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Taaltip: email / e-mail 
 

  

In e-mail is het streepje (vooralsnog) verplicht als een mailtje of mailverkeer bedoeld is. Het 

voorvoegsel e- in e-mail is een afkorting van electronic (of elektronisch) en wordt daarom met een 

streepje met de rest van het woord verbonden. Vergelijkbare woorden met een streepje zijn e-bike, 

e-book (of e-boek), e-learning en e-ticket. 

  

Ook samenstellingen als e-mailadres en e-mailbericht en het werkwoord e-mailen zijn met een 

streepje. Mail, mailen en mailadres zijn overigens ook juist. 

  

Meer informatie – óók over het woord email zonder streepje – staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Wel finalisten maar geen finale van het Friese songfestival Liet. (Liet) 

  >> Misschien wordt het IJslandse naamgevingscomité opgedoekt. (Iceland Monitor) 

 >> Over welk busje ging het liedje ‘Busje komt zo’? (Tubantia) 
  

 

 Nominaties, prijzen, leden en fondsen 
 

  

>> Nominaties welkom voor de Direct Duidelijk Prijzen 2020 voor heldere overheidscommunicatie. 

(Direct Duidelijk) 

 >> Utrechtse onderzoeken naar liegen en tweetaligheid genomineerd voor Klokhuis 

Wetenschapsprijs. (DUIC) 

  >> Het Letterenfonds zoekt nieuwe leden voor de Raad van advies. (INCT) 

  

>> 1 miljoen euro beschikbaar om wetenschapscommunicatiewetenschappers te ondersteunen. 

(KNAW) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/email-e-mail
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://liet.nl/finale-songfestival-liet-uitgesteld-door-corona/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2020/10/14/will_icelandic_naming_committee_be_abolished/
https://www.tubantia.nl/reggestreek/dit-irritante-liedje-werd-precies-25-jaar-geleden-een-nummer-1-hit-het-was-een-bizarre-tijd~a8d5cce1/
https://www.directduidelijk.nl/nieuws/direct-duidelijk-prijzen-2020
https://www.duic.nl/algemeen/utrechtse-onderzoeken-naar-liegen-en-tweetaligheid-genomineerd-voor-klokhuis-wetenschapsprijs/
https://inct.nl/news/7627/letterenfonds-zoekt-nieuwe-leden-raad-van-advies
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/pilotfonds-wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-gewaardeerd
https://onzetaal.nl/


  
 

 

  

  
 

 

Dicteetestjes 

 

  

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 

wordt uitgezonden op zaterdag 7 

november tussen 11.00 en 13.00 uur in 

De Taalstaat op NPO Radio 1. 

 

Scherp uw spellingkennis met de online 

dicteetestjes van Onze Taal. Het eerste 

staat nu op de website. 

 

(Wilt u meer oefenen? Dat kan met het 

gloednieuwe dicteeboekje Meer dan 5000 

venijnige dicteewoorden!) 
 

 

 

 
Doe het testje 

  

 

 

 

 

Accentloze wereld 
 

  

Een NOS-radioprogramma liet een Nederlands sprekende deskundige niet aan het woord omdat hij 

een accent zou hebben. Dat leidde tot een beschouwing over het begrip moedertaalspreker en een 

pleidooi voor variatietolerantie. 

  

Maar hoe klinken we en waarom? Dat komt u voortaan te weten in de podcast Zeg van Tim 

Bosselaar en Hanneke Bax. En wilt u toch dat iemand met zijn eigen stem accentloos in een andere 

taal te horen is? Dankzij de technologie van het bedrijf Resemble AI is een accentloze wereld nu al 

mogelijk. 
  

  

 

Ook dit nog 
 

  >> Corona verandert het Engels (CNN), het Duits (Tagesspiegel) en het Italiaans (La Stampa). 

  >> En daar blijft het niet bij: onze taal lijdt onder minder direct contact. (De Standaard)  

  

>> Maar ook al woon je in Australië en spreek je daar Engels, toch zijn er dingen die je beter in het 

Nederlands kunt zeggen. Spannend! Borrel! Lekker bezig! (video: Casey Kilmore) 

  >> Aanstaande donderdagavond, 19.00 uur: gratis webinar over straattaal. (Neerlandistiek) 

  

>> Breng uw stem uit en zorg ervoor dat het kinderprogramma Het Klokhuis het onderwerp ‘Hoe 

lezen tweetalige kinderen in Friesland?’ behandelt! (Het Klokhuis) 
  

 

https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor
https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor
https://sargasso.nl/het-probleem-van-de-moedertaalspreker/
http://milfje.blogspot.com/2020/10/variatietolerantie.html
https://anchor.fm/zeg-podcast
https://voicebot.ai/2020/10/15/resemble-ai-can-now-clone-your-voice-to-speak-new-languages/
https://edition.cnn.com/2020/10/16/health/english-language-changing-coronavirus-wellness-partner/index.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/von-mask-have-bis-lockdowner-corona-hat-auch-unsere-sprache-veraendert/26286188.html
https://www.lastampa.it/cultura/2020/10/10/news/il-coronavirus-ha-contagiato-anche-la-lingua-italiana-1.39403186
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201016_97421287?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.youtube.com/watch?v=yUlo4cQktSg&feature=youtu.be
https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/ewa-faka-straattaal-structuur-en-gebruik/?fbclid=IwAR2CvL7Z4GRo8-PNS9cT4XbzOFIry42mnOJB5JUO4X9EAJUdEVBqmYnttEE
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Wetenschapsprijs
https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor


  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met 15% korting!  

  

Voor wie na al het videovergaderen en thuiswerken 

soms ook even lekker met een tijdschrift op de bank 

wil zitten: als lid van het Genootschap Onze Taal 

krijgt u tien keer per jaar het blad Onze Taal 

thuisgestuurd. Ook krijgt u korting op uitgaven van 

Onze Taal. En natuurlijk beantwoorden we graag uw 

taalvragen. 

 

Actie 

Als u vóór 14 december lid wordt (*), profiteert u 

van 15 procent korting op de lidmaatschapsprijs. 

De korting geldt voor jaar-, halfjaar- en student-

lidmaatschappen, en ook als u iemand een 

lidmaatschap cadeau geeft! 

 

(*) Het eerste nummer wordt in de week van 30 

november verstuurd. Zie voor de voorwaarden en meer 

informatie onze webwinkel. 

 

 
Meer informatie 

  

 

  

 
  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taaltip 

‘Wat houdt je bezig?’: dan houdt iets jou 

bezig. ‘Wat houd je bezig?’: 

dan houd jij iets bezig. 

Die eerste schrijfwijze ligt het meest 

voor de hand. Meer uitleg: 

https://onzetaal.nl/wathoudtje/ 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, -nieuws, 

-weetjes en -kronkels 
 

  

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaal.nl/taaladvies/wat-houd-houdt-je-bezig/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

