
Afgelopen zaterdag was de lancering
van de vernieuwde Onze Taal. Het blad
heeft een nieuwe vormgeving gekregen
en is een stuk dikker geworden.
 
Ook de inhoud is ververst. In elk
nummer zal cabaretière Katinka
Polderman de lezer langs de klippen van
het Nederlands leiden, vertelt Fieke Van
der Gucht over onze namen, en laat
etymoloog Yoïn van Spijk in tekeningen
zien waar onze woorden vandaan
komen.

Lees meer over dit nummer
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aflevering 2387
Twee keer per week
het laatste taalnieuws
en de beste taaltips.
Onder redactie van
Marc van Oostendorp,
Erik Dams en Onze
Taal. 

Taaltip

hun/hen/ze verrassen
‘De nieuwe website heeft hen verrast’ en ‘De nieuwe website heeft ze verrast’ zijn
allebei goed. Het werkwoord verrassen wordt met een lijdend voorwerp gecombineerd:
hen verrassen, of – minder nadrukkelijk – ze.
 
Op de nieuwe site van Onze Taal staat een lange lijst met werkwoorden die met hen of
hun verbonden worden. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ op de hen/hun-pagina. 

Lees de uitleg

Taalnieuws
• Luchtvaartmaatschappij Ryanair laat Zuid-Afrikaanse paspoorthouders een

‘eenvoudige vragenlijst’ in het Afrikaans invullen voordat ze naar het Verenigd
Koninkrijk mogen vliegen. Nu.nl en RTL Nieuws

• De uitdrukking ‘Licht uit, spot aan’ van Mies Bouwman staat in de Dikke Van
Dale. RTL Boulevard

• Fini en gedaan: de Belgische tweetalige podcast PLAN B. VRT NWS
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• Actie om het Achterhoekse dialect
nieuw leven in te blazen: beurtbalkjes
in de supermarkt. Hart van Nederland

• Maar de lokale supermarktmanager
kan de tekst op de beurtbalkjes zelf
niet uitspreken. De Stentor

• Het idee voor de beurtbalkjes komt
van het Huus van de Taol. YouTube –
RTV Slingeland

Turkije: van Turkey naar Türkiye
De VN heeft besloten Turkije voortaan geen ‘Turkey’ meer te noemen, maar ‘Türkiye’.
Deze naamsverandering komt er na jarenlange inspanningen van president Erdoğan
om van de kalkoen-associatie af te komen. Toch kun je juridisch niet vastleggen hoe
mensen in andere landen jouw land moeten noemen. Opmerkelijk is overigens dat
‘Türkiye’ historisch gezien geen inheems Turks woord is. 
 
De kalkoen is trouwens in verschillende talen een rare vogel. En Kerstmis valt vroeg dit
jaar: er loopt een petitie om ook de naam van het dier te veranderen in ‘Türkiye’.

Onzetaal.nl is vernieuwd
Niet alleen ons tijdschrift is in een nieuwe vorm gegoten, maar ook onze site. Er is van
alles te ontdekken! Struin bijvoorbeeld een keer door onze Schatkamer voor leuke
puzzels, quizzen of podcasts. En ook kun je de antwoorden op al je taalvragen nóg
makkelijker vinden. Alles over taal voor iedereen!  

Naar de website

Achterhoekse beurtbalkjes
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Wie nu een doorlopend lidmaatschap 
(€ 47,50*) afsluit, ontvangt niet alleen
het leukste tijdschrift over taal, maar
ook het boek Dat mag je óók (al niet
meer) zeggen, waarin taalkundige
Vivien Waszink inventariseert wat er
allemaal gebeurt op het gebied van
schurende taal, genderinclusief
woordgebruik en het weergeven van
diversiteit.
 
 * Prijs voor studenten: € 23,75. Prijs
buiten het Nederlandse taalgebied:
€ 67,–

Lees meer en bestel

En verder
• De ongeziene verikeaïsering van het Nederlands. Neerlandistiek
• Onderzoek: de Chinese taal in Brussel is anders dan in Antwerpen. Metro
• Hoogleraar Egbert Fortuin over de toekomst van de Russische taal in

Oekraïne. NPO Radio 1

Onze Taal-lidmaatschap + boek

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze taal webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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