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De Poëzieweek begint morgen! Wie deze week een dichtbundel koopt,
krijgt ook het Poëzieweekgeschenk, geschreven door Miriam Van hee
en Hester Knibbe. Maar ook buiten de bundels valt er nog genoeg aan
taal te genieten.

Taalstampij
• Acteur Tom Hanks is genomineerd voor de Golden Raspberry Award (Gouden

Framboos), omdat hij met een ‘belachelijk’ Nederlands accent spreekt in een van
zijn rollen. NOS

• Klimaatverandering is mogelijk ook gevaarlijk voor toch al bedreigde talen. NPR
• Een wetenschappelijk artikel over gebarentaal is door de uitgever ingetrokken,

omdat erin gesproken werd over “deaf and dumb” (‘doofstommen’). Retraction
Watch

• Nog één keer Yvonne Coldeweijer: zij mag Rachel Hazes van de rechter geen
‘gecremeerde kroket’ meer noemen. NOS

Woorden

Poëzieweek
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De Poëzieweek begint deze week met
een poëtisch bommetje: gefrustreerde
Antwerpse stadsdichters gaan vanaf
morgen autonoom verder. Nog meer
stampij: dichteres Evi Aarens las de
nieuwe enquête van de tijdschriften
Awater en Poëziekrant, maar was niet
onder de indruk. 

Er is ook goed nieuws. Dichteres
Marjoleine de Vos is een week lang
gastredacteur bij het project Laurens Jz.
Coster, dat iedere werkdag gratis een
Nederlandstalig gedicht naar zijn
abonnees mailt. 

Tot slot twee cadeautjes voor onze
lezers. Mark Boog schreef met ‘Een
mens heeft niets te zeggen, negen
vrolijke villanellen‘ het zesde
poëzieweekgeschenk van uitgeverij crU.
En binnenkort treedt Lieke Marsman af
als Dichter des Vaderlands. Van haar
verschijnt bij Uitgeverij Atlas Contact een
bundel met alle gedichten en stukken uit
haar ambtsperiode. We mogen vijf
exemplaren van de eerste bundel
weggeven en twee van de tweede. Wil je
in aanmerking komen?

Ja, want ik hou van poëzie

Woordenschat

stampij
Wat een stampij over poëzie, accenten en beledigingen! Over het verband tussen
de woorden stampij en stampvoeten is meer te lezen in de schatkamer van Onze
Taal.  

En wie wil weten of het ook stampei mag zijn, kan terecht op deze pagina op de
website. 

Lees meer
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Iris van Erve is sinds kort weer docent
Nederlands en schrijft daarover een
column in Onze Taal. De eerste daarvan
is nu ook online te lezen. 

Lees de column

Weer voor de klas

En verder
• Meeslepend, ruim vijf uur durend interview met de Duitse moeder van de

feministische taalkunde, over de vraag ‘Waarom is het Duits een mannentaal?’ Alles
gesagt 

• De humorist Paul Taylor bekijkt de Franse samenleving door een Britse bril. Zijn
shows ‘#Franglais’ en ‘So British (ou presque)’ zijn gratis te bekijken. Paul Taylor
Comedy

• Pro’s en contra’s van het taalgebruik van presentator Tom Waes in het
televisieprogramma ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Knack
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Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement op
Onze Taal! Je kunt kiezen voor een half
jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).

Als je vóór 26 februari een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke wenskaarten met
uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Meer informatie

Een nieuwe taal leren deze winter? Bij
In’to Languages kun je online
taaltrainingen volgen in maar liefst 17
verschillende talen. Van Engels tot
Chinees, van Italiaans tot Arabisch.

Als Taalpost-lezer krijg je 10% korting
op de cursussen die in februari starten.
Meld je uiterlijk 26 januari aan en
vermeld de code ‘TAALPOST’ bij je
aanmelding om van de korting te
profiteren.

Meer informatie

De leukste verrassing voor taalliefhebbers

Een cadeau-abonnement op Onze Taal

Advertentie Radboud in′to Languages

Volg een online taalcursus met 10%
korting
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Taalpost biedt elke week het laatste
taalnieuws en de beste taaltips. Onder
redactie van Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze Taal.
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