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Taaltip: penalties / penalty’s
Het meervoud van penalty is penalty’s. Woorden die op een y eindigen, krijgen in het meervoud een
s met een apostrof ervoor: baby’s, hobby’s, penalty’s, enz.
Waarom essays en jockeys dan toch zonder apostrof zijn, is te lezen op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Morgen krijgt Adriaan van Dis een eredoctoraat van de Radboud Universiteit. In een interview
heeft hij het onder meer over Engels aan de universiteit, de ‘heiligheid’ van het Nederlands en de
taalvaardigheid van docenten en studenten. (VOX)
>> Actievoerende registertolken en -vertalers blijven opdrachten van de overheid weigeren.
(ORT&V)
>> Onderzoek: kinderen die thuis Limburgs praten, hebben minder problemen met taal op school.
(VRT)
>> In het proces tegen Johnny Depp zou Amber Heard teksten uit films gebruiken. (HLN)

Verengelsing en ontengelsing
>> Hoogleraar Gaston Franssen: ‘Je kunt het veelvuldig gebruik van Engels niet tegenhouden en
dat moet je ook niet willen.’ (Folia)
>> Enkele jongeren aan het woord over de invloed van het Engels: ‘De woorden beïnvloeder en
heteluchtfriteuse zijn we heus niet opeens kwijt.’ (Dagblad van het Noorden)
>> Oproep voor de oprichting van een ‘Academie van de Nederlandse taal’. (de Volkskrant)

>> Een Engelstalige columniste probeert Frans en Luxemburgs te leren, maar stelt vast dat ze
daardoor haar moedertaal minder goed gaat beheersen. (Luxembourg Times)

Lentequiz!
Zin in een leuke taalquiz?
Onze Taal heeft een vrolijke, leerzame en
gevarieerde lentequiz gemaakt.

Spelen

En verder
>> Er verschijnt tegenwoordig nogal wat tekst op binnenmuren van huizen: ‘19 vet vermoeiende
teksten om je interieur mee te verzieken’. (Kakhiel)
>> Waarom wordt er in de Canadese provincie Quebec zo makkelijk getutoyeerd? (Maudits
Français)
>> De Amerikaanse staat Maine wil geen obscene nummerplaten meer in het verkeer. (onderste
bericht – De Standaard)
>> 100.000.000.000.000 sonnetten schrijven, hoe klaar je die klus? (video – Numberphile)

Aanbieding

Boek over ‘schurende
taal’ gratis bij
lidmaatschap
Begin juni verschijnt bij Onze Taal het
boek Dat mag je óók (al niet meer)
zeggen. Als u nu een doorlopend
lidmaatschap (€ 47,50*) afsluit, krijgt u
het boek cadeau.
In Dat mag je óók (al niet meer) zeggen
inventariseert taalkundige Vivien Waszink
wat er allemaal gebeurt op het gebied van
schurende taal, genderbewust
woordgebruik en het weergeven van
diversiteit. Welke gevoeligheden zijn er,
en hoe gaan we daarmee om? Kun je de
samenleving sturen door de taal te
veranderen?
* prijs voor Nederland, België, Suriname,
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; voor
overige landen € 67,–

Lid worden
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Taalvraag?
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Linkedin om mee te denken
over taalkwesties

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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