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Taaltip: geïnspireerd op / door
In het algemeen is zowel geïnspireerd door als geïnspireerd op correct: ‘De film is geïnspireerd
op/door een oude Griekse tragedie.’
Toch kan er een sterke voorkeur voor een van de twee voorzetsels zijn. In de volgende zin past in
feite alleen door: ‘De regisseuse is zeer geïnspireerd door Italiaanse regisseurs.’ Waar die voorkeur
mee te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnormen
>> Een voormalig lid van de Aksiegroep Spellingvereenvaudiging 1972 haalt herinneringen op. Wat
kunnen we leren van de discussie van toen? (Neerlandistiek)
>> Nieuws over taal is altijd goed voor ophef. Maar dan moet het wel kloppen. (NRC)
>> Ook het Oostenrijks-Duits is niet onveranderlijk. (Wiener Zeitung)

Inclusieve taal
>> Vacatureteksten zijn vaak onbewust discriminerend. (AD)
>> De Franse minister van Onderwijs verbiedt ‘inclusieve spelling’. (HLN)
>> Bij de gemeente Buitenpost zijn de welkomstborden voortaan in het Fries. (video - RTVNOF)

Onze Taal 90 jaar!
Het Genootschap Onze Taal bestaat deze
week 90 jaar: de vereniging werd op 16
mei 1931 opgericht.
Onder andere Trouw wijdde er een artikel
aan en bestuursvoorzitter Arno Brok kwam
erover vertellen bij De Taalstaat.
Vier het mee! Lees het allereerste nummer

van het blad (uit maart 1932), volg het
nieuws op de website, of word lid.

Naar de website

En verder
>> Vaccinodrome, chawarma, transidentité en andere nieuwe woorden in het Franse woordenboek
Petit Robert. (BFM TV)
>> Sranantongo: ooit was het verboden, nu is het de taal van bijna iedereen in Suriname.
(OneWorld)

Geen Taalpost op donderdag 13 mei
Aanstaande donderdag (13 mei) verschijnt Taalpost niet, in verband met Hemelvaart.
De eerstvolgende aflevering ontvangt u op dinsdag 18 mei.

Advertentie

Boek: Waarom een
zeemeermin geen
zeemeerman heet
September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet snel
afvraagt waar ze vandaan komen. Als je
dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel
bijzonder verhaal over te vertellen is.
Bijvoorbeeld over de zeemeermin die
eigenlijk ooit een zeemeerman was.
Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen over
vijftig doodgewone woorden, zoals
slachtoffer, drop, kiwi en pyjama. Leuk en
leerzaam (ook voor volwassenen!).
Het boek is te bestellen in de Onze Taalwebwinkel. Prijs: € 15,00 voor leden van
Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.

Naar de webwinkel

(Omslagillustratie én illustraties binnenwerk:
Josje van Koppen)
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Uit welk jaar komen deze
woorden? Speel onze quiz!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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