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Taaltip: ramadan /Ramadan
Je schrijft ramadan met een kleine letter. Het is de naam van een maand, net als mei of oktober, en
van een periode, net als bijvoorbeeld carnaval, veertigdagentijd en vastentijd.
Hoe het met de Goede Week, de paasdagen, Pasen en het Suikerfeest zit, is te lezen op de website
van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> De Franse krant Le Monde is er nu ook in het Engels. (De Standaard)
>> ‘Drempelvrij’ is de allereerste integraal toegankelijke en inclusieve podcast, met ondertitels
Nederlands-Nederlands en live-vertolking in Vlaamse Gebarentaal. (Live ondertiteling)
>> De winnende brief van de wedstrijd ‘Letters from Nature’ – geschreven namens een oude eik –
is herschreven met kunstmatige intelligentie. (Nemo Kennislink)
>> De interesse om Oekraïens te leren is sterk gestegen. (The Guardian)

Ilja Leonard Pfeijffer
over zijn
Boekenweekgeschenk
Afgelopen zaterdag is de Boekenweek van
start gegaan. Daar hoort natuurlijk een
Boekenweekgeschenk bij. Hoe schrijf je
zo’n verhaal? Dichter Ingmar Heytze ging
te rade bij Ilja Leonard Pfeijffer, de
Boekenweekauteur van dit jaar.
Het hele interview uit het aprilnummer van
Onze Taal is nu gratis te lezen op onze
website.
Tot en met 18 april ontvangt u het
Boekenweekgeschenk gratis in de
boekwinkel bij besteding van ten minste €
15,– aan Nederlandstalige boeken.

Illustratie: Erik Kriek

Naar het interview

Religie
>> In Spanje zeggen ze nog altijd ‘Jesús’ als iemand niest. (Spanje Vandaag)
>> Een Duitse katholieke jongerenbeweging gaat het woord voor God in de eigen communicatie
voortaan als ‘Gott+’ schrijven, om het zo inclusiever te maken. (Katholiek Nieuwsblad)
>> Zowel ‘goodbye’ als ‘adieu’ vindt zijn oorsprong in een religieuze uitdrukking. (Le Figaro)

Muziek
>> Interview met monokimono: ‘Ik koos voor het Nederlands omdat dat de taal is waarin ik ben
grootgebracht.’ (Dansende Beren)
>> Camille zingt een West-Vlaamse versie van ‘Blauwe dag’ van Suzan en Freek. (video – VTM)
>> ‘Aquae deiectus’: Latijnse versie van ‘Waterval’ van K3. (video – OLV Pulhof)

En verder
>> Uitgebreide vragenlijst (30 à 45 minuten) voor moedertaalsprekers van het Nederlands die
ouder zijn dan achttien jaar. (UGent)
>> Stadsgids Patrick wil het Antwerps dialect levend houden. (video – Gazet van Antwerpen)
>> Het Gebarenfestival is uitgesteld tot het najaar. (video – Dovengemeenschap algemeen)
>> Wat hebben een muilezel, een kraanvogel en een walvis met elkaar gemeen?
Dubbelopdierennamen. (Neerlandistiek)

Nog t/m 19 april te bestellen

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,korting
De zestiende editie van de Dikke Van Dale
is een jubileumeditie, want de eerste
versie werd precies 150 jaar geleden
uitgegeven. De nieuwe Van Dale is
uitgebreid met duizenden woorden die er
de afgelopen jaren bij gekomen zijn, en er
zijn 10.000 voorbeelden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en woordcombinaties
toegevoegd. Bovendien staan er 150
‘taalverhalen’ in, die een rijk en boeiend
beeld geven van 150 jaar Nederlands.
U kunt de Dikke Van Dale nog t/m 19
april in onze webshop bestellen. U
krijgt € 30,- korting en de driedelige
serie wordt gratis thuisbezorgd in
Nederland en België.
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor leuke taalweetjes!

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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