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Woordenschat

sabreren
Bij het openen van een feesttent is een fles bubbels gesabreerd. Is dat erg? Over de
betekenis en herkomst van het woord sabreren staat meer op de website van Onze
Taal.

Lees meer

Woorden

Onwelgevallige woorden
• Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie: ontsla ambtenaren die

bijvoorbeeld het ‘n-woord’ roepen. AD 
• ‘Onwelgevallige woorden verbieden, dat hoort niet.’ IJmuider Courant
• Cambridge Dictionary past de definitie van het begrip vrouw aan. The Telegraph

Rechtstaal
• Slechts 22 procent van de Friese verdachten spreekt Fries in de rechtszaal. AD
• Een taalwetenschapper helpt de rechtbank helderder te formuleren. Mr. Online
• Een historische wet heeft het Iers tot een officiële taal in Noord-Ierland gemaakt.

Irish Legal
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• De leesvaardigheid van Nederlandse
basisschoolleerlingen is toch weer
wat slechter geworden. RTL Nieuws

• Nieuwe editie van het (gratis)
tijdschrift Lees Lezer Leest! over de
‘leesprofessional nu en straks’.
Cubiss

• Niet ‘begrijpend’ maar ‘begrijpender’
lezen maakt het schoolvak
Nederlands boeiender. Neerlandistiek

Lezen

Een interview met Nisrine Mbarki —
dichteres in al haar talen
Schrijfster, vertaalster en dichteres Nisrine Mbarki voelt zich thuis in talloze talen, en die
heeft ze in haar eerste dichtbundel allemaal gewekt. De bundel ademt daardoor de
vrijheid van een schrijfster die zelfs droomt in vreemde tongen.

In het recentste nummer van Onze Taal staat een interview met Mbarki. Dat is nu ook
gratis op onze website te lezen.

Naar het interview

En verder
• Voetballer Bukayo Saka is een hit op TikTok met filmpjes waarin hij ploeggenoten op

spelling toetst. Newsmonkey
• Waar komt onze fascinatie voor anagrammen vandaan? Psychology Today
• Binnenkort kun je weer Jiddisj studeren in Mokum. Universiteit van Amsterdam

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5352914/onderwijsinspectie-leesvaardigheid-lezen-basisonderwijs
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https://www.psychologytoday.com/intl/blog/brain-workout/202212/the-fascination-anagrams
https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2022/12/jiddisj-terug-in-mokum.html


In de 30e editie van de scheurkalender
van Onze Taal heeft elke dag van de
week weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords, taaladvies, noord & zuid,
taalpuzzels, jaarwoorden en natuurlijk
taalkronkels.
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