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Taaltip

Bordeaux / bordeaux
De Franse stad Bordeaux schrijf je met een hoofdletter. De wijn die ervandaan komt,
schrijf je met een kleine letter: bordeaux. En dat geldt ook voor de kleur bordeaux.
Hoe je het verkleinwoord schrijft – ‘Doet u mij maar een bordeautje / bordeauxje /
bordeauxtje – is te vinden (bij de voorbeelden) op de website van Onze Taal.
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Taalnieuws
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Russische spion valt op door niet-Russische naam. NOS
Oosterhout serveert lettersoep tijdens de Week van Lezen en Schrijven (8 tot en
met 14 september). Oosterhout.nieuws
Het aantal leerlingen in Wallonië dat kiest voor Nederlands als tweede taal blijft
dalen. Maar misschien wordt het Nederlands binnenkort een verplicht vak. VRT,
RTL en RTL
Gezocht: docenten Nederlands die met leerlingen naar het Max Havelaar
Toesprakentoernooi willen komen. Universiteit Leiden

Onderzoek
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•

•
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Welke teksten blijven door de
eeuwen en culturen heen de moeite
waard om gelezen te worden? BBC
Kristel Doreleijers beschrijft hoe ze
als taalwetenschapper dialecten in
kaart brengt. Nemo Kennislink
In een artikel in Science wordt
gesuggereerd dat het Indo-Europees
een andere oorsprong zou hebben
dan gedacht. Taalkundige Tijmen
Pronk gaat dieper op het onderzoek
in. NPO Radio 1

Opinies
•
•
•
•

‘Hoe kan je dan nog aan een klas geloofwaardig overbrengen dat een goede
taalbeheersing belangrijk is?’ NRC
‘Stop met halfslachtige richtlijnen en voorbeeldteksten, maar kom met nieuwe,
heldere regels.’ De Standaard
‘Anuna De Wever als schietschijf om woke aankondiging Taalunie te testen.’
Doorbraak
‘Wil je af van de woorden laag- en hoogopgeleid? Educate yourself!’ De
Correspondent

Gezocht: Nederlandse palindromen
die rijmen
Oproep! In het Engelstalige lied ‘Bob’ rijgt Weird Al" Yankovic zinnen aan elkaar die niet
alleen rijmen, maar die je ook achterstevoren kun lezen (palindromen dus).
Wat denk jij: zijn zulke rijmende palindroomzinnen ook in het Nederlands te maken? We
horen het graag. En wie weet maken we er wel een Nederlandstalig lied van!

Reageren

En verder
•
•
•

In het Schotse plaatsje Linlithgow kan het plan om de naam van de pub ‘The Black
Bitch’ te veranderen op weinig instemming rekenen. Metro
Jip en Janneke uitgelegd in onbegrijpelijke taal. De Speld

7 manieren om Luxemburgs te leren. Paperjam

Advertentie Taalhuis Amsterdam

¿Quieres aprender español? Vuoi
imparare l'italiano? Θέλεις να μάθεις
ελληνικά;
Wil je Spaans, Italiaans of Grieks leren?
Of een andere mediterrane taal?
Kom morgenavond (1 september) naar
de online open avond van Taalhuis
Amsterdam of kom dit weekend langs op
een van de open dagen in Amsterdam.
Taalhuis Amsterdam, huis voor
mediterrane talen

Meer informatie en inschrijven

Boek over inclusief taalgebruik
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 leden: € 12,49
Reguliere prijs: € 14,99

Lees meer en bestel

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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