
Lees meer

Genderneutrale week
Het was al wat langer bekend, maar deze
week was er toch weer discussie over de
beslissing van Van Dale om bij
persoonsaanduidingen zoals dokter de
aanduiding (m/v/x) op te nemen, waarbij x
staat voor een genderneutrale aanduiding.
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Woordpost: gesoigneerd
In Brussel praten gesoigneerde wereldleiders over de oorlog in Oekraïne. Zijn ze bezorgd of
betekent gesoigneerd toch iets anders? Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Ick. (INT)

>> Klepto-eenheid. (Taalbank)

>> Z. (Team Taaladvies)

Engels
>> Helaas staat er steeds meer Engels in Van Dale, aldus Japke-d. Bouma. (NRC)

>> Het Engels van Nederlandse politici zou in oorlogstijd wel wat beter mogen zijn, aldus Buffi
Duberman. (NPO Radio1)

>> Aanbieders van Engelse taaltoetsen trekken zich terug uit Oekraïne. (The PIE News)

 

Taalnieuws
>> Verkiezing van het ‘schierste’ Groningse woord van start. (RTV Noord)

>> Oekraïense tolken draaien overuren. (Omroep Gelderland)

>> De oorlog in Oekraïne is (ook) een oorlog tussen talen. (Le Soir)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gesoigneerd
https://neerlandistiek.nl/2022/03/de-m-v-x/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/gesoigneerd
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/ick/
https://www.taalbank.nl/2022/03/21/klepto-eenheid/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/z
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/22/ik-maak-me-zorgen-om-de-dikke-van-dale-2-a4104111?s=08
https://www.nporadio1.nl/nieuws/politiek/0305e29e-81eb-42b9-9338-b32c5334577e/het-engels-van-politici-laat-wat-te-wensen-over-en-dat-is-niet-goed-in-oorlogstijd
https://thepienews.com/news/english-language-testing-providers-pull-out-of-russia/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907050/wat-is-het-schierste-grunneger-woord-van-2022-laat-het-ons-weten
https://www.gld.nl/nieuws/7608639/oekraiense-tolken-werken-dag-en-nacht-door-de-verhalen-zijn-heftig?s=08
https://www.lesoir.be/431746/article/2022-03-23/ukraine-la-guerre-des-langues


In Italië gaan de voorstellen voor
wijzigingen nog wel wat verder. In die taal
heeft bijna ieder bijvoeglijk of zelfstandig
naamwoord een specifiek mannelijke óf
vrouwelijke vorm: nato betekent ‘geboren’
voor mannen en nata voor vrouwen. Het
voorstel is nu om het symbool ə als uitgang
te gebruiken: de ‘neutrale’ klinker sjwa. In
de prestigieuze krant Corriere della Sera
verscheen gisteren het eerste artikel
waarin van die oplossing gebruik wordt
gemaakt: “unə scrittorə (…), natə a
Mosca”.

Breng uw stem uit

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.
 
 *prijs voor Nederland, België, Suriname

Stem op uw favoriete liedregel over taal

Wat zijn de mooiste, grappigste of anderszins beste liedregels die over taal gaan? Onze Taal heeft er
22 geselecteerd. U kunt nu stemmen op uw favoriete regel(s). De uitslag wordt gepubliceerd in het
juninummer van Onze Taal.

En verder
>> Zijn kinderen echt zulke talenwondertjes? (Kennislink)

>> Een ruim overzicht van nieuwsbrieven over taal. Er is nog zoveel meer dan Taalpost! (Doet iets
met taal)

https://www.corriere.it/politica/22_marzo_23/masha-gessen-intervista-roberto-saviano-putin-ucraina-3a4f665e-aa19-11ec-a7d6-08630d5b986a.shtml
https://m12.mailplus.nl/wpjXTArJUcCq-3371-31200444-test-1
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/zijn-kinderen-echt-zulke-taalwondertjes/
https://doetietsmettaal.nl/2022/03/nieuwsbrieven-over-taal/


en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 60,–

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

#taalkronkel

“De extra vluchten zijn bedoeld om te

bekijken wat de ervaringen zijn met

elektrische vliegen.”

(bron: OOG Radio en Televisie)

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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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).

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

