
Meer taaladvies

Het nieuwe nummer
van Onze Taal
Het meinummer van Onze Taal, dat deze
week verschijnt, is een bijzonder nummer:
het is het laatste waar het woord
maandblad op staat. Vanaf juni wordt het
blad dikker en verschijnt het zes keer per
jaar in plaats van tien keer.
 
Het laatste ‘oude’ nummer biedt intussen
weer veel boeiends. Zo is er een stuk over
het weergeven van vogelgeluiden in letters
(zegt een kauw ‘ka’, ‘kja’, ‘kjak’ of ‘tjak’?),
een overzicht van ‘bevelproductnamen’
(zoals ‘iedere dag shampoo’), maar ook
een beschouwing over de verschillende
talen in het belegerde Oekraïne (Oekraïens,
Russisch en allerlei varianten). En zoals dat
gaat in laatste nummers, nemen we met
enige weemoed afscheid van enkele vaste
rubrieken. Wat daarvoor in de plaats komt?
Nog even een maand geduld.
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Taaltip: eraan toezijn / eraantoe zijn / eraan toe
zijn
Vakantie – je kunt eraan toe zijn, ‘het nodig hebben’. De uitdrukking aan iets toe zijn bestaat uit
vier losse woorden. ‘Aan iets’ kan ook de vorm eraan (daaraan, waaraan, hieraan) aannemen; dat is
dan één woord.

Hoe het zit met eraan toekomen en honderden andere combinaties met er en voorzetsels, is te
vinden op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Hondsdraf. (Etymologica)

>> Kieszak. (Uit de streek)

>> Peppi-en-kokki-luchthaven. (Taalbank)

>> Zoöp. (INT)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/mei-2022-onze-taal
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/mei-2022
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord
https://neerlandistiek.nl/2022/05/etymologica-de-plantnamen-heemst-en-hondsdraf/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/uit-de-streek/kieszak/
https://www.taalbank.nl/2022/04/28/peppi-en-kokki/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/zooperatie/


Advertentie

Moederdag-tip:
abonnement Onze
Taal cadeau geven

Aanstaande zondag is het Moederdag.
Verras uw moeder met een abonnement
op Onze Taal. U kunt kiezen voor een half
jaar of een jaar.

Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
juninummer van Onze Taal. Om op
Moederdag direct iets tastbaars te
overhandigen, kunt u de Onze Taal-
cadeaubon downloaden op onze website.

Het blad wordt automatisch naar de
ontvanger gestuurd. Binnen vijf
werkdagen na uw bestelling krijgt de
ontvanger een mail met uitleg.
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Tijdschrift, boeken & kalenders

Opinie
>> In Italië kunnen kinderen de achternamen van beide ouders krijgen. ‘Dat is minder
emancipatorisch dan het lijkt.’ (de Volkskrant)

>> ‘Leraar Nederlands zijn is wél leuk!’ (Het Parool)

>> ‘Woordspelletjes op internet zijn aangenaam verslavend.’ (LitHub)

>> ‘Semantle is mijn favoriete woordspelletje.’ (de Volkskrant)

Taalnieuws
>> Nederlandse tolken en vertalers gaan volgende week staken vanwege de slechte
werkomstandigheden. (Trouw)

>> Twee mensen uit Staden geven ook hun twaalfde kind een naam met de
letters a, e, l en x: Laex. (HLN)

>> De KU Leuven organiseert een spoedcursus Oekraïens tolken. (GvA)

En verder
>> Hoe en wanneer een streepje te gebruiken? (In het Engels.) (The New Yorker)

>> Taal is een brug in het denken. (Neerlandistiek)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-de-achternaam-van-beide-ouders-klinkt-emancipatorischer-dan-het-is~b59b0290/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-leraar-nederlands-zijn-is-wel-leuk~bcf4291b/?referrer=https://www.google.com/
https://lithub.com/how-word-puzzles-tickle-the-brain-and-satisfy-the-soul/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-hels-moeilijke-semantle-is-mijn-absolute-favoriet-van-de-nieuwe-raadspelletjes-a-la-wordle~bca952a2/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.trouw.nl/binnenland/tolken-en-vertalers-leggen-het-werk-komende-week-neer-van-dit-werk-alleen-kun-je-niet-leven~b69b97df1/
https://www.hln.be/staden/gwenny-en-marino-verwelkomen-met-laex-twaalfde-kindje-met-letters-a-l-e-en-x-ons-gezin-is-nu-compleet~a9931b4c/
https://m.gva.be/cnt/dmf20220429_94117212
https://www.newyorker.com/culture/comma-queen/how-to-use-or-not-use-a-hyphen
https://neerlandistiek.nl/2022/04/taal-is-een-brug-in-het-denken/
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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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