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Taaltip: ergens toegang toe / tot hebben
Meestal combineer je toegang met tot: ‘Ik heb geen toegang tot die informatie.’ Maar in combinatie
met er, daar, hier, waar en (n)ergens verandert tot in toe: ‘Ik heb er/daar geen toegang toe’, ‘We
konden nergens toegang toe krijgen.’
Meer uitleg is te vinden op een nieuwe pagina op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalvragen
>> Hoe noem je heimwee naar een vakantieplek? (Vroege Vogels)
>> Waarom heeft het woord gen als meervoud niet gennen maar genen? (Taaljournalist)
>> Waarom zeggen we ‘eh’ als we aarzelen? (KIJK)
>> Wat zijn de betekenissen en historische achtergronden van ‘Horen, zien en zwijgen’? (Historiek)
>> Wat betekent taal voor een aap? (De Groene Amsterdammer)
>> Vraag: ‘How do elephants talk to each other?’ – Antwoord: ‘By elephone.’ Wat is de talige
achtergrond van die grap? (Nomeis)

Taalnieuws
>> Voor Vlamingen: bent u een bevlogen dialectkenner of eerder een geïnteresseerde liefhebber?
De Universiteit Gent en het Instituut voor de Nederlandse Taal doen een dialectonderzoek. (De
Grote Dialecttest)
>> De Amerikaanse acteur Val Kilmer verloor zijn stem door keelkanker. Er is nu voor hem een app
ontwikkeld: wat hij op de computer tikt, wordt uitgesproken met zijn eigen stem. (Cnet)
>> Overleden: professor Rudi Janssens, auteur van vier ‘taalbarometers’ over de taalverhoudingen
in Brussel. (Bruzz)
>> De studentenorganisatie AfriForum Youth eist dat zowel het Afrikaans als het Engels volledig
wordt gebruikt als voertaal op de Universiteit van Stellenbosch. (Voertaal)
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Gratis Onze Taallidmaatschap voor
scholieren en
studenten
Om scholieren en studenten in Nederland
en België te laten kennismaken met de
veelzijdigheid van taal begon Onze Taal
deze zomer met de actie Sponsor een
student. Via deze actie konden Onze
Taal-leden een studentenlidmaatschap
voor een student of scholier sponsoren.
Dat leverde veel enthousiaste reacties én
sponsors op!
Daarom kunnen we nu aan
bovenbouwleerlingen en eerstejaars
studenten een Onze Taal-lidmaatschap
aanbieden. Zij ontvangen dan een jaar
lang gratis het tijdschrift Onze Taal.
Kent u een student die in aanmerking
komt? Stuur dan het aanmeldformulier
door.

Meer over de actie

Taalopinies
>> Sociolinguïst Sibo Kanobana gelooft niet dat we taal kunnen dekoloniseren door woorden te
vervangen. (Over taal)
>> Jan Kuitenbrouwer: ‘Taalspreading gaat ons extra tijd en papier kosten.’ (de Volkskrant)
>> Een voorstel om de informatie op Wikipedia-pagina’s in alle talen identiek te maken, maar wel
op basis van de Engelstalige versie. (Undark)
>> De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, wil geen ‘Heritage Days’ en wel ‘Journées du Patrimoine’. (Bruzz)
>> Rik Vosters, hoogleraar taalkunde, over dezelfde Brusselse kwestie: ‘Er zijn qua
gendergelijkheid wel belangrijkere katten te geselen dan de etymologie van een Latijns leenwoord.’
(De Standaard)

De kracht van taal op zee
Zonder woorden geen daden. Vraag dat maar aan Maurits Meire. Hij wilde het Kanaal
overzwemmen, maar moest na zes uur zijn poging staken. Er stond niet alleen een sterke stroming:
“Een andere tegenslag is dat ik weinig informatie doorkreeg van mijn twee teamgenoten, die zich op
de boot bevonden. Ze hebben me fantastisch gesteund tijdens de hele uitdaging. Maar een van hen
is tijdens de tocht zeeziek geworden en de andere was vooral bezig met te proberen dat niet te
worden. Daardoor kreeg ik informatie over mijn zwemsnelheid bijvoorbeeld niet goed door.”
(Gazet van Antwerpen)
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En verder
>> Een goed mens spreekt langzaam. (Delaneyplace)

Advertentie Van Dale

In de pocket!
Je kunt ze maar beter binnen hebben.
Want met deze woordenboeken knal je het
nieuwe schooljaar goed in. Voor de
onderbouw havo/vwo en het vmbo zijn er
de Van Dale Pockets. Daarin vind je snel
wat je zoekt, de nieuwste woorden,
taaltips en heel veel voorbeeldzinnen.
Bovendien krijg je er de Van Dale
Werkwoordwijzer gratis bij, zodat je
precies weet hoe je bijzondere
werkwoorden moet spellen.
Zit je in de bovenbouw havo/vwo en/of
doe je komend jaar eindexamen? Dan
moet je de Grote Woordenboeken voor
school hebben.
Veel succes met de start van het nieuwe
schooljaar!

Advertentie

Dialectenboek
Wie zegt wat waar?
Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio.
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Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor
taalweetjes, -tips,
en -kronkels.

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