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Woordpost: druistig
Ook deze week kwamen er weer allemaal druistige voetballers in actie. Wat doe of ben je eigenlijk
als je druistig bent? Op de website van Onze Taal leggen we het uit.

Woorden
>> Russisch. (INT)

>> Stemspijt. (Alkmaars Dagblad)

>> Omegablokkade. (Team Taaladvies)

>> Ergens van balen. (Historiek)

Taalnieuws
>> Een leerling van het Sint-Jozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe kent de eerste 1398 cijfers van pi
uit zijn hoofd. (Bruzz)

>> De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een app die door taalanalyse helpt vroegtijdige
dementie vast te stellen bij mensen jonger dan 65 jaar. (Dagblad van het Noorden)

>> Het had niet veel gescheeld of we zeiden nu niet ‘die man’ en ‘die vrouw’ maar ‘za man’ en ‘zoe
vrouw’. (Taaldacht)

Spelling
>> Verwarring en verbazing over bordjes met ‘Stemburo’. (AD)

>> Spelling als symbolische macht in tijden van oorlog. (De Lage Landen)

>> De naam van de game ‘Heart of Chernobyl’ is veranderd in ‘Heart of Chornobyl’. (Gamer)
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https://www.ad.nl/rivierenland/verwarring-en-verbazing-over-bordjes-stemburo-in-plaats-van-stembureau-in-gorinchem~ab1728d1/
https://www.de-lage-landen.com/article/de-symbolische-betekenis-van-spelling
https://gamer.nl/artikelen/nieuws/subtitel-stalker-2-subtiel-aangepast-naar-oekraiense-spelling-2/


https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31582530.html 2/3

Veel mensen gaan tegenwoordig
vardigeren, maar wat doen ze dan
eigenlijk? Ronald Snijders legt het haarfijn
uit in zijn nieuwste column over
etymologie. 

“Vardi uit vardigeren komt uit het Latijn en
betekent ‘pipet’, en geren is een oude
werkwoordstam en betekent ‘opglanzen’.
Als iemand dus zegt: ‘Sorry jongens, ik ga
even op mijn kamer zitten vardigeren’, dan
gaat zo iemand dus eigenlijk zijn (of haar)
pipet opglanzen.”

De hele column uit het nieuwe nummer
van Onze Taal is nu gratis op onze website
te lezen.

Naar de column

Boek

Grote geschiedenis
van de Nederlandse
taal
In de Grote geschiedenis van de
Nederlandse taal beschrijft Jelle Stegeman
de ontwikkeling van onze taal tegen de
achtergrond van de historische en
maatschappelijke vernieuwingen in de
Lage Landen en de voormalige koloniën.

Voor het februari/maartnummer van Onze
Taal schreef Marc van Oostendorp over
het boek, dat volgens hem uniek is door
de vele tekstvoorbeelden per periode,
zowel van schrijvers als uit kranten of
pamfletten. Lees het artikel hier. 

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-
webwinkel. Prijs voor de set van 2 delen:
€ 79,00.

Naar de webwinkel

En verder
>> De ‘Timboektoe-manuscripten’, de oudste documenten van Mali, zijn nu online te bekijken.
(Trouw, BBC en Google Arts & Culture)

>> Op zoek naar het innerlijke stemmetje dat in ons hoofd teksten meeleest. (artikel in het Frans –
 France Culture)

>> 9-12 mei: Nijmegen Taalhoofdstad. (Radboud Universiteit)
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https://www.franceculture.fr/sciences-du-langage/quentendez-vous-quand-vous-lisez-les-mysteres-de-notre-voix-interieure
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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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