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Schrijver of schrijfster? 

Toen Esther Gerritsen de afgelopen maanden in het nieuws was vanwege haar 

nieuwe roman De Trooster en haar boekverfilming Dorst, viel op dat ze op 

verschillende manieren werd geïntroduceerd. Sommige media hadden het over 

“schrijver Esther Gerritsen”, andere over “schrijfster Esther Gerritsen”. Hetzelfde 

verschil treedt op bij vrouwelijke regisseurs, fotografen, presentators, 

directeuren, enzovoort. Waar geeft u de voorkeur aan? Meld het bij Onze Taal.  

 

Stem mee 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Het Gronings krijgt een taaldatabank op internet. (Dagblad van het 

Noorden) 

 Een hippe app raadt waar je als spreker van het Fries vandaan komt, en 

maakt het ook mogelijk je eigen taal op te nemen (zelfs al is dat geen 

Fries). (Stimmen) 

 Hebben studenten nog een eigen taal? Doe mee aan een onderzoek van 

een Utrechtse student. (Google Forms) 

 Onderzoekers blijven gefascineerd door de vraag of taal onze perceptie 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
http://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-krijgt-taaldatabank-op-internet-23053592.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-krijgt-taaldatabank-op-internet-23053592.html
http://stimmen.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRK-SsEhfT1tzgT9YYcAk-iljF-d3YK0Y9lbiKjjP5zvHHA/viewform
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


bepaalt. (Undark) 

 

  

  

  

Woorden 

 In alle opzichten hét fascinerendste woord van deze week: 

meeuwenschreeuwen. (Taalbank) 

 Is de vorming van nieuwe woorden op -o (lullo, academico, alternativo) 

op haar retour? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 Bij het werven van agenten op de Antillen is de taaleis een van de 

grootste struikelblokken. (Bonaire News) 

 Het lijkt erop dat veel Duitsers de waarde van hun taal niet meer inzien. 

(Die Zeit) 

 

  

  

https://undark.org/article/language-brain-cognition-perception/
https://www.taalbank.nl/2018/04/04/meeuwenschreeuwen/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/histoire-do/
http://www.bonaire.nu/2018/04/02/taaleis-grootste-struikelblok-bij-het-werven-van-politieagenten/
http://www.zeit.de/2018/14/deutsche-sprache-linguistik-konkurrenz-wandel


  

  

Aanbod van Onze Taal 
Leestekens – dé interpunctiegids voor het 
Nederlands 

 

  

 Wegens groot succes herdrukt! 

Het boek voor iedereen die wil weten wanneer je welk leesteken gebruikt. 

 Wanneer gebruik je een komma? 

 Komt de punt binnen de aanhalingstekens? 

 Welke functies heeft een liggend streepje? 

 Moet hier een dubbele punt of een (punt)komma? 

 Hoe gebruik je symbolen zoals €, & en %? 

 

Prijs: € 15,-. 

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 

 

  

http://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-woordpost
https://onzetaalwebwinkel.nl/leestekens
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/leestekens
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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

