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Taaltip: A4-formaat / A4formaat / A4 formaat 
In A4-formaat komt een streepje tussen de 4 en de rest van het woord. Het is één woord (een
samenstelling) voor een bepaald type papierformaat. Dat streepje is vergelijkbaar met dat in
bijvoorbeeld e-mail en T-shirt. 

Meer uitleg en voorbeelden staan op de website van Onze Taal. Waarom er in A4’tje een apostrof
komt, is hier te lezen. 

Taalwetenschap
>> Wetenschapper: ‘Taal is het product van onze vriendelijkheid.’ (EOS Wetenschap)

>> Gentse onderzoekers zoeken 75-plussers voor dialectonderzoek. (VRT)

>> Waarom zeggen Engelstaligen tegenwoordig zo vaak like? (The Guardian)

>> Google Translate voegt 24 talen toe aan het pakket talen waaruit en waarin vertaald kan
worden. (TechCrunch)

Taalnieuws
>> Het Songfestivallied van S10 past in een trend: Nederlandstalige muziek is in opkomst. (NOS)

>> Luna Llusha wint de Olympiade Nederlands. (Neerlandistiek)

>> Antwerpse pastoor zegt het Onze Vader in straattaal: ‘Onze Bro’. (HLN)

>> Franse kinderen leren West-Vlaams op school. (WTV)

Platform Spaans
Vorige week openden de Nederlandse opleidingen Spaanse taal en cultuur een mooie nieuwe
website: Platform Spaans, vol met informatie over de Spaanstalige wereld en de taal en cultuur
daarvan. Bovendien geeft de site nieuwtjes over alles wat er rondom het Spaans gebeurt in
Nederland. 
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Aanbieding

Gratis boek bij
afsluiten doorlopend
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, genderinclusief
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
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–

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

En verder
>> Gezocht: woord voor iemand die zijn geur of smaak is kwijtgeraakt. (Radio 1)

>> In het Nederlandse eindexamen Nederlands werd vorige week een tekst van Peter-Arno Coppen
opgenomen. De auteur reageert. (Neerlandistiek)

>> De uitgever van Vogue wil dat de eeuwenoude kroeg The Vogue (in Vogue) zijn naam aanpast.
(NOS)
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https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/het-ontbreekwoord-hoe-noemen-we-iemand-die-zn-geur-of-smaak-kwijt-is
https://neerlandistiek.nl/2022/05/lekker-columnisten-lastigvallen/
https://nos.nl/artikel/2428767-pub-vs-publisher-modeblad-vogue-eist-dat-cafe-in-engels-gehucht-naam-aanpast
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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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