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Taaltip: een / één van de velen
Op een komen geen accenten in vaste combinaties als een van de velen, een van de eersten, een of
meer en een en ander. Het is bijvoorbeeld: ‘Noa kwam als een van de eersten tevoorschijn.’
Wanneer er wel accenten op één kunnen staan, is te lezen op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Kondigt een rollende r ruwe ribbels aan? (NRC – mogelijk met betaalmuur)
>> Vijf jaar na zijn eerste les Nederlands behaalt Djenk Ejup het diploma van leraar. (Bruzz)
>> Als buitenlander Cambodjaans leren lukt niemand. Maar dat is buiten Kris Janssens gerekend.
(MO*)

Storm Corrie
>> Gesprek met Corrie van Dijk, naar wie
de storm die gisteren over Nederland
raasde genoemd is. (RTL Nieuws)
>> Corry Storm geeft ons de wind van
voren: ‘Ik krijg altijd de schuld.’ (Omroep
Brabant)
>> In Scandinavië luistert Corrie naar de
naam Malik, in Duitsland hebben ze het
over Nadia. (Weerplaza en HLN)

Brugs
>> De bieroorlog in Brugge is doorgespoeld: het bier Brugse Beer mag zijn naam behouden, maar
niet in de buurt van Brugge. (VRT)
>> ‘Brugs bestaat zelfs in het buitenland.’ (PZC)
>> Nieuwjaarsbrief in het Brugs door Poppentheater Uilenspiegel Brugge. (Het nieuws van WestVlaanderen)
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Essayprijs: de rol van een schrijver in een
pandemie
Tot 21 mei kunt u deelnemen aan de Elise
Mathilde Essayprijs. Dit jaar verwelkomt de
jury essays die een antwoord bieden op de
vraag ‘Wat is de rol van de schrijver in een
mondiale pandemie?’
Volgend jaar komt voor deze essayprijs een
taalkundig onderwerp aan bod.
De prijs is een initiatief van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde en het Elise
Mathilde Fonds in samenwerking met het
Genootschap Onze Taal en het Koninklijk
Nederlands Historisch Genootschap.

Meer informatie over de prijs
en de oproep

En verder
>> Column van Paulien Cornelisse: “Ze sprak het woord ‘website’ uit alsof het een recente
uitvinding betrof.” (de Volkskrant)
>> Frits Spits ziet het woord ‘dickpic’ liever niet in de Van Dale (hoewel het al in de online-editie
staat). (RTL Nieuws)
>> Enkele weetjes over lettertypen. (BBC)

Advertentie

Gratis boek bij
lidmaatschap
Als u vóór 13 maart een doorlopend
lidmaatschap (€ 47,50*) afsluit, krijgt
u het boek ‘Waar komt suikerspin
vandaan?’ cadeau.
Heeft poedelnaakt iets met een hond te
maken? Waarom heten praatzieke mensen
kletsmajoors? Waar zit je op als je op je
hurken zit? Zit er vis in palingworst? En is
een nijlpaard echt een paard uit de Nijl?
Vroeg of laat komt er een moment dat je
je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.

* prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–
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Lid worden

?

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: taalweetjes,
taalnieuws en taalkronkels

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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