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Taaltip: koloniën / kolonieën
Het meervoud van kolonie is koloniën, met één e (met een trema). Het is bijvoorbeeld ook
bacteriën. Maar waarom staan er dan twee e’s in oligarchieën, calorieën en pandemieën? Dat wordt
uitgelegd op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Het hoofdkantoor van de Wereld-Esperantovereniging gaat sluiten. (NRC)

>> Er is een tekort aan doventolken. (De Standaard)

>> Afgelopen zondag werd voor de vijftiende keer de Missa Lovaniensis gehouden, de mis in het
Leuvens. (Robtv)

Wetenschap
>> De toekomst van de studie van het historisch Nederlands is internationaal. (De lage landen)

>> Wetenschappers kunnen horen of een varken blij is of niet. (Trouw)

>> Docenten zien taalvaardigheid als een knelpunt bij studenten. (Vox)

Oekraïne
>> Ook in Duitsland wordt gediscussieerd over de naam Kiew tegenover Kyjiw. (Berliner Zeitung)

>> Wat is beter: Zelenski of Zelensky? (HLN)

>> De Russische school in Eindhoven maakt zich zorgen. (RTL Boulevard)

>> Hoe de letter Z in Rusland een symbool werd voor de oorlog. (CNN)

>> Nederlanders googelen vaker naar schuilkelder en noodpakket. (Nu.nl)
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https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/03/adiau-nieuwe-binnenweg-a4096655
https://www.standaard.be/cnt/DMF20220305_94764162
https://www.robtv.be/nieuws/volle-sint-pieterskerk-voor-vijftiende-missa-lovaniensis-mooie-traditie-om-leuvens-dialect-in-ere-te-houden-135282
https://www.de-lage-landen.com/article/de-toekomst-van-historisch-nederlands-is-internationaal?utm_source=fgw_nieuwsflits&utm_medium=email&utm_campaign=fgw_nieuwsflits_9
https://www.trouw.nl/binnenland/wetenschappers-ontrafelen-het-geknor-van-varkens-zo-hoor-je-of-een-varken-blij-is-of-niet~b00cc1e8/
https://www.voxweb.nl/nieuws/docenten-zien-taalvaardigheid-als-een-knelpunt-bij-studenten
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/debatte/kyjiw-statt-kiew-zu-schreiben-verlangen-manche-ukrainer-muuss-das-sein-li.214792?pid=true
https://www.hln.be/buitenland/waarom-we-de-oekraiense-president-voortaan-niet-meer-zelenski-maar-zelensky-zullen-noemen~a3f5f039/
https://www.rtlboulevard.nl/special/songfestival/artikel/5292250/nederlandstalig-songfestival-goed-idee-s10
https://edition.cnn.com/2022/03/07/europe/russia-z-symbol-ukraine-war-cmd-intl/index.html
https://www.nu.nl/tech/6187941/nederlanders-googelen-vaker-naar-woorden-als-schuilkelder-en-noodpakket.html
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Dialectenboek

Wie zegt wat waar?
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 duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio.
 
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

 

En verder
>> Hoe komen sprekers op u over? Doe mee aan een taalonderzoekje van de Universiteit Utrecht.
(UU)

>> Kun je nog wel ‘Dag, meneer’ zeggen tegen een vreemde? (Trouw)

>> ‘Heks is een woord van bange mannen voor vrouwen met macht.’ (De Correspondent)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/wie-zegt-wat-waar-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
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https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://instagram.com/onze_taal
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_a3DXZgk8qTuPybc
https://www.trouw.nl/leven/ik-zei-goededag-meneer-tegen-iemand-die-geen-man-bleek-te-zijn-hoe-ben-ik-beleefd-en-genderneutraal~bb31a0f2/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://decorrespondent.nl/13184/heks-dat-is-hoe-bange-mannen-vrouwen-met-macht-noemen/36686040247296-1d170ef5
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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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