvorm die bekendstaat als
‘cultural analytics’. (Eos Wetenschap)
>> Het woord ‘migratieachtergrond’ wordt niet meer gebruikt door het Centraal Bureau voor
Statistiek, dat een nieuwe herkomstindeling zal hanteren. (CBS)
>> De aanmeldperiode voor de Zachte G-prijs is geopend. (Erfgoed Brabant)

Een taal die maar 137
woorden nodig heeft
Er bestaan kunstmatige talen met een
praktisch doel, zoals het Esperanto. Maar
er zijn ook talen bedacht die geen enkel
ander nut hebben dan plezier (en troost)
bieden aan taalliefhebbers. Het
aanstekelijke Toki Pona is zo’n taal. Deze
taal heeft maar negen medeklinkers, vijf
klinkers en 137 woorden.

Maar hoe kun je je redden met zo weinig
woorden? Marc van Oostendorp schreef
erover in het nieuwe nummer van Onze
Taal. Het hele artikel (inclusief de complete
Toki Pona-woordenlijst) is nu gratis te lezen
op onze website.
Illustratie: Max Kisman

Naar het artikel

Verengelsing
>> Een woordenboek kan de verengelsing van het Nederlands niet tegenhouden. (Trouw)
>> De Académie française doet nogmaals een poging om de verengelsing van het Frans tegen te
gaan. (De Standaard en Académie française).
>> De Franse politica Marine Le Pen wil alleen nog maar Frans in de reclame. (BFM TV)
>> Over internationale studenten bij Nederlandse onderwijsinstellingen: ‘De verengelsing is de kip
en de onbeheersbare instroom het ei.’ (Punt Avans)

En verder
>> Duizenden Amerikaanse doopsels blijken ongeldig – door één fout woordje. (Het Nieuwsblad)
>> Podcasts over taal voor in de les. (Neerlandistiek)
>> Een variant op Wordle: het geografiespel Worldle. (RTL Nieuws)
>> En zangeres Taylor Swift presenteert haar eigen variant: Taylordle. (Mashable)
>> Amerikaanse kinderen leren tot 1000 tellen in het Latijn. (video – Alexius Cosanus)

Dialectenboek

Wie zegt wat waar?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.

Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio.
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

#Oproep
Wat zou nou een mooi palindromisch
woord zijn voor ‘palindroom’?

Onze Taal-webwinkel

Draaiaard?

Tijdschrift, boeken & kalenders

Reekskeer?

Rotator?
Letterprettel?

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Taalblaat?
Keerpreek?
Taalpreek-keerplaat?
Keerplaats-taalpreek?
Taalbegrip-à-tapirgeblaat?

Volg Onze Taal op
Twitter om met ons mee
te denken over taal!

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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