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Taaltip: lidwoord bij buitenlandse namen
In het Duits is het das Brandenburger Tor, maar in het Nederlands zeggen we de Brandenburger
Tor: ‘Ik hoop in de vakantie de Brandenburger Tor te gaan bekijken ...’
Meer over dit soort lidwoordvariatie is te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Naamkomkommers
>> Olivia en Arthur zijn (weer) de populairste babynamen van Vlaanderen. (De Standaard)
>> ‘Laat iedereen zijn eigen achternaam kiezen.’ (Gen.magazine)
>> Een Amerikaanse mottensoort verliest zijn discriminerende naam. (NOS)

Zomernummer
Onze Taal
In de nieuwe Onze Taal (nummer 7/8)
aandacht voor de rol die dialecten spelen in
onze literatuur: ooit werden ze bespot,
later zorgden ze voor nostalgische
gevoelens.
Verder ontrafelen we de wirwar aan namen
die er zijn voor onze taal: Vlaams, NoordNederlands, Belgisch-Nederlands, Hollands,
Nederlands … En we tonen de rijkdom aan
dialectwoorden die we hebben voor
regenbui.

Daarnaast: tips voor duidelijke medische
taal, alles over de taal van de populaire
TED-talks en antwoord op de belangrijke
vraag in welke regio’s het uiteinde van een
brood kontje wordt genoemd (en welke
andere woorden ervoor bestaan). En
natuurlijk nog veel meer!
Zie hier de hele inhoudsopgave, bestel het
losse nummer of word lid.

Naar de inhoudsopgave

Dialectkomkommers
>> Hoe is het gesteld met jouw dialect? (Libelle)
>> De dialecten zijn dood, leve de dialecten. (video – VRT Taal)
>> Hoogerheidenaar Jan Luysterburg zet zich in voor streektaal. (video – ZuidWest Update)

Groot Dictee-spelspel
Het radioprogramma De Taalstaat is deze
zomer samen met Onze Taal op zoek naar
kandidaten voor het Groot Dictee der
Nederlandse Taal (op 6 november). In elke
Taalstaat-uitzending in juli en augustus
nemen twee luisteraars het tegen elkaar op
in het ‘Groot Dictee-spelspel’.
Wat moeten ze doen? Woorden spellen!
Maar dan wel: hardop, letter voor letter –
én uiteraard correct. Durft u de uitdaging
ook aan? Mail dan naar De Taalstaat.
Wilt u liever oefenen met typische
dicteewoorden? Dat kan in deze
quizzen van Onze Taal.

Meer informatie

Diverse komkommers
>> De opkomst van de ‘sensitivity reader’. (The Spectator)
>> Hoe andere talen worstelen met genderneutraal taalgebruik. (Onze Taal)
>> Is het mevrouw de directeur of mevrouw de directrice? (Het Nieuwsblad)

En verder
>> Hoe zeg je cancel culture en face swap in het Frans? (Culture de l’effacement, substitution de
visage.) (Le Figaro)
>> Werkt een campagne tegen vloeken? (RTL Nieuws)
>> Scholier: ‘De studie Nederlands niet voor bèta’s? Onzin!’ (Neerlandistiek)
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week (in juli en augustus één keer per week) het belangrijkste
taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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