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Woordpost: nakend
Ook Turkije onderneemt actie vanwege het “nakende oorlogsgevaar”, aldus de VRT. Met nakend is
hier niet ‘naakt’ bedoeld, maar wat is dit dan voor nakend? Op de website van Onze Taal leggen we
het uit. 

Woorden
>> Bombakkes. (INT)

>> Proletenpopulisme. (Taalbank)

>> Drankorgel. (Historiek)

Taalnieuws
>> De Russische autoriteiten hebben gedreigd de Russische versie van Wikipedia offline te halen als
voor de toestand in Oekraïne nog het woord ‘invasie’ gebruikt wordt. (RTL Nieuws)

>> Het woord ‘Russische’ verdwijnt binnenkort van de gevel van een Eindhovense winkel met
Oekraïense eigenaars. (ED)

>> Het Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (universiteit van Yale, Verenigde Staten)
veroordeelt Vladimir Poetins gebruik van de taal van de Holocaust. (Fortunoff Library Yale)

KyivNotKiev
>> De Volkskrant hanteert voortaan Oekraïense namen van steden: Kiev wordt Kyiv. (de
Volkskrant)

>> RTL Nieuws doet dat niet. (RTL Nieuws)

>> Ook in Denemarken wordt overgeschakeld van Kiev naar Kyiv. (Copenhagen Post)

>> In Frankrijk moeten ze rekening houden met het verschil in uitspraak tussen Kiev (‘Kief’)
en Kyiv (‘Kièv’). (Marie France)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nakend
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nakend
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/bombakkes/
https://www.taalbank.nl/2022/02/28/proletenpopulisme/
https://historiek.net/drankorgel-betekenis-herkomst/147667/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5291895/rusland-oekraine-oorlog-wikipedia-censuur-invasie
https://www.ed.nl/eindhoven/het-woord-russische-gaat-binnenkort-van-de-gevel-van-eindhovense-winkel-met-oekraiense-eigenaars-we-zijn-hier-neutraal~a6496eba/
https://fortunoff.library.yale.edu/2022/03/02/ukraine/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-volkskrant-hanteert-voortaan-oekraiense-namen-van-steden-kiev-wordt-kyiv~b5a04fc8/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5291984/oekraine-oorlog-taal-kiev-kyiv-lviv-lvev-charkov-charkiv-vredesmissie
https://cphpost.dk/?p=131806
https://www.mariefrance.fr/actualite/pourquoi-ecrire-kyiv-kiev-pas-prononcer-kief-selon-ukrainiens-597978.html#item=1
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Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 13 maart een lidmaatschap
voor een jaar (€ 47,50*) afsluit, krijgt
u het boek ‘Waar komt suikerspin
vandaan?’ cadeau.
 
Heeft poedelnaakt iets met een hond te
maken? Waarom heten praatzieke mensen
kletsmajoors? Waar zit je op als je op je
hurken zit? Zit er vis in palingworst? En is
een nijlpaard echt een paard uit de Nijl?
Vroeg of laat komt er een moment dat je
je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.
 
 
 * prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–

Lid worden

 

Streepjes muziek in barre tijden
>> Onder het goedkeurend oog van Emmanuel Macron worden er uit volle borst oude Vlaamse
liedjes gezongen in Frans-Vlaanderen. (video – Marc Ingelaere)

>> Slabbynck en Vermandere vragen aandacht voor chronische pijn met ‘Ossan Zeer’, een West-
Vlaamse versie van ‘I can’t live in a living room’, stilaan ook al een oud liedje. (video – Cricket Hill
Music)

>> De Vlaamse radiozender Willy heeft een bericht voor Vladimir Poetin, met een knipoog naar een
nummer van zanger Arno. (PUB)

En verder
>> Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen sinds begin maart via het online platform Taalbaas gratis
‘masterklassen’ volgen bij vier taalbazen. (Taalbaas)

>> In de gemeente Hattem in Gelderland zijn de lijsttrekkers het al over één kwestie eens: in de
raadsvergaderingen gaat voortaan voor elk moeilijk woord geld in de pot. (De Stentor)

>> Gaat het over hun sector, dan willen de Vlaamse boerinnen van de organisatie Ferm geen
woorden meer horen zoals ‘een trofee binnenhalen’ , ‘winnaars’, ‘vieren’ en ‘vervuilers’. (Vilt)

>> In de vorige Taalpost las u een bericht over merkwaardige teksten die de Vlaamse overheid
verspreidde. Daarbij was duidelijk iets misgegaan, maar wat? Daar is nu antwoord op: de
vragenlijst – die in het Nederlands was opgesteld – was automatisch vertaald naar … het
Nederlands!  (De Standaard)

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.youtube.com/watch?v=LgaA9j58_CU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=swUD-gVS928
https://pub.be/nl/make-music-not-war/
https://taalbaas.nu/
https://www.destentor.nl/hattem/hattemse-wil-af-van-ingewikkeld-taalgebruik-in-politiek-geld-in-de-pot-voor-elk-moeilijk-woord~a54beeb7/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://vilt.be/nl/nieuws/ferm-kwetsende-communicatie-is-klap-te-veel
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220301_98483966?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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? 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 Facebook
voor taalweetjes, -tips,

en -nieuws 
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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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