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Taaltip: hbo-er / hbo’er
Iemand die een hbo-opleiding volgt, is een hbo’er. Tussen een afkorting en een achtervoegsel staat
geen streepje, maar een apostrof: ic’s, dvd’tje, hbo’er.
Waarom hbo-opleiding met streepje is, is te lezen op de site van Onze Taal. En waarom het hbo is
en niet HBO, wordt uitgelegd op deze pagina.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> ‘Nijntje gaat logeren’ is nu ook beschikbaar in gebarentaal. (De Morgen)
>> Afgelopen vrijdag kreeg Sharon Unsworth de prijs voor beste popularisering van de
taalwetenschap, vanwege haar podcast ‘Kletsheads’ en haar Kletskoppenfestival. (Neerlandistiek)
>> De taal van de gemeente Sassari op Sardinië wordt officieel erkend. (Costa Smeralda)
>> Er is een nieuwe taal geboren: het Multicultural London English. (New Yorker)

Grote geschiedenis van het Nederlands
Jelle Stegeman was lange tijd hoogleraar Nederlands in Zürich. Na zijn emeritaat wijdde hij zich aan
een grote onderneming: hij schreef een tweedelige geschiedenis van het Nederlands. Aan NRC
vertelde hij er dit weekeinde over. Op YouTube is ook een lang video-interview met Stegeman te
vinden; in november vertelde hij bovendien over zijn boek bij De Taalstaat.
En de tweedelige boekenset is te bestellen in de webwinkel van Onze Taal!

Gezocht: beeldende
uitdrukkingen voor
‘geen geld hebben’
Voor een artikel in Onze Taal is de redactie
op zoek naar beeldende uitdrukkingen die
betekenen dat iemand geen geld heeft,
zoals ‘Geen nagel om m’n reet te krabben.’

Kent u meer van dit soort uitdrukkingen?
Mail ze naar saskia@onzetaal.nl.

Insturen

En verder
>> ‘Kandidaat-raadsleden, gebruik korte zinnen en heldere taal!’ (De Gelderlander)
>> Sinds wanneer noemen we v’tjes vinkjes? (Trouw)
>> Wat is wiskundig de beste strategie om Wordle op te lossen? (Engelstalige video –
3Blue1Brown)
>> Het YouTube-kanaal Everyday Linguistics legt taalkundige begrippen uit aan de hand van
fragmenten in Amerikaanse tv-comedy’s. (Everyday Linguistics)

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. 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

(Illustraties: Josje van Koppen)
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor de leukste
taalkronkels!

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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