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Taaltip: boxer / bokser
Boksen en bokser zijn met ks als het om de vechtsport gaat (en daarvan afgeleide betekenissen).
In welke betekenissen boks, box, boxer en boxen goed zijn, is te vinden op de website van Onze
Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> De Britse prins Harry neemt het woord ‘stroopwafel’ in de mond. (Elle)
>> Prinses Laurentien pleit voor een bredere aanpak voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven. (Trouw)
>> Mannen zijn botter en korter online, vrouwen expressiever en langer van stof. (Goed Gevoel)
>> Tijd voor een “gender-update van de Nederlandse taal”, aldus het Eindhovens Dagblad: ‘Is het
nou hen/hun of die?’ (Eindhovens Dagblad)
>> Experts ontwikkelen spiekbriefjes over cybersecurity voor Kamerleden. (Security)

Software zet bijl in
boekrecensies voor
bibliotheken
De organisatie NBD-Biblion heeft besloten
niet meer te werken met recensenten:
voortaan zullen computerbots de
samenvatting van nieuwe boeken maken
(en ze niet beoordelen). In het
radioprogramma De Taalstaat legde NBDBiblion-directeur Nina Nannini uit dat die
aanpak tot meer efficiëntie leidt.
Recensenten reageren verontwaardigd op
het initiatief, mitsen en maren worden
geplaatst, het woord NBD-Bibliongate duikt
op en er hangt sarcasme in de lucht.

Afbeelding via TZUM

Taal en politiek
>> In Overijssel mag de taal in gemeentestukken wel wat eenvoudiger, want: ‘Je moet het eerst
drie keer lezen.’ (RTV Oost)
>> Rob Weijers uit Groesbeek verborg 45 jaar lang dat hij niet kon lezen en schrijven. Hoe kun je
dan gaan stemmen? (Omroep Gelderland)
>> In het zuidoosten van Noord-Brabant spreken vrouwen in een raadsperiode 8,5 minuut meer
dan mannen. (Eindhovens Dagblad)

En verder
>> Er is veel interesse om Oekraïens te leren via Duolingo. (Nu.nl)
>> Theatergezelschap De Warme Winkel verandert zijn naam in toneelgroep Amsterdam.
Internationaal Theater Amsterdam, voorheen Toneelgroep Amsterdam, was niet op de hoogte. (Het
Parool)
>> Immersiescholen Nederlands in Brussel luiden de noodklok. (La Libre)
>> De term ‘Appellation d’Origine Contrôlée’ verdwijnt stilaan en wordt vervangen door ‘Appellation
d’Origine Protégée’. (De Standaard)

Advertentie

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:
het tijdschrift Onze Taal (op papier
én digitaal)
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken
U kunt tot en met 17 april een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50 korting.
U betaalt dan maar € 40,- voor een
lidmaatschap van een jaar.

Lid worden

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taalkwestie
We krijgen veel vragen over deze leus
van D66: ‘Laat iedereen vrij, maar
niemand vallen.’ Die zin bevat een

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

zeugma. Dat is vaak een stijlfout, maar
hier is het eerder een stijlfiguur: door
het zeugma valt de zin meer op.
Klik hier voor meer uitleg.
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Volg Onze Taal op Twitter
voor actuele taalkwesties

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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